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הנדון: רכישת חברת תמציות בושם בלטביה

כחלק מהתוכנית האסטרטגית של החברה, ובכלל זה, רכישת פעילויות סינרגטיות לתחומי 

פעילותה, מתכבדת החברה להודיע כי ביום 10 בדצמבר 2021 התקשרה החברה, באמצעות חברה 

 "Lori"-ההסכם" ו") LORI RKF בבעלות מלאה, בהסכם לרכישת מלוא המניות של חברת

בהתאמה), חברה פרטית המאוגדת בלטביה, הפועלת בתחום תמציות בשמים (Fragrances), מידי 

בעלי מניותיה ("המוכרים"). זוהי הרכישה הרביעית המבוצעת על ידי החברה בשנת 2021. 

חברת Lori, שהתאגדה בשנת 1992, ומעסיקה 50 עובדים, עוסקת בייצור תמציות בשמים ושיווקן 

במזרח אירופה, והינה בעלת יכולות פיתוח ואפליקציות מגוונות. רכישת Lori תאפשר את הרחבת 

מכירות הקבוצה בתחום הריחות, פיתוחם ושווקם במרכז ומזרח אירופה, תוך מינוף הסינרגטיות 

בין חברות הקבוצה בארץ ובעולם. רכישת Lori תרחיב את בסיס הלקוחות של קבוצת תורפז 

.Lori בטריטוריות בהן פועלת

החברה תרכוש את מניות Lori בתמורה לסך של כ-3.14 מיליון אירו (כ- 3.5 מיליון דולר), בתוספת 

יתרות מזומנים נטו. בכוונת החברה לשלם את התמורה ממקורותיה העצמיים. השלמת העסקה 

צפויה להתבצע בתחילת הרבעון הראשון לשנת 2022. 

ההסכם כולל הוראות מקובלות להסכמים מסוג זה, בין היתר מצגים, התחייבויות לשיפוי החברה 

במקרה של הפרת מצגים, הוראות לעניין סודיות וכדומה.

בעלי מניותיה של חברת Lori, המכהנים כמנהליה, ימשיכו לנהל ולהוביל את החברה בשנים 

הקרובות כחלק מצוות הניהול של תורפז.

 ,Lori מקומי, מחזור המכירות של GAAP הערוכים על בסיס Lori בהתאם לדוחות כספיים של

עמד בשנת 2020 על סך של כ-4.7 מיליון אירו (כ-5.3 מיליון דולר) ובשנת 2019 על סך של כ- 4 

מיליון אירו (כ-4.5 מיליון דולר). 

יובהר כי הערכות החברה בדבר מועד השלמת העסקה הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק 

ניירות ערך התשכ"ח-1968, אשר התממשותו תלויה, בין היתר, בגורמים שאינם בשליטתה של 

החברה ואשר עשויים להתממש באופן שונה מהאמור בדיווח זה. 



בכבוד רב,

תורפז תעשיות בע"מ
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