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?מה אנחנו הולכים לעשות היום

החלטה עסקית אסטרטגית  הינה חברה רכישת או מכירת 
,  כלכליים, מורכבת המושפעת ממגוון גורמים עסקיים

.  רגולטורים ועוד, מיסויים, משפטיים

פיננסי  /להציג מגוון כלים לניתוח כלכליהמפגש נועד 
:בתהליכי מיזוגים ורכישות ובמהלכו נעסוק של 

השימוש האסטרטגי בכלי המיזוגים והרכישות1.

השחקנים בעולם המיזוגים והרכישות2.

מבנה עסקה טיפוסי ומנגנוני תמורה3.

שלבי העסקה4.

מכירת חברות  / הסיכונים בתהליך רכישת ניתוח 5.
המנגנונים המצויים בידי הרוכש  והכרות עם סל 

.להתמודדות עם סיכונים אלו( והמוכר)



(Buy-side\Sell-side)מכירה /הרציונל העסקי בביצוע רכישה•

משקיע אסטרטגי מול משקיע פיננסי-סוגי רוכשים •

מבני עסקה•

מנגנוני תמורה•

שלבי עסקה  •

שלבי המפתח בתהליך עסקה טיפוסית–סיכום •

נושאי המפגש



הרציונל העסקי בביצוע עסקה

(Sell-side)המוכרשיקולים אפשריים של הצד 

העדר דור המשך

חוסר -צמיחה 

בהון לצורכי גידול  

ופיתוח

התיישנות  

הטכנולוגיה וירידה 

בביצועים

"EXIT/"  מימוש

השקעות

עלייה  

ירידה  /בתחרות

שחיקת  /בביקושים

מחירים

מיקוד עסקי



עסקההרציונל העסקי בביצוע 

(Buy-side)הרוכששיקולים אפשריים של הצד 

כניסה לשווקים  

גיאוגרפים חדשים

השגת  

פיתוחים  /ידע

טכנולוגיים חדשים 

)IP(
ניצול הזדמנות 

כגון  )עסקית 

צמצום תחרות  

(ורכישת המתחרה

הרחבת סל  

המוצרים

יתרונות  -סינרגיות

התייעלות/לגודל

תשואה על  

הצפת ערך/ההון



(Buy-side\Sell-side)מכירה /הרציונל העסקי בביצוע רכישה•

משקיע אסטרטגי מול משקיע פיננסי-סוגי רוכשים •

מבני עסקה•

מנגנוני תמורה•

שלבי עסקה  •

שלבי המפתח בתהליך עסקה טיפוסית–סיכום •

נושאי המפגש



רוכשים/ סוגי משקיעים 

המשקיע האסטרטגי

המשקיע הפיננסי



-המשקיע האסטרטגי 

?חלופות לצמיחת הארגון•

, הגדלת היקף המכירות של החברה-צמיחה אורגנית–
.שיפור מרווחים והתייעלות, חדירה לשווקים חדשים

צמיחה באמצעות מיזוגים ורכישות  –

צמיחה גבוהה•

טכנולוגיה חדשה•

ייצוא/שווקים חדשים/תחומי פעילות•

(לדוגמא רכישת ספק)הגדלת שרשרת ערך /התייעלות תפעולית•

(למתחרה(JV)חבירה /לדוגמא רכישה)הקטנת סיכון •



ניתוח עסקה לדוגמה



סינרגיה-ניתוח עסקה לדוגמה 



רוכשים/ סוגי משקיעים 

המשקיע האסטרטגי

המשקיע הפיננסי



הפיננסיהמשקיע

Private Equity–קרנות השקעה •



Private equityקרן -המשקיע הפיננסי 

הינה קרן שמוקמת למטרה ( Private Equity)פרטיתקרן השקעות •
. של ביצוע השקעות ריאליות

– GP)הקרן מנוהלת על ידי מנהל הקרן • General Partner )  שיכול
.  להיות אדם פרטי או חברה ייעודית שהוקמה לשם כך

חברות  ,קרנות פנסיהכגון, מגופים שוניםמגויסים כספי הקרן •
הנחשבים  , ומשקיעים פרטיים אמידים במיוחדבנקים,ביטוח

