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שוק ההון

100

1,280
1,257.5

1,261.07
-0.61%
8.11

1,235
10.10

1,135
10.10

8.11

3.613
+0.865%

3.57
8.10

8.11

השיאים בבורסה בתל־אביב מושכים לישראל חברות אירופיות

לראשונה באחד העם :חברה
צרפתית מתכננת הנפקה בת"א
מאת ינאי אלפסי

"ה־ AIMהוא שוק מת"

קוקירמן התייחס גם לבחירה בשוק היש־
ראלי לגיוס ההון והסביר כי “היום חברה
אירופית בגודל בינוני יכולה לגייס רק בא־
קוויטי ולא בחוב .כדי לגייס חוב בשווקים
הראשיים של אירופה צריך שווי של לפחות
מיליארד דולר .אם נצליח לגייס כאן חוב
לחברה אירופית ,אז נוכל
להביא לכאן עוד הרבה
חברות ‘מיד קאפ’ שי־
עשו זאת ,כי ישראל
היא שוק של אג”ח,
ואירופה היא שוק של
ליין וקוקירמן .אירופה
מניות”.
עדיפה למניות
בנוגע לאלטרנ־
(צילום :יח"ץ)
טיבות של

2010

 1.4מיליון יורו

2011
 6.8 2012מיליון יורו

 3.4מיליון יורו

תחזית הרווח הנקי של עשייה

2010
 5 2011מיליון יורו
 9 2012מיליון יורו
 3מיליון יורו

כפי שפורסם בעסקים ,חברת עשייה ניס־
תה לראשונה להנפיק את מניותיה בתל־
אביב בשיא הקודם של הבורסה ב־,2007
אולם ברשות ניירות ערך דרשו ממנה לצו־
רך ההנפקה לפחות  3שנים של דיווח על פי
תקני ־ .IFRSמאז  2007החלה החברה ל
ווח לפי תקן זה ,וכעת שהיא מחזיקה בוותק
הדרוש ,היא מנסה שוב להגיע לכאן.
החברה צופה כי ב־ 2010היא תרשום
הכנסות בהיק  25.4מיליון יורו ,וה
ס  EBITDAשל  1.4מיליון יורו ,וא
לו ב־ 2011היא תגיע להכנסות של 34.5
מיליון יורו ו־ 44.8מיליון יורו בשנה לאחר
מכן .בשנה הבאה צופה החברה לעבור לרווח
 EBITDAשל  3.4מיליון דולר ואף צפויה
להכפיל את הרווח ב־.2012

צילוםAFP :

ב־ .2012לדבריו ,ההנפקה בתל־אביב תהיה
על בסיס דוחות הרבעון השני של  ,2011כך
שהחברה נערכת להנפקה כבר כעת ,כדי
להיות מוכנה לסיים את ההנפקה באותה
העת .עוד אומר ליין כי עשייה תפרסם
דיווחים רבעוניים בתל־אביב באנגלית,
עם תרגום נוחות לעברית .ב

“הכתובת לטענותיו של רועי ור וס בכל
הנוגע לנסיבות הדחתו מניהול בית ההשק־
ע ת פסגות ,היא בית הדין לעבודה כמק
בל ביחסי עובד ומעביד ולא בג”ץ”  -כך
אומרים לעסקים גורמים משפטיים ברשות
ניירות ערך בעקבות עתירתו של ורמוס,
לפיה הרשות בראשותו של פרופ’ זוהר
גושן דחפה את סגירת עיסקת פסגות.
לטענת הגורמים“ ,תיק החקירה נגד
פסגות נסגר לאחר שקרן אייפקס הגיעה
להסדר מול הפרקליטות ובכך ,סללה את

ורמוס" .ההחלטות על זהותו של המנכ"ל תלויות אך ורק באייפקס" (צילום :יוסי אלוני)

שבהליך משפטי רגיל היו נמשכים שנים
רבות.

