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 ג.א.נ.,

 התקשרות בהסכם מיזוג שאינו מהותי - רשת סופרמרקטים בע"מ )"החברה"(  ויקטוריהנדון: 

התקשרו החברה וחברת א.ב.א. ויקטורי חברה לניהול   2020במרס  31החברה מתכבדת להודיע כי ביום 

, בהסכם "(חברת היעד" או "ויקטורי אחזקות)"  ואחזקות בע"מ, חברה פרטית בבעלותה המלאה של החברה

 . מיזוג, לפיו תתמזג ויקטורי אחזקות עם ולתוך החברה

-וחות תקופתיים ומיידיים(, התש"לד טז לתקנות ניירות ערך )37לתקנה בהתאם  להלן פרטים בנוגע למיזוג

 :"(תקנות הדוחות)" 1970

 שמות הצדדים להסכם המיזוג .1

" או החברהבע"מ )"כאמור לעיל הצדדים להסכם המיזוג הינם ויקטורי רשת סופרמרקטים 

 1999-"( אשר הינה החברה הקולטת, כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ"טהחברה הקולטת"

 "( וחברת ויקטורי אחזקות אשר הינה חברת היעד, כהגדרת מונח זה בחוק החברות. חוק החברות)"

 עיקרי הסכם המיזוג .2

  103ובהתאם להוראות סעיף בכפוף לקבלת כל האישורים המפורטים בהסכם המיזוג  2.1

  2020במרס    31וקף מיום  בת  "(,הפקודה)"  1961-ת מס הכנסה ]נוסח חדש[, התשכ"אלפקוד

 "(:המועד הקובע)"

, לרבות חיובים  חברת היעדכל הנכסים, הזכויות, החובות וההתחייבויות של  2.1.1

הזכויות מותנים, עתידיים, ידועים ובלתי ידועים, והכל במצבם של הנכסים, 

, יעברו במלואם לחברה הקולטת, "(המועברים  הנכסים)"  וההתחייבויות כאמור

(.  " As-Is")  הקובע, במועד ללא פירוק תחוסל חברת היעדולאחר ביצוע האמור 

  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל:

החל מהמועד הקובע יועברו לחברה הקולטת כל הרכוש, הנכסים והזכויות  (א)

 כספים, מלאי, צבר הזמנות וכדומה. התקשרויות, לרבותשל חברת היעד 

החל מהמועד הקובע תקבל על עצמה החברה הקולטת את כל  (ב)

התחייבויותיה וחובותיה של חברת היעד, כולל חיובים מותנים, עתידיים, 

ידועים ובלתי ידועים, כגון התחייבויות לתשלום לספקים, בנקים, נותני 

 שירותים מכל סוג שהוא וכדומה.

יראו את החברה הקולטת כאילו היתה חברת היעד בכל הליך משפטי  (ג)

 )לרבות בהליכי הוצאה לפועל(. 
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החל מהמועד הקובע יהפכו עובדיה של החברה המעבירה לעובדיה של  (ד)

החברה הקולטת, יועסקו על ידה באותם תנאים בהם הועסקו בחברה 

 המעבירה ותישמר להם רציפות זכויותיהם. 

ברשם החברות על שם חברת היעד יירשמו על שם השעבודים הרשומים  ( ה)

לפקודת  181החברה הקולטת בפנקס השעבודים המנוהל בהתאם לסעיף 

 .  1983-החברות ]נוסח חדש[ תשמ"ג

החל מהמועד הקובע כל החוזים וההתקשרויות שהם בתוקף ושחברת  ( ו)

היעד היא צד להם, בין אם הם ניתנים להעברה ובין אם לא, ימשיכו לעמוד 

פם המלא כאילו לא נעשתה ההעברה והחברה הקולטת תהיה צד בתוק

להם, חלף חברת היעד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מסמך כאמור 

שהחברה המעבירה היא צד לו יבוא שמה של החברה הקולטת במקום 

 שמה של חברת היעד. 

