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השוק

האשמות בין יו"ר אולטרה אקוויטי לדח"צים של החברה

ירון ייני נגד הדח"צים" :הם רק
חיפשו את התירוץ להתפטרות"
המאבק בין ירון ייני ,יו"ר אולטרה אקוויטי ,לבין יוסף גורביץ על השליטה בשלד הבורסאי עלה אתמול מדרגה לאחר ששני
הדח"צים בחברה הודיעו על התפטרותם וטענו כי "ייני שם לעצמו למטרה לסלק אותנו ,הוא לא התייחס להצעות שלנו"
אסף גילעם

צילום :בועז אופנהיים

ה

מאבק סביב השליטה
בשלד הבורסאי אולטרה
אקוויטי )לשעבר חברת
הציוד הרפואי אולטרה
שייפ( ,שהגיע עד לבית
המשפט העליון ,רשם אתמול התפתחות
דרמטית נוספת ,כאשר שני הדירקטורים
החיצוניים בחברה הודיעו על התפטרותם
מהדירקטוריון בנסיבות המצריכות את
ידיעת הציבור .הדח"צים ,סיגל גרינבוים
ועמירם גולדמן ,טענו כי קבוצת ירון ייני,
בעלת השליטה בחברה ) 24%מההון(" ,שמה
לעצמה למטרה לסלקנו מתפקידנו".
במרכז טענותיהם ,כפי שעולה ממכתב
ההתפטרות ,מסבירים גרינבוים וגולדמן כי
"הקש ששבר את גב הגמל" היתה החלטת
הדירקטוריון האחרונה להגיש תביעת פי

צויים כנגד יוסף גורביץ ,שביקש להשקיע
בחברה תמורת הקצאת מניות במסגרת
עסקה שהיתה הופכת אותו לבעל השליטה.
מאבק השליטה באולטרה אקוויטי החל
בתחילת השנה ,לאחר שעסקיה נכשלו
ונמכרו לסינרון ,והיא עצמה הפכה לשלד
בורסאי ללא פעילות עם  12מיליון שקל
בקופה .באותה תקופה החלה קבוצת משקי
עים בהובלת ירון ייני לרכוש מניות בחברה
עד לאחזקה של  18%ממנה ,וייני נטל לי
דיו את תפקיד יו"ר הדירקטוריון .אלא שאז
עלה שחקן חדש על המגרש — יוסף גורביץ,
בנו של מאיר גורביץ ,בעל השליטה בחברת
הנדל"ן ארזים שנקלעה לקשיים.
גורביץ הציע להזרים לאולטרה אק
וויטי כ 4מיליון דולר תמורת הקצאה של
 24.99%ממניות החברה ,וההצעה גררה
מסכת של תביעות הדדיות בין קבוצת ייני
לגורביץ .בספטמבר האחרון הגיעו הצדדים

ירון ייני

לפשרה שלפיה יבצע גורביץ את ההזרמה.
אלא שבתחילת החודש הודיע גורביץ כי
הוא מבטל את ההסכם בשל הפרות שביצ
עה לכאורה החברה.
בשלב זה נוצרו חילוקי בעמדות בין ייני
לבין הדח"צים לגבי תגובת החברה .הד

ייני" :אין היגיון באכיפת
ההסכם עם גורביץ .הדיון
בביהמ"ש יימשך שנתיים
ובינתיים ,אם החברה
תרוויח ,הוא יוכל להחליט
שהוא מקיים את ההסכם"
ח"צים טענו כי יש לפעול לאכיפת ההס
כם עם גורביץ ,אך ייני החליט כי החברה
תגיש דרישה לפיצויים על הפרת ההסכם.
"לאור העובדה שעסקת גורביץ הנה טובה
לחברה" ,כתבו גרינבוים וגולדמן במכתב
ההתפטרות" ,דרשנו שהחברה תפנה לגור
ביץ בדרישה כי יחזור בו מביטול ההסכם".
רק אם גורביץ לא ייעתר ,הציעו השניים,
תגיש החברה תביעה לאכיפת ההסכם.
במכתב הביעו גרינבוים וגולדמן תרעו
מת על כך שהצעתם לא עלתה להצבעה.
"בנסיבות שנוצרו ,ולא בפעם הראשונה,
דירקטוריון החברה מתעלם מהצעותינו
ומטענותינו .איננו רואים מנוס זולת היע
נות לדרישותיו החוזרות ונשנות של ייני
ומודיעים בצער רב על התפטרותנו".
ייני ,שמתמחה בהשתלטות על של
דים בורסאיים ,לא נותר חייב ,ובמכתב
שהגיע לידי "כלכליסט" ,הוא משיב