(LP-Limited Partners)מבחינה משפטית לשותפים מוגבלים 



Private equityקרן -המשקיע הפיננסי 

המשקיעים מתחייבים להזרים לקרן ההשקעות הפרטית סכומי •
שיהוו בסיס לפעילות ההשקעה שלה וזאת בהתאם לביצוע , כסף

(. קריאות לכסף)השקעות בפועל 

הקרן פותחת באיתור השקעות לפי מדיניות מוסכמת מראש •
לקרן < -ופועלת לממש אותן בתום תקופה שנקצבה לה מראש 

לרוב  -השקעות פרטיות יש מועד תפוגה שבו היא חדלה להתקיים
.  עם אפשרות הארכה במספר שנים נוספות, כעשר שנים

ימשיך מנהל הקרן ויגייס קרן חדשה שתמשיך את  , פעמים רבות•
.קודמתה







אליאנס-לדוגמא ניתוח עסקה 



ניתוח עסקה לדוגמא



Private Equityקרן מעורבות ניהולית של 

(  PE)עולה כי חברות בבעלות קרנות השקעה מקינזימסקר שביצעה 
התאוששו ממשבר טור ומהר יותר בהשוואה לחברות ציבורית

עבודה  תוכניתהכנת , ניהול הדוק יותר של החברה–הערכת הגורמים לפער 
.ויעדים ומדדים ברורים ליישום



המשקיע הפיננסי

Private Equity–קרנות השקעה •

Venture Capital-קרנות הון סיכון  •



(VC)קרן הון סיכון-המשקיע הפיננסי 

קרן השקעות  היא( VCבקיצור וVenture Capital Fund)קרן הון סיכון•
מתוך  , בהם היא גבוהההערכת הסיכוניםאשרבמיזמיםכסףהמשקיעה, פרטיות

.  במקרה של הצלחתםגבוהותלתשואותציפיה

מקובלת ונפוצה לגיוס הון לצורך השקעה  השקעהקרנות הון סיכון הן דרך•
.אפ טכנולוגיות-בחברות סטרט

הקרן מגייסת בעצמה כספים ממשקיעים מוסדיים  -PEמבנה הקרן דומה לקרן •
כאשר מנהלי הקרן  (  LP-השותפים בעלי אחריות מוגבלת שיהיו )או פרטיים 

הם לרוב בעלי ניסיון טכנולוגי ועסקי ותומכים  ( GP–השותפים הכלליים )
לא רק מבחינה כספית אלא גם מבחינה  , בחברות בהן הקרן השקיעה 

.'וכואסטרטגיתניהולית

על  )מקבלת תמורת השקעתה אחוזים ממניות החברה בה השקיעה VCלרוב קרן •
(.דילול-חשבון המייסדים 



(VC)קרן הון סיכון-המשקיע הפיננסי 

בהתמקדות בתחומים  לרוב לקרן אסטרטגיית השקעות הנגזרת הן •
בהשקעות  והן ( 'וכוIoT ,Big Data, כגון סייבר)מסוימים טכנולוגיית

כגון קרנות המתמקדות  -אפ -בחיי חברת הסטרטבשלבים שונים 
בהיקפים של מיליוני דולרים  ( Early stage)בהשקעות בשלבים מוקדמים 

10בהיקף של ( Growth)בודדים ועד קרנות המתמקדות בהשקעות צמיחה 
.מיליוני דולר ומעלה

(  SEED)לא משקיעות בשלבי הרעיון הראשוני VC-מרבית קרנות ה•
.פרטיים וחממותלים'אנגהשקעות בהן פעילים לרוב 

כגון  )בישראל תעשיית הון סיכון פעילה מאוד הכוללת קרנות מקומיות •
JVP , סקוייה)ונציגויות של קרנות בינלאומיות ( פיטנגו, רס'ונצכרמל  ,

(.בסמר, באטרי



ניתוח עסקה לדוגמא



המשקיע הפיננסי

Private Equity–קרנות השקעה •

Venture Capital-קרנות הון סיכון  •

גופים פיננסיים/משקיעים מוסדיים•

Family Office-משקיעים פרטיים •



לדיון

מה הבדלים בגישת ההשקעה בין  

משקיע אסטרטגי  
?למשקיע פיננסי



דוגמאות-שיקולי רוכש אסטרטגי מול פיננסי

הסינרגיותחשיבות

ההשבחהמורכבות/ההשבחהפוטנציאל

היציאהנקודתעלחשיבה"(EXIT)"

