
1 
 

 

 

 בע"מ יוזרוואי

 "( החברה)"

 2022  מאיב  10      

 לכבוד 

 רשות ניירות ערך 

www.isa.gov.il 

 לכבוד 

 אביב בע"מ -ות ערך בתל הבורסה לנייר

www.tase.co.il 

 

 דיגיטלייםמסמכים בתחום הנגשת פרטית ה חבררכישת   הנדון:

חברה פרטית  (  100%לרכישת כלל מניות )  התקשרה בהסכם   2022אי  במ   9ביום  החברה מתכבדת להודיע כי  

פיתוחה   באמצעות  ,דיגיטלייםמסמכים    תהנגשב  העוסקת  פרי  ושירותים  נוספות  מוצרים  מדף    ותוכנות 

 .(בהתאמה, "עסקת הרכישה" -" ו שתכ הנר החברה"להלן: )

 "(.  המוכריםערב עסקת הרכישה )להלן: "יה בעלי מניותעל ידי  2017הנרכשת הוקמה בשנת  החברה

לעומת    45%  -כש"ח, והיוו צמיחה בשיעור של  אלפי    1,751  -ככמו לתהס   2021הכנסות החברה הנרכשת בשנת  

סך  .  1אלפי ש"ח   1,284  -הסתכמו לכ    2022של שנת  הראשונים    . הכנסות החברה לארבעת החודשים2020שנת  

,  2021בשנת   אלפי ש"ח  33,02  -כל,  2020בשנת    אלפי ש"ח 1,567  -הסתכמו לכהנכסים של החברה הנרכשת  

. סך ההתחייבויות של החברה הנרכשת  2022בארבעת החודשים הראשונים של שנת   אלפי ש"ח  62,69  -לכו

בארבעת   אלפי ש"ח  922  -ולכ  2021בשנת   אלפי ש"ח  ,5791  -, לכ2020בשנת    אלפי ש"ח   353  -הסתכמו לכ

בשנת    ח אלפי ש"  897  -הסתכם לכ תפעולי של החברה הנרכשת  הרווח  ה.  2022החודשים הראשונים של שנת  

  . 20222דשים הראשונים של שנת החובארבעת  אלפי ש"ח  882 -ולכ 2021בשנת   אלפי ש"ח 1,300 -, לכ2020

   .2022שנת מהלך צופה המשך גידול משמעותי בהכנסות החברה הנרכשת ב החברה

יצוין כי, המוכרים )מייסדי החברה הנרכשת(, התחייבו להמשיך את העסקתם בחברה הנרכשת למשך תקופה  

 חודשים ממועד השלמת עסקת הרכישה.  12של  לפחות 

לקצר  הרכישה  עסקת   והן  לקוחותיה  בעבור  המסמכים  הנגשת  יכולות  את  להרחיב  הן  לחברה  תאפשר 

חברה רואה בעסקת הרכישה  ה  ים דיגיטליים. כמסממשמעותית את לוחות הזמנים הדרושים לצורך הנגשת 

 . בתעשיית הנגישות בדיגיטל המוביללהיות חברה עולמית   השל האסטרטגיה העסקיתהגשמת בנוסף נדבך 

 
הנתונים הכספיים של החברה הנרכשת מבוססים על נתונים אשר הועברו לחברה במסגרת בדיקת הנאותות.  כלל  יובהר כי    1

הנתונים לא בוקרו ו/או סוקרו ע"י רואה החשבון של החברה ו/או נבדקו באופן עצמאי על ידה. הנתונים הכספיים ביחס  
החברה הנרכשת אשר ערוכים  מבוססים על דוחות כספיים מבוקרים של    2021  -ו  2020להכנסות החברה הנרכשת בשנת  

על נתונים כספיים שאינם סקורים   מבוססים, 2022לפי התקינה הישראלית. הכנסות החברה בארבעת החודשים של שנת 
 ו/או מבוקרים. 

 לעיל.  1ראו הערת שוליים   2
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          :  הרכישהעסקת עיקרי  להלן יובאו 

להלן,  עסקת הרכישה  : במועד השלמת  העסקה .1 ובכפוף להתקיימות התנאים המתלים, המפורטים 

המניות  )להלן: "  , כשהן נקיות וחופשיותהחברה הנרכשתהון מניות   (100%)לחברה את מלוא    יעבירו

  "(.המועברות

המועברות,  תמורהה .2 המניות  להעברת  בתמורה  עסקת  במועד    למוכרים תשלם  החברה  :  השלמת 

   את התמורה המפורטת להלן:הרכישה 

ההון העצמי  באמצעות  ממומנת  הרכישה  יצויין כי    .3אלפי ש"ח   7,769  תשלום במזומן בסך של .2.1

 של החברה.  