החברה הקולטת תהיה צד בכל הליך משפטי ו/או מינהלי התלוי ועומד  (ז)

)לרבות בהליכי הוצאה חברת היעד ד חברת היעד במקום בשם או כנג

 . לפועל(

הנכסים המועברים, יועברו לידי החברה גם כל מניות  במסגרת העברת ( ח)

מניות רגילות של   220,446ידי ויקטורי אחזקות )-החברה המוחזקות על

מהון המניות המונפק והנפרע  1.5%-החברה, המהוות נכון למועד הדוח כ

 אשר , "(היעד חברת ידי על המוחזקות החברה ותמני)" של החברה(

לחוק החברות. כאמור   308"מניות רדומות", כהגדרתן בסעיף  -תהפוכנה ל

)אסמכתא מספר   2019בדצמבר    1דוח הצעת מדף, שפרסמה החברה ביום  ב

"(, החברה הנפיקה כתבי אופציה  דוח הצעת המדף)" (2019-01-105315

-(, לרכישת המניות האמורות )וכן מניות נוספות המוחזקות על2)סדרה 

 די תאגידים בשליטת בעלי השליטה של החברה(.  י

של כתבי האופציה  להבטחת ביצוע המימושכאמור בדוח הצעת המדף, 

הופקדו בידי נאמן  המניות המוחזקות על ידי חברת היעד ,(2)סדרה 

 ופקדו על ידו לפני הרישום למסחרה מו על שמו בחברה לרישומים, וונרש

 . , בפיקדון ניירות ערך על שמו ובבעלותו(2של כתבי האופציה )סדרה  

יובהר כי במסגרת המיזוג המתואר בדוח זה לא יחול כל שינוי באמור לעיל  
וכי מניות החברה המוחזקות על ידי חברת היעד יוותרו מופקדות בנאמנות 

ם להסכם הנאמנות המתואר לעיל וכי החברה תיטול על עצמה את בהתא
 כל התחייבויות חברת היעד בהתאם לדוח הצעת המדף. 

 עם ביצוע המיזוג תחוסל החברה המעבירה ללא פירוק.  (ט)

מטרת המיזוג היא לאחד את ניהול ותפעול עסקיהן של החברות המתמזגות, על 

כל אחת מהחברות ותפעול. מנת לייעל את ניהולן ולחסוך בעלויות ניהול 

כל המתמזגות עוסקת בפעילות קמעונאית ומפעילה סופרמרקטים ברחבי הארץ.  

מסגרות חשבונאיות נפרדות ומנגנוני ניהול  אחת מהחברות המתמזגות מנהלת

ותפעול עצמאיים. מיזוג החברות המתמזגות, על דרך איחוד מלא של עסקי 

, יביא הן לאיחוד היכולות  החברות, תחת מסגרת משפטית וניהולית אחת
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המקצועיות והידע בכל אחת מהחברות הן לייעול מנגנוני הניהול והתפעול של  

החברות. בכך, תשופר איתנותה הפיננסית של הקבוצה ותיחסכנה עלויות  

 . ניהוליות ותפעוליות ניכרות

לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[   103המיזוג יתבצע בהתאם להוראות סעיף  2.1.2

"(, קרי מיזוג פטור ממס ולפיכך לא תשולם כל תמורה בגין פקודת מס הכנסה)"

הליך המיזוג. החברות יפנו בבקשה לרשות המיסים )לפני מועד המיזוג כאמור 

(  לקבלת אישור מראש כי תוכנית המיזוג עומדת בתנאים המפורטים 2בסעיף 

 חברת היעד תמשיך  לרבות תשלום כל אגרה נדרשת בנדון. לאחר המיזוג    103בסעיף  

 שתתחסל.  חברת היעדלעסוק בתחומי עיסוקה, ובכלל זה בפעילות של 

 תוקף הסכם המיזוג, ביצועו והשלמתו מותנים בקבלת האישורים המפורטים להלן: 2.2

אישור המיזוג בהתאם להוראות הפרק הראשון לחלק השמיני בחוק החברות,  2.2.1

ורים הדרושים למיזוג,  קליטה ברשם החברות של כל האיש, לרבות  1999-התשנ"ט

בכל אחת מן החברות המתמזגות, בהתאם להוראות חוק החברות, וקבלת תעודה 

אישור הדירקטוריונים של כל אחת כן מרשם החברות המעידה על ביצוע המיזוג ו

 מהחברות המתמזגות. 

