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התקשרות בעסקה לרכישת חברה בגרמניה

בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 31 באוגוסט 2022 על קיום משא ומתן עם שני בעלי מניות 

זרים ("המוכרים") לרכישת חברה גרמנית,1 מודיעה החברה כי ביום 1 באוקטובר 2022 ("מועד ביצוע 

העסקה") התקשרה החברה, באמצעות חברה בת גרמנית המוחזקת במלואה על ידי החברה, בהסכם 

מחייב עם המוכרים, לרכישת 100% מהונה המונפק והנפרע (בדילול מלא) של חברה גרמנית בשם 

Delta Kunststoffe AG המתמחה בפיתוח, ייצור ושיווק תרכיזים ותערובות לתעשיית הפלסטיק 

לרבות מוצרים מוליכים, צבעים ותוספים אחרים ("החברה הנרכשת").

בתמורה לרכישת החברה הנרכשת, שולם למוכרים, סכום של 11.3 מיליון אירו ("התמורה") 

המשקפת מכפיל 7.2 על ה-EBITDA המתואמת על בסיס הדוחות הכספיים של החברה הנרכשת 

לשנת 2021 בניכוי חובות נטו ולאחר ביצוע התאמות להון החוזר.

מתוך כספי התמורה, סכום של 1 מיליון אירו שולם לחשבון נאמנות, לטובת הבטחת התחייבויות 

השיפוי של המוכרים. בחלוף 12 חודשים יופחת סכום הנאמנות האמור ב-50%, ובתום 24 חודשים 

יועברו כספי הנאמנות (כפי שיוותרו באותה עת) למוכרים.

כמו כן, סכום נוסף של 2.5 מיליון אירו שולם לחשבון נאמנות ייעודי, לטובת הבטחת התחייבות 

 EBITDA-החברה לשלם למוכרים תמורה נוספת בגין ביצועי החברה הנרכשת כפי שיימדדו על פי ה

המתואמת הממוצעת לשנים 2022 ו-2023 כפי שתחושב על פי הדוחות הכספיים של החברה הנרכשת 

לשנים אלו ("ה-EBITDA  הממוצעת"), כך שככל שה-EBITDA הממוצעת תעלה על 2 מיליון אירו 

(אך לא יותר מ-2.1 מיליון אירו), סך של 1.3 מיליון אירו מתוך חשבון הנאמנות יועבר למוכרים; ככל 

שה-EBITDA הממוצעת תעלה על סך של 2.1 מיליון אירו, יועבר מלוא סכום הנאמנות למוכרים 

("התמורה הנוספת"). 
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בנוסף לתשלום התמורה והתמורה הנוספת כאמור לעיל, המוכרים יהיו זכאים לתמורה מותנית 

שתחושב בהתאם ל-EBITDA הממוצעת ("התמורה המותנית"), כדלקמן:

התמורה המותנית (במיליוני אירו) ה-EBITDA הממוצעת (במיליוני אירו)

אין זכאות עד 2.1

0.6 גבוהה מ-2.1 ועד 2.3

1.2 גבוהה מ-2.3 ועד 2.5

1.8 גבוהה מ-2.5

התמורה, התמורה הנוספת והתמורה המותנית, ככל שתשולמנה, תשולמנה למוכרים, פרו-ראטה לפי 

שיעור החזקתם בחברה הנרכשת עובר לביצוע העסקה.

בד בבד עם ביצוע העסקה, רכשה החברה, באמצעות החברה הנרכשת, את מלוא הזכויות בבניין 

המשרדים בו פועלת החברה הנרכשת, מידי אחד מבעלי המניות, בתמורה לתשלום של 600 אלפי אירו. 

הנכס ממוקם בעיר Weeze, שבגרמניה, ושטחו הוא כ- 900 מ"ר.

הסכם הרכישה כולל סעיפי מצגים ושיפויים כמקובל בהסכמים דומים.

מימון העסקה נעשה תוך שימוש בקווי האשראי הקיימים של החברה ומהלוואות בסכומים שאינם 

מהותיים, מתאגידים בנקאיים.  

להלן נתונים כספיים עיקריים מתוך הדוחות הכספיים של החברה הנרכשת, באלפי ש"ח:*

יצוין כי הדוחות הכספיים של החברה הנרכשת ליום 31.12.2021 נערכו על פי כללי חשבונאות  *

גרמניים. הסכומים המפורטים לעיל הומרו לשקלים חדשים, לפי שער של 1 אירו שווה ל-3.417 

לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2020 לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2021

הכנסות 90,940              68,402             

רווח נקי 2,091                1,124               

               4,534                5,686 EBITDA

סך הנכסים 35,352              32,851             



ש"ח.

החל משנת 1996 פועלת החברה הנרכשת בתחום פיתוח, ייצור ושיווק תרכיזים ותערובות לתעשיית 

הפלסטיק לרבות מוצרים מוליכים, צבעים ותוספים אחרים. החברה הנרכשת פיתחה לאורך שנות 

פעילותה ידע טכנולוגי ייחודי בעיקר בתחום המוליכים המאפשר לה להציע ללקוחותיה תרכיזים 

ותערובות באיכות גבוהה ביותר המייצרים ערך מוסף גבוה ללקוחותיה.

החברה הנרכשת פועלת מגרמניה, שווקי היעד העיקריים שלה ממוקמים במערב אירופה. סביבתה 

העסקית של החברה הנרכשת מושפעת מאותם הגורמים המשפיעים על החברה ומתוארים בפירוט 

בדוחות הכספיים השנתיים שלה לרבות שינויים בעלויות חומרי הגלם, זמינות חומרי הגלם, רגולציה 

ותחרות. 

בכוונת החברה להמשיך ולהפעיל את החברה הנרכשת בדומה לאופן פעילותה כיום תוך שילובה 

בפעילויות החברה השונות, והיא מעריכה כי בשנים הקרובות תידרשנה השקעות במהלך העסקים 

השוטף ועיקרן השקעה בציוד ייצור ופיתוח ייעודיים. השקעות אלה אינן חריגות ביחס למקובל בענף.

יובהר, כי הערכות החברה בדבר הצורך בהשקעות, הם בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק 

ניירות ערך. המידע כאמור כולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים, המתייחסים 

לאירועים או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה. מידע צופה 

פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא מבוסס רק על הערכתה הסובייקטיבית של החברה, אשר 

הסתמכה בהנחותיה, בין השאר, על היכרותה עם השווקים הרלוונטיים ועל ניתוח מידע כללי, אשר 

לא ניתנה בהם התחייבות לנכונותו או שלמותו של המידע הכלול בהם ונכונותו לא נבחנה על-ידי 

החברה באופן עצמאי. התממשותו או אי-התממשותו של המידע צופה פני העתיד מושפעת מגורמים 

אשר לא ניתן להעריכם מראש והם אינם מצויים בשליטת החברה ובכללם גורמי הסיכון המאפיינים 

את פעילות החברה (וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על 

פעילות החברה). לפיכך, על אף שהחברה מאמינה שציפיותיה, כפי שמופיעות בדוח זה, הן סבירות, 

הרי שאין כל ודאות כי התוצאות בפועל תהיינה בהתאם לציפיות אלה והן עלולות שלא להתממש או 

להתממש באופן שונה מזה שהוצג במידע צופה פני העתיד.

בברכה,

כפרית תעשיות (1993) בע"מ
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