בחברהשליטה?חלקית/מלאהבעלות

חשיבות האינטגרציה



(Buy-side\Sell-side)מכירה /הרציונל העסקי בביצוע רכישה•

משקיע אסטרטגי מול משקיע פיננסי-סוגי רוכשים •

מבני עסקה•

מנגנוני תמורה•

שלבי עסקה  •

שלבי המפתח בתהליך עסקה טיפוסית–סיכום •

נושאי המפגש



?מה אנו למעשה רוכשים

חברת המטרה

(יחיד/חברה)הרוכש 



?מה אנו למעשה רוכשים

:קיימות שני אלטרנטיבות עיקריות בעסקאות רכישה

.של חברת המטרהנכסיםרכישת –

.של חברת המטרהמניותרכישת –

מיזוג חברות-חלופה נוספת –



רכישת מניות-' חלופה א

לפני

בעלי מניות  
מקוריים

100%

חברת המטרה

אחרי

בעלי מניות  
מקוריים

100%

חברת המטרה

הרוכש
בעלי מניות  

מקוריים

מזומן

מניות

חברת המטרה

הרוכש



(מהחברה100%לא בהכרח )רכישת מניות -' חלופה א

לפני

בעלי מניות  
מקוריים

100%

חברת המטרה

אחרי

בעלי מניות  
מקוריים

מזומן

מניות

חברת המטרה

בעלי מניות  הרוכש
מקוריים

33% 67%

מזומן

מניות

חברת המטרה

הרוכש

סוגיית השליטה  
?(ופרמיית השליטה)



רכישת פעילות-' חלופה ב

לפני

בעלי מניות  
מקוריים

100%

חברת המטרה

אחרי

בעלי מניות  
מקוריים

100%

חברת המטרה

הרוכש

הפעילות הנרכשת

בעלי מניות  
מקוריים

מזומן

חברת המטרה

הרוכש

(מזומן)



תכנון מבנה העסקה

?מה הרוכש רוצה להשיג באמצעות תכנון נכון של מבנה העסקה 
הגנה מלאה לתמורה•
(ומיסוייותעסקיות , חשבונאיות, משפטיות)הקטנת החשיפות •
מגן מס מקסימאלי•

:על סוג העסקה משפיעים שיקולים שונים
,  רמת ההתחייבויות והנכסים,  שיקולים מיסויים, שיקולים סטטוטוריים, סוגי החברות ומקום מושבן

.  נטילת ההתחייבויות ועוד, מטרת הרכישה ופעילות החברה לאחר הרכישה, היקף העסקה



?עדיפהאיזו צורת רכישה 

רכישת פעילות עדיפה לקונה  , (אך לא תמיד)לרוב •
.ורכישת מניות עדיפה למוכר

לדוגמא )הקונה פחות חשוף לאירועי עבר של החברה •
.  ונהנה ממגן מס גבוה יותר( תביעות

ברמת החברה וברמת  )מיסוי כפול יווצר למוכר י•
(.המניותבעלי 

לייצור השוואה בין התמורות ולבחון מה עדיף לכל  ניתן •
.אחד מהצדדים ובאיזה פער ואז לקבל החלטה מושכלת



