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הנדון :רכישת הפעילות והנכסים של חברת פלפל וחברת תבליני הגליל
כחלק מהתוכנית האסטרטגית של החברה ,ובכלל זה ,רכישת פעילויות סינרגטיות לפעילות
הקבוצה ,מתכבדת החברה להודיע כי ביום  3באוקטובר 2021 ,חתמה החברה על הסכם רכישת
הפעילות העסקית ונכסים מידי חברת פלפל – פיתוח תעשיות מזון בע"מ וחברת אף סי תבליני
הגליל בע"מ )יחד" :המוכרת"( בתמורה לסך כולל של  12מיליון ש"ח )כ 3.75-מיליון דולר(
)"התמורה"(.
התמורה כפופה להתאמות בסך של  1מיליון ש"ח בכל אחת מהשנים  2021ו 2022-אשר יתווספו או
יופחתו מהתמורה כתלות ב EBIDTA-שתנבע מהפעילות הנרכשת בכל אחת מהשנים האמורות
וכן להתאמה נוספת בשווי המלאי שתיבחן בחלוף שנה ממועד ההשלמה.
ההסכם כולל הוראות מקובלות להסכמים מסוג זה ,בין היתר מצגים ,הוראות בדבר מעבר
עובדים ,התחייבויות לשיפוי החברה במקרה של הפרת מצגים והתחייבויות המוכרת מכוח
ההסכם ,הוראות לעניין סודיות ואי תחרות מטעם בעלי השליטה במוכרת וכדומה.
העסקה הושלמה במועד החתימה ומומנה ממקורות עצמיים .בד בבד עם השלמת העסקה ,נחתמו
הסכמים להמשך העסקת מנהלי הפעילות.
הפעילות הנרכשת ,מתמקדת בייצור תערובות תבלינים בטעמי  ,Savoryקמחים מיוחדים )ללא
גלוטן( ותמציות טעם .רכישת הפעילות תאפשר לחברה התבססות בתחום תערובות תבלינים
והתמציות הטבעיות ,בניית סל מוצרים רחב ללקוחותיה בישראל ובעולם ומינוף הסינרגטיות עם
חברות הקבוצה.
בהתאם לנתונים פיננסים שקיבלה החברה מהמוכרת ,קצב המכירות של הפעילות הנרכשת ב12-
החודשים האחרונים עמד על כ 19.5-מיליון ש"ח )כ 6.1-מיליון דולר(.
רכישה זו מצטרפת לשתי רכישות קודמות שבצעה החברה השנה בתחום טעמי ה,Savory-
המאפשרות הרחבת דריסת הרגל של הקבוצה בתחום זה .הנהלת החברה מעריכה כי הסינרגיה עם
החברה והחברות הנרכשות ,יביאו במהלך השנה הבאה את הפעילות הנרכשת לרווחיות של מגזר
הטעמים .לפרטים לגבי השלמת רכישת  SDAורכישת השליטה ב FIT-ראו דיווחים מיידים מימים

 1.9.2021 ,23.8.2021ו) 19.9.2021-אסמכתאות 142515-01-2021 ,068929-01-2021 :ו-01-2021-
 147357בהתאמה(.
הערכות החברה בדבר השפעות הסינרגיה על הרווחיות של מגזר הטעמים הינן מידע צופה פני
עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1969-אשר התממשותו תלויה ,בין היתר ,בגורמים
שאינם בשליטתה של החברה ואשר עשויים להתממש באופן שונה מהאמור בדיווח זה.
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