התגובה תועבר בשבוע הבא
רשות ני"ע אמורה למסור את תגובתה
לעתירתו של ורמוס בעוד שבוע .העתק
מהתגובה יועבר גם לפרקליטות המדינה.
ורמוס ,באמצעות עו” ניר כהן ,טען ב

8.10

8.10
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1.57

80.4
8.10

8.11

8.11

8.10

תירה כי פרקליט המדינה חרג מסמכויות
כשקשר את הדחתו בסגירת תיק החקירה
כנגד פסגות וטען שההליך נעשה ללא
שניתנה זכות שימוע .הוא ביקש צו למנוע
את הליך ההדחה.
בעתירה לא התייחס ורמוס לסעיפים אותם
נדרש לבצע בית ההשקעות עצמו והוא ביקש
לעצור את עיסקת הטיעון כולה .ב

והתקוממו על מהלך זה .אני תוהה מאיזה
כיס יצאו כ־ 100אלף שקל ,אותם נדרשת
אספן לשלם ,והם יכלו להישאר בקופת
המשקיעים אלמלא הוביל מנכ”ל אספן
אילן גיפןמן ,למהלך שתוצאותיו היו יד�ו
עות מראש”.

"הופתענו מאוד מההחלטה"

סלבין .מתנגד בתוקף

צארום" .הבקשה הוגשה ללא תיאום"

סלבין" :מדובר בניסיון צורם של אספן לגניבת
חברה ציבורית .אני מתפלא שהמשקיעים
המוסדיים לא התקוממו על המהלך"
פה הכללית.
לפני כחודשיים חברת ההשקעות
בנדל”ן אספן החלה בניסיון השתלטות
עוין על קרן הריט סלע קפיטל נדל”ן.
ניסיון זה נתקל בהתנגדות של יזמי הקרן
שמואל סלבין ושותפו אלי בן חמו .היום
פסק השופט איתן אורנשטיין כי אכן
ההסדר המוצע של אספן “פגום ,מצוי

בחסר ובמידה שאין מקום להביאו לדיון
באסיפה”.
בפנייתה לבית המשפט המחוזי בתל־
אביב בסוף אוגוסט ,אספן ביקשה לאשר
הסדר שבמסגרתו תרכוש את כל מניות
סלע קפיטל ,בהשקעה של כ־ 160מיליון
שקל .פנייתה של אספן לבית המשפט
היתה ניסיון לעקוף את הסעיפים בחוק

אפריקה רוצה למחוק את נגב
קרמיקה מהבורסה  -בשוק
ממתינים לשיפור ההצעה
מאת ינאי אלפסי

ברשות ני”ע תוקפים את מנכ"ל פסגות וטוענים“ :הכתובת לטענותיו
של ורמוס בכל הנוגע להדחתו היא בית הדין לעבודה ולא בג”ץ”
מאת יהודה שרוני

בית המשפט המחוזי בתל־אביב דחה
אתמול את בקשתה של חברת הנדל”ן
אספן ,שבשליטת רוני צארום ,להורות
על כינוס אסיפה כללית של בעלי המנ־
יות בסלע קפיטל ,כדי לאשר מהלך של
השתלטות עוינת על החברה.
בפסיקתו ציין בית המשפט כי “בקשת
אספן הוגשה ללא תיאום עם דירקטוריון
סלע קפיטל ,שדחה פה אחד את הבקשה,
בין היתר לאור התמורה הבלתי סבי־
רה המוצעת לבעלי המניות עבור מנ־
יותיהם והפרוצדורה שבה נקטה אספן”.
בית המשפט קיבל במלואה את עמדת
סלע קפיטל ,וקבע בהחלטה תקדימית
כי לא ניתן לבצע השתלטות עוינת על
חברה בדרך של הסדר ,לפי סעיף 350
לחוק החברות.
בית המשפט טען כי הוא ער לסכנה
הטמונה בקבלת עמדתה של אספן ,שמש־
מעותה היא כי ניתן יהיה להשתלט בק־
לות יחסית על תאגידים בניגוד לרצון
בעלי המניות ,וכי קבלת עמדת החברה
עשויה להביא לסחרור בהגשת הצעות
רכש על ידי המחזיקים באחוז זניח של
מניות החברה ,ולהשתלטויות על חברות
ברוב אקראי מקרב אלו שהגיעו לאסי־

