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 דוח מיידי –ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ )"החברה"(  הנדון:

מתכבדת החברה (,  2019-01-091666)אסמכתא מספר    2019בספטמבר    2בהמשך לדוח מיידי של החברה מיום  

נחתמו בין החברה לבין יינות ביתן בע"מ ומגה קמעונאות בע"מ ) כולן  2019באוקטובר  30לדווח כי ביום 

 5עסקית של פיהם תרכוש החברה מאת המוכרת את הפעילות ה-"( הסכמים, עלהמוכרתיחדיו להלן: "

 "(.העסקה" או "ההסכםסופרמרקטים ) "

 להלן עיקרי ההסכם: 

סופרמרקטים הממוקמים ביבנה,  5במסגרת העסקה תרכוש החברה את הפעילות העסקית של  .1

מ"ר נטו  8,500-רחובות, טירת הכרמל, מבשרת ציון ונתיבות, בשטח מסחר )מכירה( כולל של כ

הזכות להתקשר בהסכמי שכירות עם בעלי המקרקעין ובכלל זה תרכוש החברה רכוש קבוע ואת 

 "(.הפעילות הנרכשתבהם מצויים הסניפים ) להלן ביחד: "

בתוספת מע"מ  ש"חמיליון  63בתמורה לפעילות הנרכשת תשלם החברה למוכרת סך כולל של  .2

בנוסף, תרכוש החברה במועד ההשלמה את המלאי המצוי בסניפים במחיר עלות "(. התמורה)"

 "(.איתמורת המל")לספירת מלאי שתתבצע במועד ההשלמה בהתאם 

בכפוף להתקיימות כל התנאים , 2019בדצמבר  2ליום בהתאם להסכם, מועד ההשלמה נקבע  .3

. לא התקיימו כל התנאים המתלים עד לאותו ("מועד ההשלמה")המתלים בהסכם עד לאותו מועד 

 .ימים 90ה לתקופות נוספות של עד מועד, יהיה כל אחד מהצדדים רשאי לדחות את מועד ההשלמ

להתקיימותם של תנאים מתלים כמפורט בהסכם, ובין היתר, לתנאים  שלמת העסקה כפופהה .4

התקשרות בהסכמי שכירות  (2)הממונה על התחרות לעסקה;  אישורקבלת  (1) המתלים הבאים:

הסניפים חדשים או הסכמי הסבה להסכמי השכירות הקיימים עם בעלי המקרקעין בכל אחד מ

אישור הנאמנים להסדר  (3); (בהתאם ובכפוף להסכמות שנקבעו בין הצדדים לעסקה)הנמכרים 

החוב של מגה קמעונאות בע"מ והבנקים המממנים של המוכרת על החרגת השעבוד לטובתם על 

 .הפעילות הנרכשת

 .ההסכם כולל מצגים שונים של הצדדים, בנוסחים ובהיקף כמקובל בעסקאות מסוג זה .5

סר לחברה מ, בהתאם למידע שנש"ח מיליון 200-כהסניפים היה  חמשתהיקף המכירות השנתי של  .6

 מאת המוכרת.

היקף הפעילות את  20%-15%-בכ הגדיללהערכת החברה, היקף המכירות בסניפים החדשים צפוי ל .7

 .ובהתאם לכך את רווחיות החברההכללי של החברה 

 ערים חדשות בהן לא הייתה קיימת נוכחותלחמש רכישת סניפים אלו מהווה דריסת רגל חדשה  .8

 עד היום.  לחברה

החברה בוחנת את אופן מימון העסקה ממקורות עצמאים, מהנפקה סדרת אג"ח חדשה או מהלוואה  .9

 בנקאית. 
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 ברה. להערכת החברה, היקף ההשקעות שתבצע החברה בסניפים, לא יהיה בסכום מהותי לח .10

 הכולל  בהיקף הפעילות  החברה מרכישת הסניפים החדשים, הגידולהחברה לגבי הגידול במכירות    הערכת

, המבוסס 1968-, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"חעתידהינו מידע צופה פני  יותהשל החברה וברווח

 הערכות. הכלכלי בשוקהנתונים על הסניפים הנרכשים כפי שנמסרו לחברה מאת המוכרת ועל המצב על 

 מכפי מהותית שונה באופן לרבות, שונה באופן להתממש או, חלקן או כולן, להתממש שלא עשויות אלו

 המפורטים הסיכון גורמי כל או חלק של מהתממשות כתוצאה או/ו השוק בתנאי משינוי כתוצאה, שנצפה

 2018.1לשנת  לדוח' א לחלק 25 בסעיף

 בכבוד רב,      

 ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

 ל רביד, דירקטור ומנכ"ליידי: אי-על
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