(Buy-side\Sell-side)מכירה /הרציונל העסקי בביצוע רכישה•

משקיע אסטרטגי מול משקיע פיננסי-סוגי רוכשים •

מבני עסקה•

מנגנוני תמורה•

שלבי עסקה  •

שלבי המפתח בתהליך עסקה טיפוסית–סיכום •

נושאי המפגש



תמורה אפשרייםמנגנוני 

מזומנים•

מניותהחלפת •

המיריםמכשירים •

(Earn Out) מנגנוני תמורה מותנית •



ניתוח עסקה לדוגמא-מנגנוני תמורה אפשריים 



תמורה מותנית–מנגנוני תמורה אפשריים 



החוצה/כסף פנימה–תמורה אפשריים מנגנוני 

-החוצה /כסף פנימה•

הקצאת מניות מול רכישת מניות



רכישת מניות-' חלופה א

לפני

בעלי מניות  
מקוריים

100%

חברת המטרה

אחרי

בעלי מניות  
מקוריים

מזומן

מניות

חברת המטרה

בעלי מניות  הרוכש
מקוריים

33% 67%

מזומן

מניות

חברת המטרה

הרוכש



רכישת מניות באמצעות הקצאה-' חלופה א

לפני

בעלי מניות  
מקוריים

100%

חברת המטרה

אחרי

בעלי מניות  
מקוריים

מניותמזומן

חברת המטרה

בעלי מניות  הרוכש
מקוריים

33% 67%

חברת המטרה

הרוכש



ניתוח עסקה לדוגמא-כסף פנימה 



מתווי עסקה אפשריים-סיכום ביניים 

-תמורת הרכישה 
משולב /מניות/מזומן

כסף פנימה מול החוצה

נכסים/עסקת מניות



(Buy-side\Sell-side)מכירה /הרציונל העסקי בביצוע רכישה•

משקיע אסטרטגי מול משקיע פיננסי-סוגי רוכשים •

מבני עסקה•

מנגנוני תמורה•

שלבי המפתח בתהליך עסקה טיפוסית–סיכום •

נושאי המפגש



תהליך התפתחות של עסקה

איתור השקעות  

פוטנציאליות

הבנות  חתימה על מזכר
(LOI)

  ביצוע של בדיקות נאותות
,  מיסוייות, חשבונאיות

.משפטיות

ביצוע בדיקות נוספות  :
,  איכות סביבה, מסחרית
.'וכותפעולית, שמאויות

 כיצד ומה נרכוש-
פעילות/מניות

 אינדיקציה לשווי(Stand 
Alone ) סינרגיותושווי

 חתימה על הסכם
-( SPA/APA)הרכישה 
Signing

 עריכת -השלמת העסקה
מאזני סגירה  

-והתחשבנות סופית 
Closing

Post Merger 
Integration

חתימה על מזכר הבנות  
וביצוע בדיקות נאותות

תכנון מבנה העסקה  
והערכת שווי

חתימה על הסכם  

הרכישה ותחילת  

האינטגרציה

  התמקדות  בתעשייה
משקיע  )הרלוונטית 

(אסטרטגי

  איתור השקעות בעלות
פוטנציאל השבחה  

התואמות למדיניות  
ההשקעות  

 פניה ראשונית למוכר
NDAוחתימה על 

(התאמות מחיר)מ מתקדם והתאמות לשווי "מומ ראשוני"מו



31.12.14

התפתחות העסקה על ציר הזמן  

פרסום דוח  
כספי  

תקופתי  
במהלך  
הרבעון  

הראשון של  
2015

פניה מרוכש  
פוטנציאלי  

NDAוחתימת 

2015פברואר 

התאריכים המוצגים הינם להמחשה ועשויים להשתנות משמעותית מעסקה לעסקה: דגש



(NDA-Non Disclosure Agreement)הסכם הסודיות 

NDA–מטרות ה 
.שמירת סודיות מידע שמועבר בין הצדדים במסגרת המגעים•
,  רגישות מעובדים, חברה ציבורית)שמירת סודיות עצם קיום המגעים לעסקה •

(.'וכולקוחות 

NDA-תוכן ה 
מידע שהיה ידוע לצד  , מידע פומבי-חריגים מקובלים )הגדרת המידע הסודי •

(.מידע שקיימת חובה לגלותו על פי דין, המקבל
.יועצים/ תחולה לגבי עובדים •
.איסור על שימוש במידע פנים-בחברה ציבורית •
.הוראות הממונה על ההגבלים העסקיים–בין מתחרים •
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ראשוני  " לימוד"
,  של חברת המטרה

אינדיקציה  
ראשונית לשווי  

מ ראשוני"ומו



(Letter of intent)מזכר הבנות /מזכר כוונות

מחייבלאלרוב,קצרמשפטיהסכםהינוההבנותמזכר(Non-Binding)

.הצפויההעסקהשלהעקרונייםוהתנאיםהמתווהאתהמגדיר

כאשרהסופיהרכישההסכםלגיבושכבסיסמשמשלרובההבנותמזכר

.הנאותותבדיקתמבוצעתהשלביםבין

-דגש

לרוב יהיה קשה לשנות  ,  על אף שבדרך כלל  מזכר ההבנות איננו מחייב

את ההסכמות שנקבעו במסגרתו והם ישמשו בסיס להסכם הסופי  

..(מחיר העסקה לא יעלה אלא עשוי רק לרדת-ובעיקר )



המשך-( Letter of intent)מזכר הבנות 

המהותאךההבנותלמזכרשוניםבשמותשימושעושיםלעיתים

:זהה

Term sheet

MOU – Memorandum of Understanding(עקרונותהסכם)

LOI – Letter of Intent(הבנות/כוונותמזכר)



נושאי הליבה-( Letter of intent)מזכר הבנות 

העסקהמבוצעתבסיסועלהשווי:המטרהחברתשווי1.

