
25    

משפט

האם הסכם ממון צריך 
להיקרא כמו הסכם עסקי?
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ההייטק הישראלי מנסה לרכוב 
על הדרקון הסיני ולא ליפול
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נורית קדוש

אדוארדו אלשטיין א יש העסקים 
אבל   — בשופרסל  עניין  מאבד 
בעוד  המזון.  בקמעונאות  לא 
ומעמיד  בשופרסל  אחזקות  הוא מצמצם 
את רשת המזון הגדולה בישראל למכירה, 
מחזיק אלשטיין דרך חברת כלל החזקות 
15.2% ברשת ויקטורי שבשליי יביטוח ב

טת משפחת רביד. 
החזקות  כלל  הפכה   ,2017 בינואר 
ביטוח שמוחזקת )15.3%( על ידי אי.די.

בי פיתוח שבשליטת חברת דולפין של 
יאלשטיין, לבעלת עניין בוויקטורי והח

שנה,  אותה  בסוף  מהחברה.   5.8% זיקה 
ובי  10.4% ל בויקטורי  אחזקתה  יעלתה 

מהלך 2018, צמחו אחזקותיה בויקטורי 
11.1%. ביוני החולף, רכשה כלל החי יל
ויקטוי ממניות   3.8% עוד ביטוח   זקות 

בחברה  אחזקותיה  הגיעו  ולאחרונה  רי 
לי15.2%. בנוסף, מחזיקות חברת גביים, 
וחברת  ובניין  נכסים  חברת  שבשליטת 
ובניין שבשליטת דסק"ש, אג"ח  נכסים 

של ויקטורי.
שבשליטת  דסק"ש,  תקופה  באותה 

יאלשטיין,  צמצמה את אחזקותיה בשו
כשדסק"ש   2018 ביוני  החל  זה  פרסל. 
שבידיה  שופרסל  ממניות   16% מכרה 
עם  ונשארה  שקל  מיליון   850 תמורת 
המהי של  המשמעות   .34% של  אחזקה 

לך היתה ששופרסל נהפכה לחברה ללא 
בעל שליטה, אלא עם בעל מניות מהותי 

בדמות דסק"ש. 
ובנובמבר  כאן  עצר  לא  אלשטיין 
נוספת,  מניות  חבילת  מכר  שנה  אותה 

ודסק"ש ירדה מהחזקה של 33.6% לי26% 
בלבד בשופרסל, שיעור שעדיין משאיר 
אותה עם ההחזקה הגדולה בחברה אבל 
את  מה שמפחית  מהותית,  פחות  הרבה 

יכולת ההשפעה שלה בחברה.
לפני  שנחשף  כפי  כך,  על  נוסף 

אל שבשליטת  אי.די.בי  יב”כלכליסט”, 
ישטיין התקשרה עם בנק השקעות בינ

מאי  26% אותן ל  קונה  לאיתור   לאומי 
יחזקותיה בשופרסל. שווי השוק של שו

פרסל עומד כיום על 6 מיליארד שקל, 
של  פרמיה  להשיג  מקווים  ובאי.די.בי 

20% על מחיר המניות.
בתוך כך, אתמול דיווחה ויקטורי כי 
לבעל  הפך  מיטבידש  ההשקעות  בית 
ממנה.   5.7% ומחזיק  בוויקטורי  עניין 
באוגוסט,  כבר  בוצעה  המניות  רכישת 
אולם דווחה רק כעת, בשל מה שהחברה 

הגדירה כטעות טכנית.  
הסביר  ויקטורי  מנכ"ל  רביד,  אייל 
השונים  הגופים  שמגלים  העניין  את 
הגבוהה  ובנזילות  בתוצאותיה,  בחברה 
שיא  תוצאות  לאחרונה  "הצגנו  שלה: 
ברבעון השני של 2019, ואנו משוכנעים 

יכי מגמה זו תמשיך גם ברבעונים הקרו
בים. הנזילות הגבוהה ותזרים המזומנים 
שלנו מאפשרים לנו לממש אסטרטגיית 
רשתות  רכישת  באמצעות  גם  צמיחה 
מתחרות או סניפים בודדים, וזאת לצד 

פתיחת סניפים באזורים חדשים".
חתמה   2019 של  השני  הרבעון  את 
ויקטורי עם צמיחה של 6.6% בהכנסות 
חשבוי תקן  יישום  שקל.  מיליון   447 יל
נאי חדש )IFRS16( גרר ירידה קלה של 
שקל.  מיליון  לי8.4  הנקי  ברווח   1.6%