תירה ולדברי הגורמים ,פעל ורמוס משי־
קולים אינטרסנטיים ,המתין לסגירת ההס־
דר הכספי האישי עימו  -ורק לאחר מכן
עתר לבג”ץ“ .הוא היה מודע להסדר והיה
חלק ממנו .הטענות על כך שורמוס הופתע
מההסדר הן זריית חול בעיניים .בנסיבות
המקרה ,ההחלטה על סגירת התיק בתש־
לום של  150מיליון שקל ,לצד דרישה של
שיפור נהלי הבקרה ופרישת הבכירים של
בית ההשקעות היתה החלטה סבירה”.
הגורמים הוסיפו כי פעילותם בעניין
סגירת תיק החקירה נועדה לקצר את
ההליכים המשפטיים ולהגיע לתוצאות

8.11

8.11

1.6

מאת ינאי אלפסי

ניסתה להנפיק בעבר

נכון לסוף  ,2009לחברה הון עצמי בהיקף
 25מיליון יורו ( 66מיליון יורו פרופומה),
המממן סך מאזן כולל של  71.2מיליון יורו
( 120מיליון יורו פרופורמה) .ליין מעריך
כי את  2010תסיים החברה עם רווח נקי
של  3מיליון יורו ,והוא צופה כי ב־2011
הרווח יגיע ל־ 5מיליון יורו ,ו־ 9מיליון יורו

1.38

83

ביהמ”ש דחה את ניסיון ההשתלטות
העוינת של צארום על סלע קפיטל

"השתלטות ברוב אקראי"

“ורמוס ידע על ההסדר ,הטענות
שהוא הופתע ממנו הן זריית חול”
הדרך לרכישתו מק ן יורק .לפיכך ,הה
לטות בנוגע לזהותו של מנכ”ל בית ההש־
קעות תלויות אך ורק באייפקס”.
ברשות טוענים עוד כי מתוקף העובדה
שההחלטה על הפסקת העסקתו של ורמוס
התקבלה על ידי אייפקס במסגרת מכי־
רת בית ההשקעות ,הרי שבשלב זה לא
היה שום מקום לשימוע בעניינו .מאידך,
מבהירים ברשות כי ורמוס יזומן לשימוע
בטרם קבלת ההחלטה האם להגיש נגדו
כתב אישום בגין החשדות המופיעים בתיק
החקירה של רשות ני”ע.
ברשות אף התייחסו לעיתוי הגשת הע־

8.11

81.2

1.4

4.98
8.10

1.63

צילום :ראובן קסטרו

השיאים בבורסה בתל אביב וגל הנפ־
קות האג”ח האחרון מושכים אליה לראשונה
בהיסטוריה גם חברות אירופיות .לעסקים
נודע כי חברת עשייה הצרפתית (,)ASSYA
נמצאת בימים אלו במגעים להנפקה רא־
שונית בבורסה בתל אביב ,במטרה לגייס
הון לפעילותה .החברה מתכננת בשלב זה
גיוס של 30־ 20מיליון יורו ,כאשר שליש
מהגיוס יהיה במניות ,ושני שלישים באיג־
רות חוב להמרה.
חברת עשייה ,נסחרת כיום בבורסת היו־
רונקס באירופה לפי שווי של כ־ 100מיליון
יורו .החברה עוסקת בשירותים פיננסיים
שונים ,ניהול נכסים ,ברוקראז’ באירו־
פה והשקעות בנדל”ן .יו”ר החברה ,תיירי
ליין ,אמר אתמול לעסקים כי הוא מעוניין