החוצה/פנימהכסףהזרמת,נכסים/מניות:העסקהמנגנון2.

והמוכרנאותותבדיקתיבצעמשקיע/הרוכשכיהגדרה:נאותותבדיקת3.

.כךלצורךהנדרשלמידעגישהלויספק

לבצעבלעדיתזכותלרוכשבוזמןפרקהגדרת:(No-Shop)בלעדיותתקופת4.

העסקהלהשלמתסופיתהצעהולגבשנאותותבדיקת

סודיות5.

(ציבוריתבחברה)לבורסהדיווח6.

נוספיםמתליםתנאים7.



דוגמא-מזכר הבנות 



דוגמא-מזכר הבנות 



דוגמא-מזכר הבנות 
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רקע-תהליך בדיקת הנאותות 

נאותותבדיקת"המונח"(Due Diligence)בחינותלמגווןכוללשםמהווה
שהציגההתמונהלוודאבמטרההמטרהחברתעלהמבוצעותמעמיקות
.פוטנציאליותחשיפותולאתרלמפותוכןומדוייקתנכונההיאהנרכשת

ידיעלשבוצעוסקריםפיועלהרכישהבתהליךרבהחשיבותהנאותותלבדיקת
KPMGשהוסכםבמחיר25%שללירידהבממוצעמביאההנאותותבדיקת

!!LOI-ב

שלמעמיקהוהבנהנוספותבתובנותהרוכשאתתציידהנאותותבדיקהבנוסף
לבצעיקר/קל/קשהכמהעדראשוניתאינדיקציהותספקהנרכשתהחברה

.האינטגרציהתהליךאת



רקע-תהליך בדיקת הנאותות 

נאותותבדיקותשלעיקרייםסוגים:

Legal)משפטיתנאותותבדיקת– DD):אתבודקיםאשרבתחוםמומחיםדיןעורכיידי-עלמתבצעתזובדיקה
,ולקוחותעובדים,ספקיםעםהחברהשלההסכמיםמערךלרבותהמטרהבחברתהמשפטיםההיבטיםכלל

.'וכומוחשייםבלתימוחשייםונכסיםבפטנטיםזכויות,החברהכנגדהקיימותהתביעות

Financial)פיננסיתנאותותבדיקת– DD):לעומקהבוחניםוכלכלניםחשבוןרואיידיעלמבוצעתלרובזובדיקה
שנקבעלמחיראפשריותהתאמותומזהיםהפיננסיתאיתנותההפעילותתוצאות,החברהשלהכספייםדוחותיה

.שבאמתחתוהמיקוחקלפיאתמשמעותיתלשפרללקוחהמאפשרדבר

Tax)מיסוייתנאותותבדיקת– DD):עלהשפעהלהןלהיותעשויותאשרהמיסוייותהחשיפותשלבחינה
זולבדיקהגם.דווחושלאאפשריותחשיפותוכןמהעברלרשויותדיווחיםבגיןמסחבויותלרבות,העסקה

.הפיננסיתהנאותותלבדיקתבדומההסופיהעסקהמחירעלמכרעתהשפעהלהיותעשויה

Technical)טכנולוגיתנאותותבדיקת– DD):הנרכשתהחברהשלהטכנולוגייםהאספקטיםנבחניםבמהלכה
.(טכנולוגיותלחברותבעיקררלוונטי)

Commercial)מסחריתנאותותבדיקת– DD):למתחריםמיפוימבוצע,החברהפועלתבוהשוקנבחןבמסגרתה
.'וכו



בדיקת הנאותות הפיננסית

הבאיםבנושאיםהפוטנציאלילרוכשמסייעיםאנו,הפיננסיתהנאותותבדיקתבמסגרת:

להוותעשויותמסויימיםבמקריםאשר)פוטנציאליותפיננסיותחשיפותזיהויDeal

Breakers).

