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 ( באלירום)תמציות טעם ישראלית בחברת שליטה רכישת הנדון: 

  ת שירכל  על הסכם,  2022,  במרץ  31ביום  חתמה  תכבדת להודיע כי  מ"(  תורפז)"תורפז תעשיות בע"מ  

המניות   60% והנפרע   מהון  ההצבעה   המונפק  בע"מבחברת    ומזכויות  פרטית  באלירום  חברה   ,

 ,("יםהמוכר") מידי בעלי מניותיה  ,  (בהתאמה  ,"באלירום"- ו  "הסכם הרכישה")המאוגדת בישראל  

  27לפי שווי חברה של  בניכוי חוב נטו,    (דולר  מיליון  5.1- )כמיליון ש"ח    16.2-לסך של כ בתמורה  

 ממקורות עצמיים.  העסקה הושלמה במועד החתימה ומומנה  (.מיליון דולר 8.5 -)כ מיליון ש"ח

אופציה   כולל  הרכישה  באלירוםיתרת  לרכישת    (put/call)הסכם  תורפז- על  מניות  הניתנת  ידי   ,

, קרי  חודשים  12 ולמשך תקופה של לאחר מועד השלמת העסקה שנים  4של  מתקופה  החללמימוש 

ליום   העסקיים  ,  31.3.2027עד  ביצועיה  על  המבוסס  שלבמחיר  המאוחדת  הפעילות    תורפז  של 

בישראל המתוקות  הטעם  תמציות  באלירום  בתחום  )   ,ופעילות  שמונה  הרבעונים 8במהלך   )  

האופציה למימוש  שקדמו  במזומן  תמורת.  הקלנדאריים  תשולם  למניות    האופציה  בתמורה  או 

לפי  תורפז למוכרים  הממוצע    שיוקצו  הקלנדה  30  -ב מחירן  למועד  אימים  שקדמו  הודעת  ריים 

האופציה.  "(המוקצות  המניות)"  המימוש  מימוש  במועד  המוכרים  לבחירת  בהתאם  ת  המניו , 

אישור הבורסה  פי דין, לרבות  - האישורים הנדרשים לכך עלהמוקצות )ככל שיוקצו( כפופות לקבלת  

 למסחר של המניות המוקצות.   לרישום

של   הטעמים  במגזר  תיכלל  באלירום  עם  שתאוחד  תורפז  של  המתוקות  הטעם  תמציות  פעילות 

התייעלות תפעולית בייצור  תורפז. איחוד פעילות הטעמים של תורפז עם באלירום, יהווה בסיס ל

 ושרשרת האספקה.  

של  בעוסקת  ,  2001בשנת    הוקמהאשר    ,באלירום ואספקה  מכירה  שיווק,  ייצור,  פיתוח,  מחקר, 

וכן  (,  SAVORY)  שאינן מתוקותתמציות טעם, טבעיות וסינתטיות, ותערובות טעם פונקציונאליות  

 ממוקם בבאר טוביה.   של באלירום מפעלה המזון. חומרי עזר וחומרים משלימים לתעשיית



פורטפוליו המוצרים בתחומי התמציות המתוקות  לתורפז להרחיב את    מאפשרתבאלירום  כישת  ר

כל זאת תוך מינוף סינרגטיות בין חברות הקבוצה בפיתוח, ברכש, בשיווק    ,(Savoryוהלא מתוקות )

 ובמכירות.  

נחתמו העסקה,  השלמת  עם  בבד  העסקת    בד  להמשך  לנהל  ש   באלירוםמנהלי  הסכמים  ימשיכו 

 .  תורפזקבוצת של  יהניהול צוות  ויצטרפו לבשנים הקרובות  באלירוםולהוביל את 

ש לנתונים    בהתאם עלכספיים  של    המבוקרים  כספיים ה  דוחות ה  בסיס   על ,  באלירוםידי  - נמסרו 

  באלירום של    המכירותמחזור  ,  2021, ולדוחות ניהוליים לא מבוקרים לשנת  2020לשנת    באלירום

ש"ח  15.5-וכ  13.4-כ  של   סך  על  עמד   2021  -ו  2020  בשנים דולר 4.8.-כו  3.9- )כ  מיליון    ,(מיליון 

 בהתאמה. 

   תורפז אינה רואה רכישה זו כרכישת נכס מהותי.

 

 בכבוד רב,         

 תורפז תעשיות בע"מ        
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