של  מניות    33,915הקצאת   .2.2 של  המשקפות    ,החברהרגילות  )להלן:    1,300שווי  ש"ח  אלפי 

  .4"( המניות המוקצות"

, וכן יחולו עליהן  5חודשים   ( 15על המניות המוקצות תחול חסימה וולונטרית של חמישה עשר )

פרטית בהתאם להוראות סעיף   ערך, תשכ"ח  15מגבלות החסימה בהקצאה  ניירות  - לחוק 

1968 . 

מותנית .2.3 לביצועי החברה הנרכשת לאחר    תמורה  בכפוף  על    -מועד ההשלמהנוספת  בנוסף 

לעיל, החברה התחייבה לשלם למוכרים תמורה נוספת    2.1המפורט בסעיף  התשלום במזומן  

    , כמפורט להלן:בהתאם לביצועי החברה הנרכשת

מעל סכום כפי שנקבע על ידי תהיינה  ,  2022בשנת  החברה הנרכשת    הכנסותמקרה בו  ב )א( 

  הכנסותהמ   15%  -   5%ין  בש  שיעורבם  לתשלוזכאים  יהיו  המוכרים  הצדדים בהסכם,  

   ;(2021גדלו ביחס לשנת יהתשלום גדל ככל שההכנסות  שיעור ) כאמור

הנרכשת   שלהשנתיים  התקבולים  סך  מ  10%-5%בין  של    שיעור בתשלום   )ב(    החברה 

 . 6, לפי העניין 2025ועד לשנת   2022 תקבלו בשניםיש, הללקוחות של מוצרי  מכירותמ

  ניהם יב כאשר העיקרי  בהסכם,  המתלים כפי שהוגדרו  השלמת התנאים  מועד    :השלמת העסקה  מועד .3

 המניות המוקצות.למסחר של לרישום  לניירות ערך  קבלת אישור הבורסה הינו 

  מצגים, מנגנון שיפוי   אך לא רק,  כולל הוראות שונות כנהוג בהסכמים מסוג זה לרבות: ההסכם  שונות .4

 .מוכריםמצד ה  אי תחרותוסעיף  

מהווה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו    2022הערכת החברה בדבר גידול בהכנסות החברה הנרכשת בשנת  

ים שאינם בשליטת החברה, , אשר התממשותו תלויה, בין היתר בגורמ1968-בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

הערכת החברה עשויה להתממש באופן מוצרי החברה הנרכשת. לאור האמור לעיל,  לביקוש  המשך  כגון  

     שונה מהותית מהאמור לעיל ו/או לא להתממש כלל. 

 

 ,ובברכה בכבוד רב 

 בע"מ יוזרוואי   

 ומנכ"ליון דירקטוריו"ר , אלון מסון :"ינחתם ע          

 
מוכרים לשיפוי החברה בגין מצגים לפי ההסכם ולצורך ביצוע התאמות  ש"ח יופקדו בנאמנות להבטחת התחייבויות ה   אלפי  300מתוכם    3

 בחישוב התמורה הסופית, אם וככל שיידרשו, לאחר מועד השלמת עסקת הרכישה.
המוקצות חושב על בסיס הממוצע המשוקלל של מחיר הנעילה של מניה של החברה  מחיר המניה של החברה לצורך קביעת מספר המניות    4

 לכל מניה. ש"ח  38.330997של (, קרי, סך 2022 במאי 9)ימי המסחר שקדמו למועד החתימה על ההסכם  30 -ב
התמו  5 בחישוב  התאמות  ביצוע  ולצורך  ההסכם  לפי  מצגים  בגין  החברה  לשיפוי  המוכרים  התחייבויות  וככל  להבטחת  אם  הסופית,  רה 

 שיידרשו, לאחר מועד השלמת עסקת הרכישה. 
 .יחושבו על פי דוחותיה הכספיים המבוקרים של החברה הנרכשת 2025-2022המכירות השנתיות של החברה הנרכשת לשנים   6
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