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 ג.א.נ.,

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

"( המוכרתמגה קמעונאות בע"מ )"בין החברה לבין נחתם  2020בינואר  26לדווח כי ביום מתכבדת החברה 

" או ההסכםסופרמרקטים ) "שני תרכוש החברה מאת המוכרת את הפעילות העסקית של פיו -הסכם, על

 "(.העסקה"

 להלן עיקרי ההסכם: 

בקניון סופרמרקטים הממוקמים שני במסגרת העסקה תרכוש החברה את הפעילות העסקית של  .1

ובכלל  ,ר נטו"מ 4,000-, בשטח מסחר )מכירה( כולל של כמלחה בירושלים ובקניון איילון ברמת גן

בהם הקניונים את הזכות להתקשר בהסכמי שכירות עם בעלי  כןוקבוע  רכוש החברהזה תרכוש 

 "(.הפעילות הנרכשת) להלן ביחד: "הסופרמרקטים מצויים 

בתוספת מע"מ  ש"חמיליון  35בתמורה לפעילות הנרכשת תשלם החברה למוכרת סך כולל של  .2

במחיר  ופרמרקטיםבנוסף, תרכוש החברה במועד ההשלמה את המלאי המצוי בס"(. התמורה)"

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

התקיימות תבוצע לאחר  ם הנמכרים תהא המסירה של כל אחד מהסופרמרקטיבהתאם להסכם,  .3

במרס  1ובכל מקרה לא יאוחר מיום רלוונטי הסופרמרקט לביחס כל התנאים המתלים בהסכם 

. לא התקיימו כל התנאים המתלים עד לאותו מועד, יהיה כל אחד ("האחרון  מסירההמועד  ")    2020

 .2020במאי  31עד ליום  האחרון המסירהמהצדדים רשאי לדחות את מועד 

נכון למועד הדוח, התקבלה הסכמת בעלי הנכסים של כל אחד מהסופרמרקטים הנמכרים, שהיוותה  .4

 קטים הנמכרים.מראחד מהתנאים המתלים למסירת הסופר

להתקיימותם של תנאים מתלים כמפורט בהסכם, ובין היתר,  שלמת העסקה כפופההבנוסף לכך,  .5

אישור הנאמנים  (2)-והממונה על התחרות לעסקה;  אישורקבלת  (1) לתנאים המתלים הבאים:

הסרת כל השעבודים להסדר החוב של מגה קמעונאות בע"מ והבנקים המממנים של המוכרת על 

 .החרגת השעבוד לטובתם על הפעילות הנרכשתים על הפעילות הנרכשת או הקיימים לטובתם החל

 .ההסכם כולל מצגים שונים של הצדדים, בנוסחים ובהיקף כמקובל בעסקאות מסוג זה .6

, לא יהיה בסכום סופרמרקטים הנמכריםלהערכת החברה, היקף ההשקעות שתבצע החברה ב  .7

 מהותי לחברה. 

 ברחובות הסניףרכישה של  השלמת

( בדבר 2019-01-105513 )אסמכתא מספר 2019בדצמבר  2בנוסף לכך, בהמשך לדוח מיידי של החברה מיום 

 2019באוקטובר  30פי הסכמים שנחתמו ביום -על השלמת רכישה של ארבעה סניפים מתוך חמישה סניפים

שנמצא ברחובות  חמישיהסניף ה, מתכבדת החברה לדווח, כי בין החברה לבין יינות ביתן בע"מ והמוכרת

  . ירות חדש בגינוכ, וזאת לאחר ספירת מלאי וחתימה על הסכם ש2020עתיד להימסר לחברה בחודש פברואר  



-2- 

 

צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך,   מידעהסניף ברחובות לחברה הינה    מסירת  מועדלגבי    ההערכה

 שונה  באופן  להתממש  או  להתממש  שלא  עלולה  זו  הערכה.  הצדדים  הסכמות  על  המבוססת,  1968-התשכ"ח

  כתוצאה  או/ו השוק בתנאי משינוי כתוצאה, שנצפה מכפי מהותית שונה באופן לרבות ,לעיל מהאמור

 2018.1לשנת  לדוח' א לחלק 25 בסעיף המפורטים הסיכון גורמי כל או חלק של מהתממשות

 

 בכבוד רב,      

 ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

 ל רביד, דירקטור ומנכ"ליידי: אי-על

 

 

 (. 023872-01-2019)אסמכתא מספר  2019במרס  19פורסם ביום   1
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