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ניהול תהליך רכישה מוצלח של חברה בהליכי חדלות פרעון

מנהלת מחלקת בנקאות להשקעות והסדרי חוב, שותפה, ח נטע בנארי"רו

2018יוני 
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אודות גיזה זינגר אבן

1985

הפירמהייסוד 

1992
מקרנות הון אחתהקמת

הסיכון הראשונות בארץ  

Giza Venture 

Capital

1996
תהליך ההפרטה ליווי 

של בנק הפועלים

קבוצת אריסון

1998
הקבוצה הזוכה  ליווי

הראשון  BOT-במכרז ה

כביש חוצה ישראל

2003
שיתוף פעולה עם  

Moody’sחברת 

הקמת חברת מדרוג

2010
ליווי עסקאות הרכישה  

:  הגדולות במשק הישראלי

בזק-עסקת ירוקום 

הוט-עסקת אלטיס 

ש"כת-עסקת אקסס 

2013
כלכלי לתהליכי  ייעוץ

הסדרי החוב  

המורכבים בתולדות  

ישראל

להשקעותוהבנקאותהפיננסיהייעוץפירמתהינה("GSE)"אבןזינגרגיזה✓

שנים30-כמזההפועלת,בישראלוהמובילההגדולה

אבןזינגרגיזהעובדי,להשקעותובנקאיםפיננסייםיועצים50-מלמעלהעם✓

ומקיףנרחבתיאורטיבידעהמלווה,עשירמקצועיניסיוןמשלבים

והמשקיעיםהמממנים,השחקניםעםומקיפהמעמיקההיכרותבעלתפירמהה✓

המקומיההוןבשוקהפועליםהמובילים

הגדולותהעסקאותבמרביתמרכזיתפקידעצמהעלנוטלתאבןזינגרגיזה✓

ההוןבשוקהשוניםהסקטוריםבכלל

היסטוריה של חדשנות פיננסיתכרטיס ביקור

2014
קרן פעילות ניהול

אשראי לעסקים קטנים  

ובינוניים בערבות  

המדינה

2015
המדינה זכייה במכרז

להפרטת חברות 

ממשלתיות

2017

מימוש נכסי  

יורוקוםקבוצת
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חטיבות הפעילות

מימון  

ובנקאות  

להשקעות

מימון חברות

פרויקטיםמימון

מיזוגים ורכישות

תהליכי דירוגליווי

Complex Finance

Middle Market

הערכות שווי

הכנת תוכניות עסקיות

חוות דעת הוגנות

הערכות כלכליות  

לדוחות כספיים

Solvencyחוות דעת 

חוות דעת כלכליות

לבתי משפט

ח מקומי"מחקר אג

ח בינלאומי"מחקר אג

בחינת איתנות פיננסית

סינדיקציותייעוץ למנהלי

תאגידיהערכת ממשל

ייעוץ להסדרי חוב

בחינת איתנות פיננסית  

וחיתום

גיבוש חוות דעת כלכלית

המלצות לוועדות הקרןהגשת

השתתפות בדיוני ועדות  

הקרן

ניהול ומעקב שוטף מול  

הבנקים ובקשות האשראי

שוטפים למשרד  דיווחים

האוצר ולמשרד הכלכלה

ייעוץ כלכלי

מחקר  

אנליטי  

וממשל  

תאגידי

הלוואות  

לעסקים  

בערבות  

המדינה
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יתרונות

ממערכות יחסים והיכרות  הפירמה נהנית 

עם המשקיעים והשחקנים המרכזיים  אישית 

משקיעים , קרנות מקומיות וזרות)במשק 

(פרטיים וחברות אחזקה

מערכות יחסים עם המשקיעים

עם חברות ממגוון תחומי  היכרות מעמיקה 

פעילות במשק הישראלי

היכרות מעמיקה עם מגוון סקטורים

מעורבות הפירמה בעסקאות המורכבות  

בשנים והגדולות שבוצעו במשק הישראלי 

האחרונות וניסיונם הרב של מנהלי הפירמה  

מורכבותM&Aמסייעים להבשלת עסקאות 

מעורבות בעסקאות הגדולות במשק הישראלי

גיוסי חוב והון בהיקפים של  מומחיות בליווי 

,  ניהול תהליכי משבר, מיליארדי שקלים

בחברות ממגוון סקטוריםהסדרי חוב והבראה

מומחיות בשוק ההון ובמימון חברות
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רכישת חברות בתנאי חדלות פרעון
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תהליך העבודה

