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בנקאות להשקעות/ שירותי ייעוץ 

2

100%

להשקעותבנקאות / ייעוץ שירותי השקעות פרייבט אקוויטי  

ייעוץ למיזוגים ורכישות וגיוסים  •

פרטיים וציבוריים

שותפות אסטרטגית•

אי.בי.איחיתום מקומי בפועלים •

השקעות ישירות

השקעות הון בחברות בצמיחה  •

להשלמות הוןמזניןהשקעות •

השקעות בחברות טכנולוגיה•

הקמת קרנות•

בקרנותהשקעות •

זרותגיוסי הון ישראלי לקרנות •
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M&A



נפוצות בהליכי  טעויות 
ורכישותמיזוגים 



יציאה לתהליך כשהחברה לא מוכנה1 1



?איך יוצאים עם חברה מוכנה1 1
בניית הסיפור

תכנית עסקית

הכנת חומרים



יציאה לתהליך ללא הצוות הנכון1 2



?איך יוצאים לתהליך עם הצוות המתאים1 2
צוות פנימי

בנקאי השקעות

יועצים חיצוניים



המיקוח בידי הרוכשכח4 3



?הכחאיך לשמור על  43
תחרותיתדינמיקה נשמור על 

לא נאפשר גרירת רגליים

חשיפת המידע מדורגת

כשצריךבלעדיות נעניק 



לקיחת ההצעה הראשונה 34



$400mn

$800mn

$1 billion
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אי תיאום ציפיות 35



DCF מכפילי שוקעסקאות דומות

שיטות נפוצות להערכת שווי

LBOהיסטוריית החברה



סיכום הערכת שווי
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52w Valuation Range

52w Average (+/-10%)

EV/LTM EBITDA (5.2x - 7.2x)

P/E (8.6x - 11.6x)

EV/LTM EBITDA (7.1x - 9.1x)

P/E (11.3x - 14.3x)

Historical Premiums (60 days)

חברות ציבוריות דומות

עסקאות דומות

שווי חברה היסטורי



Enterprise Value
( ₪millions)

₪225 ₪250 ₪275 ₪300 ₪325 ₪350 ₪375 ₪400

FY 2020A ₪70.1 2.28x 2.57x 2.86x 3.14x 3.43x 3.71x 4.00x 4.28x

FY 2021E ₪76.4 2.09x 2.36x 2.62x 2.88x 3.14x 3.40x 3.66x 3.93x

FY 2020A ₪20.3 7.9x 8.9x 9.9x 10.9x 11.9x 12.8x 13.8x 14.8x

FY 2021E ₪22.1 7.3x 8.2x 9.0x 10.0x 10.9x 11.8x 12.7x 13.6x

Strategic  ValuationBase Valuation Premium Valuation

Driving Towards Premium Valuation

Revenue

EBITDA

אומדן שווי

הערכת שווי



...לסיכום
מוכנהלאכשהחברהלתהליךיציאה 1

הנכוןהצוותללאלתהליךיציאה 2

הרוכשבידיהמיקוחכח 3

הראשונהההצעהלקיחת 4

ציפיותתיאוםאי 5
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רכישת  
חברות



4
)'בלעדיות וכד(בידיים שלנו הכחנחתור לשימור 

נשמור על מומנטום בתהליך

הסינרגיותחלוקה נכונה של 

נבקש את כל החומרים שאנחנו צריכים

שיקולים ברכישה של חברה
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תהליך המכירה



1

2

הכנות לשיווק

שלב השיווק

שלושת השלבים העיקריים בניהול הליך מכירה

4-8
חודשים

כ"סה

2-6
שבועות

  פגישת התנעה
הכנת חומרים שיווקיים
גיבוש מבנה העסקה

3 מ סופי"נאותות ומובדיקת 

4-6
שבועות

הסכם סודיות
פגישות ראשוניות
אינדיקציות

7-15
שבועות

עבודה מול מומחים
 הנהלהפגישות
 סופיהסכם מכירה

בחירת בנקאי

בחירת קונים סופיים

אישור העסקה



Exalenzהדיאגנוסטיקה הרפואית חברת מכירת 

NIS 169,000,000

Has been acquired by

April 2020



פוטנציאליםפניות לרוכשים אסטרטגים 

הביעו עניין ברכישת החברה

חתמו על הסכם סודיות וקיבלו חומרים נוספים

פגישות הנהלה

הצעה סופית

תהליך השיווק



התוצאות  

₪2.91

₪2

₪3

₪4

₪5

₪6

₪7

Dec-01-2019 Feb-01-2020 Apr-01-2020

Exalenz Bioscience (TASE:EXEN)

₪6.10

בין יום ההצעה ליום הסגירה110%פרמיה של 

Mid-point IOIs Transaction Value הצעת  שווי עסקה
הביניים

$8.13

$0

$10

$20

$30

12/1/2019 2/1/2020 4/1/2020 6/1/2020 8/1/2020 10/1/2020

Meridian Bioscience (NasdaqGS:VIVO)

$18.33

בתקופה של חצי שנה מיום הסגירה123%פרמיה של 

COVID-19

:המוכר

:הרוכש



תודה
מעין גולן

פועלים שוקי הון
2021פברואר 
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