לקבל חשיפה לשוק ההון הישראלי ולבצע
את ההנפקה האירופית הראשונה כאן ,במ־
טרה בהמשך למשוך לישראל חברות אי־
רופיות נוספות.
אדוארד קוקירןמן ,הבעלים של בית הה
קעות קוקיר ן ,שמוביל את הנפקת החברה
הצרפתית בישראל ,אמר כי “חברות ישרא־
ליות רבות גייסו חוב כדי להשקיע בנדל”ן
בחו”ל .כל הסיכון נלקח אז על ידי המוסדיים
הישראליים .אם ישראלים רוצים להשקיע
באירופה ,הם צריכים לסמוך על האירופאים
שישקיעו שם ולא על ישראלים”.

גיוס הון בבורסות קטנות אחרות באירופה
לעומת ישראל ,כגון ה־ AIMבלונדון ,אומר
קוקירמן כי “ה־ AIMהוא שוק מת .ראינו
את השוק הזה בשנים האחרונות הופך לבית
קברות של חברות שהונפקו שם .אם כבר
מבצעים הנפקה ב־ ,AIMעדיף לבצע אותה
למניות בלבד”.
בנושא זה אומר ליין כי “אנחנו יכולים
לגייס מניות לבדנו באירופה ,אבל זה לא מה
שאנחנו מחפשים כדי לממש את האסטרט־
גיה שלנו .אנחנו רוצים חלק גדול מהגיוס
כחוב .מהבנקים באירופה קשה מאד לגייס
חוב כחברה בגודל בינוני ,ויש גם את נושא
העלות”.

1.42

4.03

5.029
-0.89%
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חברת אספן של רוני צארום ביקשה מביהמ"ש לכנס אסיפת בעלי מניות כדי לאשר השתלטות על קרן הריט ד
לטענת ביהמ”ש“ ,משמעות הדרישה היא כי ניתן יהיה להשתלט על תאגידים עם אחוז זניח של מניות"

חברת עשייה ,שעוסקת בשירותים פיננסיים ,תנסה לגייס 20־ 30מיליון יורו ד אדוארד קוקירמן ,שמוביל את
ההנפקה“ :אם נצליח לגייס ,נביא לכאן עוד חברות כי ישראל היא שוק של אג”ח ואירופה היא שוק של מניות”
תחזית ה־ EBITDAשל עשייה

5.08

3.61

1,157.5

1,163.67
-0.01%

א יום ג' ׀ ב' בכסלו תשע"א ׀  9בנובמבר 2010

3.65

1,180

׀ 13

חבתרת אפריקה תעשיות ,מקבוצת א�פ
ריקה ישרלאל של לב לבייב ,הגישה א�ת
מול הצעת רכש לקניית אחזקות הציבור
בחברה הבת נגב קרמיקה ,המנוהלת על
יידי אבי מוטולה .אפריקה תעשיות מצ�י
עה מחיר של  18.3שקל למניה ,ובהיקף
כולל של  61מיליון שקל ,כדי לרכוש
 25.28%ממניות נגב קרמיקה הנמצאות
בידי הציבור( 3.33מיליון מניות).
עם זאת ,לפי תגובת מחיר המניה אתמול
בבורסה להצעה ,נראה כי המשקיעים מצ־
פים לשיפור ההצעה מצידה של אפריקה,
שכן מחירה זינק ב־ 6.5%אתמול בבורסה
למחיר של  19.5שקל למניה.
אפריקה תעשיות זקוקה להיענות של
לפחו ת  20.28%מהון המניות של הח�ב
רה(משקיעים המחזיקים ב־ 2.67מיליון
מניות) ,כשיעור ההיענות המזערי לרכישה