העסקהמחירעלומתןלמשאכלים.

האפטמליהעסקהמבנהבגיבושסיוע.

עיסקיתחולשהלדוגמא)העסקהסגירתלאחרמאמציםלהשקיעישבהםנושאיםזיהוי
.(לתקןשישספציפית

המאוחדהדיווחעלהעסקהשלהחשבונאיותההשלכותהערכת.

מסוייםבעובדתלות,בודדבלקוחתלותלדוגמא)שזוהובעיתיותעיסקיותסוגיותהצפת,
('וכוהפנימיתבבקרהבעיה



מסגרת העבודה–בדיקת הנאותות הפיננסית 

בקביעת שווי חברת המטרה" אבני הבניין"
(מחיר הרכישה)=

שווי הפעילות  
מכפיל  מחושב כזכור באמצעות)

EBITDAאו בשיטת ה-DCF)

בתוספת 

פיננסי נטוחוב

התאמות להון החוזר הנורמטיבי

השקעות הוניות בנכסים תפעוליים  
(CAPEX)

נכסים עודפים

שווי המניות

מייצגEBITDAוקביעתהרווחיםאיכותניתוח*

בהכנסותמגמותניתוח•

הרווחיותבשיעורימגמותניתוח•



31.12.14

בדיקת נאותות

חתימה על  
מזכר הבנות  

Letter of 
Intent 
(LOI)

משא ומתן

2015מאי 

חתימה על  
הסכם רכישת  

פעילות/מניות

(Signing)

התפתחות העסקה על ציר הזמן  

פרסום דוח  
כספי  

תקופתי

פניה מרוכש  
פוטנציאלי  

NDAוחתימת 

2015מרץ 2015פברואר 

התאריכים המוצגים הינם להמחשה ועשויים להשתנות משמעותית מעסקה לעסקה: דגש



פעילות/ הסכם רכישת מניות 

חברתפעילות/מניותלרכישתלרוכשהמוכרביןמחייבהסכםהינוהרכישההסכם
.המטרה

פעילותלרכישתוהסכםמניותלרכישתהסכםביןמפרידיםאנולרוב

–SPA-Share purchase agreement

–APA-Assets purchase agreement



פעילות/ הסכם רכישת מניות 

לרבות,ההבנותבמזכרשנקבעוהתנאיםאתומפרטמרחיבלרובההסכם:

להסכםהצדדים–

הממכרתיאור–

העסקהמנגנון–

התמורה–

לתמורההתאמות–

Useהתמורהייעוד– of Procceds(כסףהזרמתשלבמקרה)

העסקההשלמתמועד–

העסקהלהשלמתמתליםתנאי–

הבינייםתקופתמגבלות–

תחרותאי–

ושיפויים(Representations)מצגים–



דוגמא-תנאים מתלים -פעילות /הסכם רכישת מניות



תקופת הביניים–פעילות /הסכם רכישת מניות

התחייבויות לגבי תקופת הביניים
התחייבות לפעול לקיום התנאים המתלים1.

לפעול  / התחייבות להימנע מפעולות מסוימות בחברה בתקופת הביניים 2.
.במהלך העסקים הרגיל בלבד



מצגים–פעילות /הסכם רכישת מניות

?למה נועדו המצגים•
.תיאור הממכר–

.נכונות המצגים-אחריות במקרה של אי–

שיפוי במקרה שהמצגים אינם מתקיימים במועד  /אפשרות ביטול–
ההשלמה

מצגים מרכזיים•
.דוחות כספיים–

.'וכותקנון , מבנה ההון ומסמכי ההתאגדות–

,  התחייבויות, תביעות, הסכמים מהותיים-תיאור מצב החברה –
.ב"וכיוצנכסים 

.התחייבות לשלמות המצגים–



דוגמא-מצגים –פעילות /הסכם רכישת מניות
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2015יולי 

סגירה  
(Closing)

והכנת מאזני  
סגירה

העברת שליטה

2015אוגוסט 
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הבעייתיות  -התפתחות העסקה על ציר הזמן 
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סגירה  
(Closing)