לדח"צים" :המכתב כולל טענות וקבי
עות לא נכונות או בלתי מדויקות באופן
שעלול לגרום נזקים לחברה" .הוא מוסיף
כי "הצעתכם נדונה בישיבת דירקטוריון
אולם רוב הנוכחים התנגדו לה .עמדת
כם זכתה להתייחסות מלאה ואף צור
פה כלשונה לפרוטוקול ההחלטה .נראה
שהתקוממותכם המעושה לגבי נושא זה
היא רק תירוץ שנועד להצדיק את הת
פטרותכם".
ייני לא מכחיש כי רצה שהשניים יע
זבו וכותב כי "היו בינינו חילוקי דעות
רבים ,ודעתי ,שאותה לא הסתרתי ,לא
היתה נוחה מתפקודכם" .ייני ניסה ביוני
האחרון להביא מינוי דח"צים חדשים ,אך
ההצעה לא אושרה באסיפה .בנוסף כתב
ייני כי "ככל שאמירות לא מדויקות יגרמו
לחברה נזקים או עלויות מיותרות ,האח
ריות לנזקים והוצאות אלו תהא עליכם".
בשיחה עם "כלכליסט" הוסיף ייני
כי הדירקטוריון מצא כי אין היגיון
באכיפת ההסכם עם גורביץ" .משמ
עות האכיפה היא לתת לו אופציה ,ואם
נלך לבית המשפט ונבקש לאכוף את
ההסכם ,הדיון יימשך שנתיים .בינתיים
החברה עובדת ,ואם יהיו רווחים ,אז גו
רביץ יוכל פתאום להחליט שהוא מקבל
את ההסכם .למה שאני אתן לו אופציה
שתפגע בחברה?" .בהתייחסות לדח"צים
אמר ייני כי "כשמינינו דירקטורים,
הדח"צים סירבו להתפטר .הם שמרו על
כיסאותיהם בצורה מביכה".

רצפת מסחר
מעיין מנלה

המדד הנמוך הזניק
את השחרים
האג"ח הממשלתי השקלי ל 10.5שנים
טיפס ב 0.4%לתשואה של 4.3%

ה

מסחר בתל אביב ננעל אתמול בעליות על רקע המ
גמה החיובית באירופה ובוול סטריט לאחר פרסום
מדד המחירים לצרכן בארה"ב שהפתיע את התחזיות
המוקדמות ועלה ב .0.6%מדדי ת"א 25ות"א 100עלו ב0.4%
ואילו מדד הבנקים עלה ב .0.8%מחזור המסחר הסתכם ב1.27
מיליארד שקל.

שוק המניות
מניית דסק"ש עלתה ב ,10%במחזור מסחר כפול מהממוצע
של  20מיליון שקל ,על רקע הזינוק באחזקתה המרכזית סלקום
בחודשיים האחרונים .דסק"ש נסחרת כעת לפי שווי של כמי
ליארד שקל ,ובכך הכפילה את שווייה בתוך חודש וחצי.
מניית כלל ביטוח עלתה ב 4.8%לאחר שהודיעה כי קי
בלה את הסכמות הבנקים המל
ווים להשלמת העסקה למכירת
מחזור מסחר
גארד לחברהבת של ברקשייר
הת'אוויי .הסכמת הבנקים הגי
עה על רקע כוונת החברה לפ
רוע הלוואות לבנקים בהיקף של
 300—200מיליון שקל.
מיליארד שקל
אלעד אירופה ,בשליטתו של
אלעד תשובה ,הודיעה על מיזוג הח
ברה בצורה של משולש הופכי הפוך ,שיוביל למחיקתה מהמסחר.
בתגובה עלתה המניה ב .28%בית ההשקעות פסגות פרסם סקירה
על מניית בזק בעקבות הודעת הפרישה של שר התקשורת משה
כחלון ובה צוין כי "הקדמת הבחירות והודעת הפרישה של שר
התקשורת עשויות לשחרר במשהו את האחיזה הרגולטורית בשוק
התקשורת ,גם אם רק בטווח הקצר" .בעקבות כך עלתה מניית
בזק ב.2.3%
מניית מזרחי טפחות איבדה  1.1%לאחר שיו"ר הבנק ,יעקב פרי,
הודיע על פרישתו מהתפקיד והצטרפותו למפלגתו של יאיר לפיד.