 31לתוקף ביום    ונכנסשל החברה הקולטת ושל חברת היעד    ןהחלטות הדירקטוריו

   .2020 מרסב

 יאושרבמסגרתו    לפקודה  103פי סעיף  -על  רשות המיסיםאישור תכנית המיזוג ע"י   2.2.2

מתאימה לתנאי הפקודה ותקנותיה.   המיזוגכי תכנית המיזוג המפורטת בהסכם 

 . לפקודה 2-ה'פטור ממס בהתאם להוראות הפרק השני בחלק  יאושרכמו כן, 

הנכסים, הזכויות, ( לשם העברת ככל שיידרשקבלת כל אישור אחר שיידרש ) 2.2.3

פי דין, -ההתחייבויות והחיובים של החברה המעבירה לחברה הקולטת לרבות על

 .הסכם, החלטה או צו של בית משפט או אחרת

או יתקיימו כל התנאים המתלים המפורטים בסעיף זה /יתקבלו כל האישורים וככל שלא 

הסכם מיזוג זה כבטל ומבוטל, אלא אם כן הסכימו ייחשב  2020בדצמבר  31ליום עד 

בכתב על הארכת התקופה לקבלת האישורים והתקיימות התנאים  החברות המתמזגות

 . המתלים המפורטים בסעיף זה

 השלכות המס של המיזוג על החברה  .3

על החברה   ויחול בהתאםכאמור לעיל, המיזוג ייעשה בהתאם לאישור רשות המיסים, ועל כן 

, ובכלל זה מגבלה לפיה רוב הנכסים לפקודה 2-והתנאים הקבועים לעניין זה בחלק ה' המגבלות

שיועברו מויקטורי אחזקות לחברה ורוב הנכסים שהיו בחברה ערב המיזוג לא יימכרו במשך תקופה 

של שנתיים מהמועד הקובע למיזוג. מובהר, כי לא תחול כל מגבלה על בעלי המניות של החברה ביחס 

וכן לא תחול כל מגבלה על החברה בהעברת  או דילול של החזקותיהם במניות החברה/למכירה ו

  .מניות החברה המוחזקות על ידי חברת היעד בהתאם לדוח הצעת המדף כאמור לעיל 
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 החזקות בעלי עניין בחברה הקולטת .4

 7בעלי עניין בחברה, למיטב ידיעת החברה, ראו מצבת החזקות בעלי העניין בחברה מיום    להחזקות

כתוצאה מהמיזוג לא  ., המובא כאן בדרך של הפניה(2020-01-002730)אסמכתא  2020בינואר 

 צפויים לחול שינויים בהחזקות בעלי העניין בחברה. 

 תמורה בגין המיזוג .5

הצדדים ולא תשולם כל תמורה שהיא, בין במישרין ובין במסגרת הליך המיזוג לא תועבר בין 

 .  בעקיפין

 עמדת דירקטוריון החברה  .6

דירקטוריון החברה דן ובחן את מצבן הפיננסי של החברות המתמזגות וקבע כי לא קיים חשש סביר 

, לרבות שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של החברה לפרוע את התחייבויותיה לנושיה לאחר המיזוג

 .קי אגרות החוב )סדרה א'( ולמחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'(למחזי

 אישורים נדרשים למיזוג  .7

בכוונת לעיל.    2.2לפירוט בדבר האישורים הנדרשים למיזוג ו/או לתנאים שנקבעו לביצועו ראו סעיף  

 103לרשות המיסים לקבלת אישור כי המיזוג עומד בהוראות סעיף החברות המתמזגות לפנות 

 כנסה )אישור אשר נכון למועד דוח זה טרם התקבל(. לפקודת מס ה

 הגבלות חדשות קיימות או צפויות שיחולו על החברה הקולטת, למיטב ידיעתה  .8

 לעיל.  3בעקבות המיזוג יחולו על החברה הקולטת מגבלות מכוח פקודת מס הכנסה כמפורט בסעיף  

 גלי שליטה שיש להם עניין אישי באישור המיזועשמות דירקטורים וב .9

 השליטה ולבעלי עניין בחברה אין עניין אישי במיזוג. ילמיטב ידיעת החברה, לדירקטורים, לבעל

 אישור המיזוג באסיפות בעלי מניות של החברות המתמזגות .10

( לחוק החברות, המיזוג אינו טעון אישורה של האסיפה הכללית 1()1)א320בהתאם להוראות סעיף 

( לחוק החברות, המיזוג אינו טעון 2()1)א320להוראות סעיף . כמו כן, בהתאם ויקטורי אחזקותשל 

 אישורה של האסיפה הכללית של החברה. 

 )ג( או )ד( לחוק החברות 320פי סעיפים -אישור המיזוג על .11

 )ג( או )ד( לחוק החברות. 320פי סעיפים -לדעת החברה, המיזוג אינו טעון אישור על

 חברת היעד רה או למימוש למניות תכניות החברה לגבי ניירות ערך הניתנים להמ .12

לא הנפיקה ולא התחייבה להנפיק ניירות ערך הניתנים להמרה או למימוש  ויקטורי אחזקות

 למניותיה. 

