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 א.ג.נ,

של החברה ה תהצעמענה לטענת לפידות קפיטל בע"מ בקשר עם בדבר  דוח מיידיהנדון: 

 ישראל להשקעות בע"מ-לרכישת מניות אפריקה

 

ישראל -אפריקההחברה בדבר הגשת הצעה לרכישת חברת  ם הקודמים שלבהמשך לדיווחי

, אשר הוגשה לאפריקה ישראל, לנציגות ולנאמנים 1(אפריקה ישראל"בע"מ )להלן: " להשקעות

"( אגרות החוב של אפריקהכח'( של אפריקה ישראל )להלן: "-החוב )סדרות כו', כז' ולאגרות 

ממניות  100%", בהתאמה(, לפיה תרכוש החברה ההסדר"-" וההצעהלביצוע הסדר )להלן: "

 2019 באוקטובר 05ביום אשר שלחה מכתב דת החברה לצרף לדיווח זה במתכ, אפריקה ישראל

דבר מענה לטענת לפידות קפיטל בע"מ אשר עניינה ב ,קהלאגרות החוב של אפרי לנאמנים

מסגרת הצעת החברה בעל  2013-השפעות החוק לקידום התחרות וצמצום הריכוזיות, התשע"ד

  .הסדרה

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ

 נורית טואיטו, משנה למנכ"לע"י 

 

                                                           
באוגוסט  18(, מיום 083167-01-2019)מס' אסמכתא:  2019באוגוסט  11הדיווחים המיידים של החברה מיום  ורא 1

)מס'  2019באוגוסט  21"(, מיום 2019באוגוסט  18הדיווח מיום ( )להלן: "2019-01-085879)מס' אסמכתא:  2019
 2019בספטמבר  02(, מיום 2019-01-088474)מס' אסמכתא:  2019באוגוסט  26(, מיום 2019-01-087154אסמכתא: 

בספטמבר  08(, מיום 2019-01-092614)מס' אסמכתא:  2019בספטמבר  04( ומיום 2019-01-091930)מס' אסמכתא: 
 18, מיום (2019-01-094084)מס' אסמכתא:  2019בספטמבר  09מיום  ,(2019-01-093781)מס' אסמכתא:  2019

(, 2019-01-083385)מס' אסמכתא:  2019בספטמבר  25(, מיום 2019-01-097117)מס' אסמכתא:  2019בספטמבר 
-2019-01)מס' אסמכתאות:  2019באוקטובר  03מיום , (2019-01-084414)מס' אסמכתא:  2019בספטמבר  26מיום 

 .(2019-01-086298)מס' אסמכתא:  2019באוקטובר  06ומיום  (2019-01-086022 -ו 2019-01-086019, 085554



 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

2019באוקטובר,  5  
 

  

 55042    תיק מס'  

 
 לכבוד 

 

  

 עוה"ד גיא גיסין ויעל הרשקוביץ
 גיסין ושות', עורכי דין

 

 

  
 בדואר אלקטרוני

.,נ.ח   
 

 )"החברה"( אפריקה ישראל להשקעות בע"מחוב בחברת  הסדר:  הנדון

 

 

פרסמה החברה מכתב אשר נשלח על ידי באי כוחה של חברת לפידות  2019באוקטובר,  4ביום 

"( לנאמני האג"ח של החברה, ואשר עניינו השפעות החוק לקידום לפידותקפיטל בע"מ )"

על הצעת ההסדר בחברה של "( חוק הריכוזיות)" 2014-התחרות וצמצום הריכוזיות, התשע"ד

 "(. הרוכשתמרשתנו, חברת י.ח. דימרי בני ופיתוח בע"מ )"

 

להסיט את תשומת הלב מן העובדה רק הניסיון האחרון שלה היה  לפידותמכתבה האחרון של 

להציג בפני נאמני האג"ח, ראיות מהימנות לקיומם של מקורות  לפידותכי עד עתה לא עלה בידי 

( חסר בסיסתוך יצירת מצג )וזאת , לביצוע הצעת ההסדר המוצעת על ידה לפידותכספיים ל

 . רגולטוריים כלשהםכאילו הצעת ההסדר של מרשתנו צפויה להיתקל בקשיים 

 

הצעת מרשתנו הותאמה באופן מלא על מנת להתאים לדרישות למען הסר ספק, נבהיר כי 

ציגות וזאת בהמשך לשיחות שקיימו אלו עם גורמי הרגולציה וחברי הנח "נאמני האג

, ככל שעל אף האמורנציין כי עוד מעבר לכך, . "חוק הריכוזיות"הרלוונטיים ביחס לתחולת 

חוק "עלה טענה כלשהי של איזה מגורמי הרגולציה ביחס לאי עמידת הצעת הסדר בהוראות ת

 ,לשם ביצוע התאמות להצעת ההסדר, תשתף פעולה מרשתנו עם הנאמנים", הריכוזיות

 .באופן אשר יאפשר את ביצוע ההסדר

 

אינה צופה כל קושי, ולו הקל ביותר, לקבל את כלל , מרשתנו כל טענה אחרתעוד נבהיר כי חרף 

)לשעבר חוק  1988-האישורים הנדרשים לביצוע ההסדר מכוח חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח

ההגבלים העסקיים(, וכן, מרשתנו אינה כפופה וביצוע ההסדר על ידה לא צפוי לעורר כל קושי 

 המערכת הבנקאית. ביחס ל"מגבלת לווה בודד" או מגבלות דומות אחרות מול

 

יכולת השלמת ההסדר של מרשתנו אינה  לפידות,הלכה למעשה, וכפי שידוע היטב ל

 ,זאת . מוטלת בספק, ועומדים לה כבר מלוא הסכומים הנדרשים לה לשם ביצוע ההסדר



 
 
 
 
 
 

 

הוכחות כנדרש ליכולתה  , אשר כפי שיוצג להלן, לא הציגה עד עתהלפידותבניגוד ל

 הכול כפי שעולה מהטבלה שלהלן:לבצע את תכנית ההסדר המוצעת על ידה, 

 

 

 לפידותהצעת  הצעת דמרי נושא

לאחריה תהפוך , רכישה אסטרטגית מהות הרכישה

אפריקה לקבוצת מובילה /קבוצת דמרי

 בתחומי היזמות והתשתיות

על ידי וממונפת בית ירכישה ספקולט

 רגיות נצפותניחברת אחזקות ללא ס

שתחייב את החברות הנרכשות לחלק 

, מבנה שהוכיח את דנדים משמעותייםידיב

 שלון.יעצמו בעבר כמתכון לכ

ן "ניסיון בתחום הנדל

רכישת קרקעות, 

 תכנון, ביצוע ושיווק

 אין יש

השפעה על החברה 

 הנרכשת

רכישה אסטרטגית במטרה להביא 

שיפור ביצועיהן ותוצאותיהן של ל

 החברות הנרכשות

 בשיעור משמעותי ביותר חלוקת דיבידנד 

תוך החלשתה  ,מהונה העצמי של דניה

 –ובעקיפין  סקיותביכולותיה העופגיעה 

 .ביכולת שירות החוב של לפידות

שיעור המקורות 

המובטחים להשלמת 

 העסקה

לרבות התחייבויות של גופים  100%

סכום של פיננסיים מובילים להשקיע 

 בהון הרוכשת.₪ מיליון  280 -כ

בהתאם להצהרתו על )מהעסקה  11% -כ

אשר חלקן אף אינן יתרות  – יתרות הנזילות

נזילות של המציעה עצמה כי אם של 

 – לפידותחברות בנות שלה )כהגדרת 

מהעסקה  15% -כ, בנוסף .(("סולו מורחב"

 .מובטחים בהתחייבות של השותף הפיננסי

מימון כתלות 

בחלוקת דיבידנד 

מדניה לטובת 

 השלמת העסקה

 25%-20%) ₪מיליון  200 -₪ מיליון  150 פיה לחלוקת דיבידנד מדניהיאין צ

שכמובן תלויים בהסכמת ( מהיקף העסקה

המממנים של דניה ובהחלטת דירקטוריון 

דניה לחלוקת סכום מהותי מההון העצמי 

 .שלה

מימון כתלות 

 במצב שוק ההון

כבר הושלם וכל יתר  גיוס ההון

  המקורות קיימים ומובטחים.

 לפידותאשר ₪ מיליון  500 -סכום של כ

דרש לגייס בשוק ההון, עובדה ית

ההופכת את יכולתה לקיים את ההסדר 

, וזאת במצב שוק ההוןלחלוטין לתלויה 

בשעה שלפידות ואגרות החוב אותן 

ת ומדורג אינןהיא מבקשת להנפיק 

והיא מצפה לגייס אגרות חוב שאיננן 

 .מדורגות



 
 
 
 
 
 

 

פיננסית של איתנות 

 הרוכשת

 ₪ מיליארד  1.1 -לדמרי הון עצמי של כ

, ובתוספת השקעת ההון המובטחת

 ₪.מיליארד  1.4 -כהונה העצמי יגיע ל

 390 -הונה העצמי של לפידות מסתכם בכ

 ₪ יליוןמ

תלות ביכולתו של בעל השליטה להשתתף  אין תלות בבעל השליטה

ויות וזאת מבלי כפי חלקו בהנפקת זכ

 .מקורות לכךשהציג 

 

מעמדה של מרשתנו ככזו נקנה . ן הגדולות בישראל"מרשתנו הינו מחברות הנדלנסיים ונציין כי 

מרשתנו איננה  .לקיים את התחייבויותיה החוזיות והאחרות, ותוך שהיא מקפידה תמיד, בעמל רב

לבצע את ואשר החלטתו לבצע או לא , רווח קצר טווחאשר רואה לנגד עיניו , שחקן פיננסי

כי אם הינה משקיעה , העסקה תלויה כל כולה בשורה התחתונה בגיליון האקסל העדכני ביותר

ובהתאם , הרואה בעסקה כאבן דרך משמעותית ביותר בהתפתחותה העסקית, אסטרטגית

על מנת , ולעשות את כל הפעולות הנדרשות, בכוונת מרשתנו לפעול ככל הנדרש

 . להשלים את העסקה

 

 

 .לרשותכם בכל שאלה או הבהרה אנו עומדים

 

 

 

 בכבוד רב,

 

, עורך דיןניר דאש  

 הרצוג פוקס נאמן, עורכי דין

 

 

 העתק: י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ
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