ויקטורי  הציגה  בנטרול השפעת התקן, 
בשורת הרווח עלייה של 23.7% לי10.6 

הדוחות, החב ימיליון שקל. עם פרסום 
רה הודיעה על חלוקת דיבידנד בגובה 5 

מיליון שקל.
יאת העניין שמגלים בחברה ניתן לה

סביר גם בהתרחבות המתמשכת שעשתה 
עם  בי2016  החל  זה  האחרונות:  בשנים 
רכישת 16 סניפי מגה שקרסה, והמשיך 
עם פתיחת חנויות חדשות. רשת ויקטורי 
50 סניפים ומעריכה שסי  מפעילה כיום
ייפת ובמודיעין  נוספים בחדרה  יניפים 

חו בחודשיים הקרובים; ובי2020 יפתחו 
סניפים בצמח, כפר יונה ובאר יעקב. 

את  לבחון  ממשיכה  החברה  בנוסף, 
המשך הרחבת הרשת באמצעות רכישת 

יפעילות מרכולים ברחבי הארץ. לאחרו
נה ניהל רביד משא ומתן עם נחום ביתן 
ויינות  בעיר  מגה  סניפי   10 לרכישת 
ביתן, אולם מחלוקת על גובה התמורה 

ילא איפשרה למשא ומתן להבשיל לע
סקה. להערכת רביד, יש רשתות נוספות 

ישיוצעו למכירה בשנים הקרובות והחב
רה תפעל לנסות ולרכוש אותן. 

יום רביעי, כ"ד בתשרי תש"פ, 23.10.2019כלכליסט  

ברכות

על דירוגם ב-Dun's 100 והשתייכותם

לבעז בן צור ושות', עורכי דין

למשרדי עורכי הדין המובילים בתחום ליטיגציה 
מסחרית וצווארון לבן לשנת 2019

נטו, יצרנית טונה ויליגר, מאיימת לתבוע 
את ארומה ת”א, שלטענתה האשימה 

אותה בפרשת הטונה שהובילה לאשפוז 
שני לקוחות של הרשת. “שרבוב שמה 
של ויליגר על ידיכם, ללא כל הצדקה 

ושלא לצורך, גרם וממשיך לגרום לצניחה 
במכירות הטונה המשווקת על ידי נטו”, 

כתבו עורכי דינה של ויליגר תעשיות 
לארומה תל אביב. “עקב האמור, נגרמו 

וממשיכים להיגרם לשולחתי נזקים 
כספיים כבדים. הנכם נדרשים בזאת 
להפסיק לאלתר כל פרסום המייחס 

לשולחתי אחריות כל שהיא”. נטו לא 

מסתפקת בכך ונערכת להגשת תביעת 
פיצויים: “עם התגבשות הנזק, תמציא 
לכם שולחתי דרישה כספית מפורטת 
בגין מלוא הנזקים שנגרמו לה. הנכם 

מתבקשים בזאת להודיע למבטחת שלכם 
על תביעה עתידית. עם גילוי הפרשה 

ניסיתם להרחיק מכם את האחריות, 
ולהטילה בין השאר על ויליגר, כמי 

שיצרה ומכרה את הטונה. ממצאי משרד 
הבריאות אכן מאששים את שנטען 

מלכתחילה, כי מלוא האחריות רובצת 
לפתחה של ארומה תל אביב”.
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 היום שאחרי << ויליגר דורשת פיצוי 
…

מארומה ת”א: “גרמה לצניחה במכירות הטונה”

מנכ”ל ויקטורי אייל רביד ואדוארדו אלשטיין. ההשקעות ברשת נמשכות

עובר לסופרמרקט אחר

אדוארדו אלשטיין נפטר 
משופרסל וקונה ויקטורי

מאז 2017 הגדיל אדוארדו אלשטיין את אחזקותיו ברשת ויקטורי ב־9.4%. 
מיטב־דש הפכה לבעלת עניין ברשת לאחר שהגדילה אחזקות ל־5.7% 
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את העניין שמגלים 
גופים כמו דולפין של 

אלשטיין ומיטב־דש 
בוויקטורי אפשר להסביר 

בתוצאותיה הטובות, 
בנזילות הגבוהה שלה 

ובהתרחבות המתמשכת