 הסיבות שבשלהן המיזוג אינו מהותי .13

הנהלת   1, הדוחותג לתקנות  37חרף התקיימות החזקה לכאורה שהמיזוג הוא מהותי כמפורט בתקנה  

החברה סבורה, כי המיזוג אינו מהותי, מהטעמים הבאים: חברת היעד הינה חברה בת בבעלות 

 

הרווח של חברת היעד בשנה הפרמטר הרלוונטי להתקיימות החזקה לכאורה שמיזוג הוא מהותי הינו כדלקמן:   1
האחרונה או בתקופת הביניים המצטברת העוקבת, לפי דוחות כספיים אחרונים, מהווה עשרים אחוזים או יותר 
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( של החברה, כך שלעצם המיזוג אין השפעה על הדוחות הכספיים המאוחדים של 100%מלאה )

היעד כלולה במגזר בר דיווח בדוחות הכספיים של החברה; חברת ; חברת  רי המיזוגהחברה לפני ואח

קמעונאות מזון, ומשכך קיים תיאור מלא של  –היעד כלולה בתחום הפעילות היחיד של החברה 

-מבנה וצורה(, התשכ"ט –פעילותה בהתאם לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף 

לאישור האסיפות הכלליות של שתי החברות המתמזגות; לא מתקיימות ; המיזוג אינו כפוף 1969

ות; כל ההתחייבויות של חברת היעד ג לתקנות הדוח37יתר החזקות לכאורה המפורטות בתקנה 

כלפי החברה הקולטת תתאיינה עם השלמת המיזוג; החברה משמשת כערבה להבטחת 

דל"ן, שבהם מופעלים סניפי הרשת; משכירי נכסי נחלק מהתחייבויותיה של חברת היעד כלפי 

ולהערכת הנהלת החברה, השלמת המיזוג לא תרע את מצבה הפיננסי של החברה ולא תפגע בכושר 

הפירעון של החברה כלפי נושים קיימים או צפויים, לרבות מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( ומחזיקי 

 . אגרות החוב )סדרה ב'( של החברה

 הדירקטוריון לאישור המיזוגהנימוקים העיקריים של  .14

בכל חברה מתמזגת נצברו ידע וניסיון בתחום העסקי החופף, כאשר כל חברה ממקדת את  [א]

תשומותיה בניהול נכסיה בלבד, לרבות קיום מסגרות חשבונאיות נפרדות ומנגנוני ניהול 

החברות, תחת ותפעול עצמאיים. מיזוג החברות המתמזגות, על דרך איחוד מלא של עסקי 

מסגרת משפטית וניהולית אחת, יביא הן לאיחוד היכולות המקצועיות והידע בכל אחת 

מהחברות והן לייעול מנגנוני הניהול והתפעול של החברות, ובכלל זה לייעול העסקים, 

לחיסכון ניכר בהוצאות, לשיפור מערכת הדיווח והבקרה, לגידול בכושר התחרות של  

 פור השירותים הניתנים ללקוחות החברות המתמזגות.החברות המתמזגות ולשי

 המיזוג אינו כרוך במתן תמורה כלשהי.  [ב]

דוחותיה הכספיים של ויקטורי אחזקות מאוחדים בדוחות הכספיים של החברה, ולכן  [ג]

מבחינה חשבונאית לעצם המיזוג אין כל השפעה על מצבת הנכסים או ההתחייבויות של 

 החברה בדוחותיה המאוחדים. 

ים לב למצבן הכספי של החברה ושל ויקטורי אחזקות, לא קיים חשש סביר שעקב בש  [ד]

המיזוג לא יהיה ביכולתה של החברה לקיים את התחייבויותיה לנושיה, לרבות למחזיקי 

 . אגרות החוב )סדרה א'( ו/או למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( של החברה

 
 

 בכבוד רב,      

 ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

 ל רביד, דירקטור ומנכ"ליידי: אי-על

 

 

חלים מקום שניתנת תמורה בגין  הפרמטרים המפורטים בתקנה האמורה מהרווח של החברה הקולטת. יתר 
 .רלוונטיים למיזוג נשוא הצעת החלטה זו  , ומשכך אינםהנכסים והזכויות המועברים במסגרת המיזוג
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