1.27

שוק האג"ח

תשובה שוב מנסה למחוק
את אלעד אירופה מהמסחר
אסף גילעם

אלעד אירופה שבשליטת אלעד תשו
בה ) (85%וקבוצת כרמל שבשליטת ז'ק בר
) (82.3%מחפשות את הדרך הקלה אל מחוץ
לבורסה .שתי החברות פרסמו אתמול ,כל
אחת בנפרד ,הצעה לביצוע מהלך של
מיזוג משולש הופכי ,שבו ימוזגו החברות
הבורסאיות לתוך חברות פרטיות תמורת
תשלום במזומן לבעלי המניות .אך בעוד
שתשובה מציע לבעלי המניות של אלעד
אירופה פרמיה נכבדת על מחיר הבור
סה ,בר מנסה למחוק את כרמל
מתחת לשווי השוק.
לפי ההצעה שהגיש
תשובה ,תמוזג אלעד
אירופה לתוך טי.ג'י.איי
השקעות ,החברה הפ
רטית בבעלות מלאה
של תשובה ,שדרכה הוא
מחזיק באלעד
אירופה .המיזוג
יתבצע לפי
אלעד תשובה

צילום :אוראל כהן

מחיר של  1.69שקלים למניה —  41%מעל
מחיר המניה אתמול בתחילת המסחר .המ
ניה הגיבה בזינוק של  30%למחיר של 1.56
שקלים .ביוני פרסמה טי.ג'י.איי הצעת רכש
מלאה למניות אלעד אירופה לפי מחיר של
 1.33שקלים למניה ,אך זו נכשלה לאחר
שלא הושג הרף הדרוש של היענות — מעל
ל 10%מהון המניות ,כאשר רק  7.5%מבעלי
מניות המיעוט נענו לה .לפי הצעת המיזוג
החדשה ,יזדקק תשובה לרוב רגיל של בעלי
המניות הלא נגועים שיגיעו לאסיפה .עלות
המיזוג צפויה לעמוד על  19מיליון שקל.
במקביל ,פרסמה אתמול קבוצת כרמל
שבשליטת ז'ק בר ,העוסקת בנדל"ן למגו
רים ברומניה ,הצעה משלה למיזוג הופכי
משולש .החברה נסחרת כיום ברשימת
השימור של הבורסה לפי שווי של 2.4
מיליון שקל .לפי ההצעה ,תמוזג חברה
פרטית שבשליטתו לפי שווי המשקף
מחיר של  7אגורות למניה —  27%מתחת
לשווי השוק הנוכחי .החברה הודי
עה כי הצדדים עדיין מנה
לים מו"מ בנוגע להצעה.

איגרות החוב הממשלתיות השקליות סיימו את המסחר בע
ליות של עד  0.5%על רקע פרסום מדד המחירים לצרכן שהיה
נמוך מהצפוי .בעקבות המדד הנמוך ,גוברים הסיכויים להורדת
הריבית על ידי בנק ישראל .האג"ח הממשלתי השקלי שמיועד
לפירעון במרץ  2023טיפס ב 0.4%לתשואה של .4.3%

שוק המט"ח
הדולר נחלש ב 0.1%מול השקל ושערו היציג נקבע על 3.81
שקלים .היורו הוסיף  0.2%ל 4.96שקלים.
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