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כפרית תעשיות (1993) בע"מ
("החברה")

לכבוד לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ רשות ניירות ערך
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משא ומתן ביחס להתקשרות בעסקה לרכישת חברה בגרמניה

החברה מתכבדת להודיע כי בימים אלה היא מקיימת משא ומתן עם שני בעלי מניות זרים שאינם 

קשורים לחברה או לבעלי השליטה בה ("המוכרים") ביחס להתקשרות בהסכם מחייב ("הסכם 

מחייב") לרכישת 100% מהונה המונפק והנפרע (בדילול מלא) של חברה גרמנית המתמחה בייצור 

תרכיזים ותערובות לתעשיית הפלסטיק ("החברה הנרכשת"), וזאת בהתאם למזכר הבנות אשר 

נחתם בין הצדדים ביום 5 ביולי 2022 ("מזכר ההבנות"), אשר הדיווח על חתימתו עוכב בהתאם 

להוראות תקנה 36(ב1) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970.

בהתאם להוראות מזכר ההבנות, בתמורה לרכישת החברה הנרכשת, וככל שהעסקה תושלם, ישולם 

למוכרים, סכום שינוע בין 14.2 מיליון אירו ל-18.5 מיליון אירו בניכוי יתרת ההתחייבויות הפיננסיות 

נטו ליום העסקה. שווי העסקה נקבע בהתאם  ל-EBITDA  המתואמת על בסיס הדוחות הכספיים 

 EBITDA -של החברה הנרכשת לשנת 2021. בנוסף נקבע מנגנון להתאמת השווי על בסיס ה

המתואמת לשנים 2022-2023 ("התמורה").

מובהר כי חתימתו של הסכם מחייב כפופה להשלמת משא ומתן בין הצדדים, להשלמת בדיקת 

נאותות משפטית, פיננסית, חשבונאית וטכנית לשביעות רצון החברה ("בדיקת הנאותות"), לאישור 

האורגנים המוסמכים בחברה וכן לקבלת אישורי צדדים שלישיים רלוונטיים, לרבות, וככל שיידרש, 

אישורי רשויות בגרמניה. כמו כן, התמורה עשויה להשתנות בהתאם לממצאי בדיקת הנאותות.

המוכרים התחייבו כי החל ממועד חתימת מזכר ההבנות ולתקופה של 6 חודשים לא יקיימו משא 

ומתן עם צדדים שלישיים ביחס למכירת מניות החברה הנרכשת ו/או נכסיה.

כמו כן הצדדים התחייבו כי ככל שמי מהצדדים יודיע לצדדים האחרים כי אין בכוונתו להתקשר 

בהסכם מחייב, החברה או המוכרים, לפי העניין, ישלמו לצד האחר פיצוי מוסכם בסך של 150,000 

אירו, למעט אם החברה תחליט שלא להתקשר בהסכם מחייב בשל ממצאים חריגים בבדיקת 

הנאותות שעולים כדי שינוי של 20% במחיר העסקה.

נכון למועד זה, אין כל ודאות כי מזכר ההבנות יתגבש לכדי הסכם מחייב או כי תושלם ההתקשרות. 

בנוסף, לא ניתן להעריך את תנאיה הסופיים של ההתקשרות או את מועד השלמתה ויתכן כי 

ההסכם המחייב יכלול תנאים נוספים ועשוי אף לכלול תנאים שונים מהותית מהאמור, לרבות ביחס 
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לתמורה המתוארת לעיל. על כן מובהר, כי המידע המובא לעיל ביחס לחתימת מזכר ההבנות הלא 

מחייב ותנאיו הוא בבחינת מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, 

המבוסס על הערכות, תוכניות ותחזיות החברה נכון למועד פרסום דיווח זה. הערכות אלו כוללות 

מידע אשר עשוי שלא להתממש, כולו או חלקו, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה, בין 

היתר, בשל גורמים שאינם בשליטת החברה ו/או אינם ידועים לה.

בברכה,

כפרית תעשיות (1993) בע"מ
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