ניתוח עסקי  –' שלב א

מעמיק של החברה  

והפעילות הנרכשת

1

גיבוש  –' שלב ב

אינדיקציות שווי  

לעסקה

2

 Due–' שלב ג

Diligence

3

בניית  –' שלב ד

העסקה והשלמת  

הרכישה

4

מתןתוך,חברהשלסטנדרטירכישהלתהליךדומהפרעוןחדלותבמצביהנמצאותחברותשלהרכישהתהליך➢

.הפרעוןחדלותמסביבתהנובעיםולסיכוניםמיוחדיםלהיבטיםדגש

:עיקרייםשלביםלארבעהנחלקהתהליך➢

*Icons made by www.flaticon.com
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(1)הנרכשת ניתוח עסקי מעמיק של החברה והפעילות –' שלב א

:הנרכשתהפעילותשלעסקיניתוח➢

.'וכוהוצאותמאפייני,יעילותמדדי,רווחיות–התפעולייםהפרמטריםניתוח▪

.'וכדרגולציה,צמיחהמנועי,עתידיותמגמות,תחרות–החברהשלהעסקיתהסביבהניתוח▪

.'וכונדרשותהשקעותתחזית,כספייםדוחותבחינת–הנרכשתהחברהשלהפיננסימצבהניתוח▪

('וכוסינרגיות)עסקיותההזדמנויותבחינת–(SWOTניתוח)החברהשלהתחרותימעמדהניתוח▪

.והסיכונים

.הבדיקהממצאיעלבהסתמךשנתיתרבעבודהתכניתבניית▪

,העסקיתהתכנית,עברתוצאותבסיסעל–מזומניםותזריםוהפסדרווחותחזיתהפיננסימודלבניית▪

.הוניותהשקעותוהיקףחוזרהוןצרכיניתוח,הפעילותבשוקעתידיותמגמות,החברהתקציב
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(2)הנרכשת ניתוח עסקי מעמיק של החברה והפעילות –' שלב א

:הרוכשתהחברהעלהרכישההשפעתבחינת➢

.(פרעוןבחדלותחברותברכישתשמתחזקסיכון)מחיקותלביצועסיכוניםובפרט–חשבונאיותהשפעות▪

.הנרכשתהפעילותשלויעילהמהירהלקליטהתפעוליתהיכולתבחינתובפרט–תפעוליותהשפעות▪

ערנותובפרט,חדשיםעובדיםשלמהירהלקליטההארגוניתהיכולתבחינת–ארגוניותהשפעות▪

פרעוןחדלותלמצביהמגיעותחברותלעיתים)לנרכשתהרוכשתהחברהביןארגוניתבתרבותלפערים

.(אופטימלייםלאופיקוחעבודהנהלי/ארגוניתתרבותבעלותחברותהינם

כחלקשנקלטועובדיםשלהעסקהסיוםתהליכייתכנו,הרכישההשלמתלאחר–מעובדיםהיפרדות▪

.לעובדיםלהתחייבויותבהפרשותפעריםשלהשלמותידרשוכיויתכן,מהתהליך
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גיבוש אינדיקציות שווי לעסקה–' שלב ב

:בסיסעללשוויאינדיקציותגיבוש➢

.העסקיתהתכנית▪

▪Benchmarkבשוק.

.בענףדומותלעסקאותהשוואה▪

.שווימכפילי▪

.מזומניםתזרימיהיוון▪

.החזויהתזריםבבסיסהמרכזיותלהנחותסבירותובחינותרגישותניתוחביצוע➢
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Due Diligence–' שלב ג

איעקב,נאותותבדיקתבביצועומגבלותבקשייםמלווהכ"בדרהפרעוןחדלותבסביבתהנמצאותחברותרכישת➢

.'וכועדכניותלאמידעמערכות,עברחות"בדוסדרים

השלמתלאחרשמתגלהממידעכתוצאה,הרכישהלאחרהכספייםבדוחותמחיקותלביצועחששקיים,כןכמו➢

.העסקה

:הפרעוןחדלותבסביבתלחברותאופייניותתורפהנקודותמספרעלדגשלשיםיש,הנאותותבדיקתבביצוע,כן-על➢