העברת שליטה

2015אוגוסט 

הסיכונים והסיכויים בצד המוכר

הסיכונים והסיכויים בצד הרוכש

תקופת הביניים



תקופת הביניים–בין חתימה לסגירה 



תקופת הביניים–בין חתימה לסגירה 



בין החתימה לסגירה

:  הבעיה

לרוכש קיימת חשיפה לשינויים בשווי הפעילות והחוב  
נטו המתרחשים בין מועד החתימה על  , הפיננסי

(.   closing)הסכם הרכישה לבין מועד הסגירה 
עקב הפסדים  )הרוכש חשוף לירידה בשווי הממכר 

(.דיבידנדים/בונוסים)ולזליגות ( לדוגמא

?בשווי החברה" זליגות"כיצד מוודאים כי לא היו 



המטרה-מספרי סגירה 

על סמך אומדנים  , ביצוע התאמות למחיר הרכישה המשולם בעסקה
:חשבונאיים לערך בספרים של

נכסים
התחייבויות

מזומן 
חוב  

'וכו

כאשר,(closing-היוםכ"בדר)מסויםבתאריךהרוכשידיעלהנרכשים
closing-הלמועדעד(ובסיכויים)בסיכוניםיישאשהמוכרהינההמטרה

ותתאפשר,הסגירהמחיריבמנגנוןשננקבופרמטריםאותםעםבקשר
.וזליגותערךירידתמפנילרוכשהגנה



מספרי סגירה-הגנה על התמורה 

ברמה מספקת להפעלת העסק( כגון מלאי)הבטחה כי יעברו יתרות הון חוזר •

י חלוקת דיבידנדים או מכירת נכסים טרם "הגנה מפני הורדת שווי העסק ע•
העסקה

הנורמטיבי של החברה אכן  ( CAPEX)הבטחה כי תקציב ההשקעות •
יושקע טרם העסקה

לא עומדת /החזר חלק ממחיר הרכישה במידה ומסתבר שחברת המטרה כושלת•
בתחזיות

באותם  הקלוזינגעד למועד ( ובסיכויים)יישא בסיכונים שהמוכרהמטרה היא 
הגנה לרוכש  במנגנון מחירי הסגירה ותתאפשר שננקבופרמטרים 

.מירידת ערך וזליגות



(LOI)הגדרת מנגנוני התאמה כבר במכתב הכוונות –נקודת הפתיחה 

Debt)חובוללאמזומןללאלחברהמחירקביעת free/Cash free)

.(?נורמאליזהמה)נורמאליתברמהחוזרהוןעםתירכשהמטרהחברת

.מוסכמתמרמהנמוכהתהיהלאEBITDA-ה

.ח"שאלפיXשלמרמהיירדולאהקבועברכושההשקעות



סיכום

,העסקההשלמתלאחרלסכסוכיםההסתברותעלישפיעשייבחרהמנגנון•
.זליגותאוערךלאובדןהחשיפהומידתשיידרשוהמשאביםהיקף

מעדיפיםרוכשיםבעודסגורהקופסהשלמנגנוןמעדיפיםמוכרים,ככלל•
.סגירהמחיריהתאמותשלמנגנון

מנתעללמחירההתאמהמנגנוניאתהרכישהבהסכםהיטבלהגדיריש•
.לרוכשבשוויזליגותלמנוע



!תודה רבה

ח אמיר שני"רו
03-6848661

ashani@kpmg.com

אין  , אף על פי שאנו משתדלים לספק מידע מדויק וזמין. המידע המוצג כאן הינו בעל אופי כללי ואינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות

אין לפעול לפי המידע המוצג ללא ייעוץ מקצועי  מתאים  .באפשרותנו להבטיח את עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל וכן כי המידע ימשיך להיות מדויק גם בעתיד

.לאחר בדיקה מקיפה ויסודית של המצב הספציפי

(“KPMG International”) KPMG International Cooperativeפירמות החברות ברשת של פירמות עצמאיות של . הינה ישות שוויצריתKPMG  מסונפות ל

KPMG International - .KPMG Internationalלאף פירמה החברה ברשת אין סמכות לחייב את . אינה מספקת שירותים ללקוחותKPMG International  או

.אין סמכות כזו לחייב כל פירמה החברה ברשתKPMG International-ולכל פירמה אחרת החברה ברשת כלפי צדדים שלישיים 

KPMG , הלוגו והביטוי"cutting through complexity " הינם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים שלKPMG International.