.(משווק/ספקאצלאלא)החברהבמחסנינמצאשאינוהחברהבבעלותמלאי/מת/איטימלאי▪

.אבודיםלחובותמספיקותהפרשותביצועאי▪

.עובדיםמולואקטואריותמשפטיותחשיפות▪

.ועודמ"מע,הכנסהלמסבתשלומיםסדריםאי▪
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בניית העסקה והשלמת הרכישה–' שלב ד

.(הון/מלאי/לקוחותחובות)חוזרהון,נכסים,פעילות,מניותרכישת–שוניםעסקהומבניחלופותבחינת➢

וישבמידה)המכירההליךשלמבניותבמגבלותהתחשבותתוך–האופטימאליהעסקהמבנהבחירת➢

.(וכדומהמכרז:כגון,מובנההליך

,בכירחובשלקומבינציות,ציבורימימון,פרטיחוב,זמיניםמזומנים–העסקהלמימוןחלופותבחינת➢

.ועודביצועיםבסיס-עלנוספיםתשלומים,ברווחיםהשתתפות,תשלומיםלפריסתאפשרויות,מזנין

.(שנדרשככל)מלוויםקבוצתגיבוש➢

.מיסויייעוץ➢



12

נקודות נוספות

:זהלמצבייחודיותנקודותמספרעלדגשלשיםראוי,הפרעוןחדלותבסביבתשנמצאותחברותברכישת➢

ASרכישה▪ IS,לרוכששיפויהעדר.

.תחרותיהליךבמסגרתרכישה▪

מולולא(מיוחדיםאשראים)חובבעלישלקבוצהמולמ"מוניהול–תפקידבעלמינוילפניברכישה▪

.אחדמרכזיגורם

.(כ"בדרקשיחיםעסקהותנאימבנה)מ"מובניהולגמישותהעדר–תפקידמבעלברכישה▪

(תפקידבעלאםוביןחובבעליאםבין)גורםמולמ"מוניהול–פרוצדוראליתמורכבות▪

אתומעכבותהמגבילות(בנקאיותתאגידיותאו/ומשפטיות)מורכבותלפרוצדורותהמחוייב

.התהליך
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מקרי בוחן
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ליווי החברות התפעוליות מקבוצת יורוקום

יורוקוםמקבוצתהתפעוליותלחברותוסיועליווי

הכנת,התייעלותתהליכיביצוע,השוטפתבפעילותן

.למכירתןהחברותוהכנתפיננסיותתחזיות

סיוע,התייעלות,השוטפתבפעילותןהחברותליווי▪

.ועודתזריםתחזיותבהכנת

קיוםהמשךלצורךהבנקיםעםמ"במוסיוע▪

.השוטפתהפעילות

גיבושלרבות,החברותשלהמכירהתהליךליווי▪

.עסקהותנאימבנה

מפורטמידעחדרוהקמתמשקיעיםמצגותהכנת▪

.לחברה

.פוטנציאלייםמשקיעיםאיתור▪

.הפוטנצייאליםהמשקיעיםעםמ"המוליווי▪

תהליך העבודהסקירה כללית
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הנדסה. מ.ליווי קבוצת יורוקום במימוש השליטה בחברת ד

(75%)השליטהבמכירתיורוקוםקבוצתליווי

.אפקוןלחברתהנדסה.מ.דבחברת

מפורטמידעחדרוהקמתמשקיעיםמצגותהכנת▪

.לחברה

.החברהוהצגתפוטנציאלייםמשקיעיםאיתור▪

המשקיעיםעםמ"ומוהתמחרותניהול▪

.הפוטנצייאלים

יורוקוםקבוצתשלהנושיםהבנקיםעםמ"במוסיוע▪

.הנדסה.מ.דבחברתהאחזקותמימושלגבי

.העסקהבהשלמתוייעוץליווי▪

תהליך העבודהסקירה כללית
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ליווי תהליך הסדר החוב ומכירת השליטה בנגב קרמיקה

בתהליךמניותיהובעלימ"בעקרמיקהנגבליווי

.בנקיםעםחובוהסדרמשקיעהכנסת

.העסקהותנאיהמבנהגיבוש▪

ובתהליךהחומריםבהכנתאינטנסיביסיוע▪

Due-ה Diligence.

המשקיעיםעםמ"ומוהתמחרותניהול▪

.הפוטנצייאלים

החובהסדרלגביהמלוויםהבנקיםעםמ"במוסיוע▪

.העסקהבהשלמתוייעוץליווי▪

תהליך העבודהסקירה כללית