כפויה של יתר  5%הנותרים .במידה ולא
תתקבל ההצעה במלואה ,אך עדיין ייע־
נו לה בעלי מניות המחזיקים ב־15.28%
מהחברה ,אפריקה תעשיות תרכוש כמות
זו בשיעור יחסי לכל ההיצע ,כך שאחז־
קותיה בחברה יגדלו לכ־.90%

היעדר ערך ציבורי
באפריקה תעשיות מציינים כי למעט
נגב קרמיקה ,כל שאר החברות הבנות
שלה(פקר פלדה ,אפוגיי וקואה גז) הן
חברות פרטיות שמניותיהן אינן נסחרות
בבורסה .עוד מדגישים בחברה כי יתר
החברות הבנות מחזיקות במחזורי פעי־
לות כפולים מאשר נגב קרמיקה .החברה
הגיעה למסקנה כי לנוכח היעדר הסחירות
במניית נגב קרמיקה ,והמחזורים הנמוכים
שלה ,אין ערך מוסף משמעותי להמשך
היותה חברה ציבורית.
באפריקה מציינים כי מחיר הצעת

הרכש הנוכחי(כ־ 18.32שקל למניה) הוא
מחיר הנעילה של המניה ביום ראשון בבו־
רסה והוא גבוה ב־ 43%מהמחיר הממוצע
של המניה בשנה החולפת ,ב־ 18%מהמחיר
הממוצע ב־ 3החודשים
האחרונים ,ו־ב־ 6%מ�ה
מחיר הממוצע בחו־
דש האחרון .ב

מוטולה .בדרך
לעיסקה?

גייפמן .התוצאות היו ידועות מראש

החברות המסדירים את המתווה לביצוע
השתלטות עוינת.
מנגד ,סלע טענה במשפט שסעיפים
אלו כוללים דרישה כי השתלטות מסוג זה
תזכה לתמיכת רוב מיוחד באסיפה הכל־
לית ,ואספן מנסה להתחמק מדרישה זו
באמצעות שימוש בסעיף בחוק שנועד
לאישור הסדרים בין חברה לבין בעלי
מניותיה או נושיה ולא למקרים של הש־
תלטות עוינת.
סלבין ,יו”ר סלע קפיטל ,אמר אתמול
כי “מדובר בניסיון צורם של אספן לגני־
בת חברה ציבורית .אני מתפלא על כך
שהמשקיעים המוסדיים לא פעלו כנדרש

מחברת אספן נמסר כי “הופתענו מאוד
מהחלטתו של בית המשפט ,בעיקר לנוכח
העובדה כי בקשתנו זכתה לתמיכה מצד
רשות ניירות ערך ,ונתמכה גם על ידי חוות
דעת משפטית של פרופ’ שרון חנס ,שהינו
אחד המומחים המוערכים בישראל בתחום
דיני החברות .בכוונת החברה לבחון ולשקול
את החלופות המשפטיות העומדות בפניה,
לרבות ערעור לבית המשפט העליון.
אספן ראתה במהלך הרכישה של סלע
קפיטל הזדמנות עסקית ,התואמת את
האסטרטגיה העסקית ואת אופי פעילותה
של החברה ,אך במידה ומהלך זה לא ייצא
אל הפועל ,אספן תמשיך כרגיל בהרחבת
תיק הנכסים שלה ובהשבחתו ללא קשר.
אנו מתנחמים בכך כי לעת עתה המהלך
שיפר את מצבם של בעלי המניות בסלע,
הקרן הודיעה על הפחתת דמי הניהול שהיא
משלמת למנהליה ,ועל הגדלת היקפי הדי־
ווידנדים שהיא מחלקת לבעלי מניותיה,
ובכך שיפרה את מצב הציבור המחזיק
במניותיה” .ב

סקירת המסחר
ירידות שערים בבורסה בהובלת
מניות חיפושי הנפט והגז
המסחר בבורסה אתמול הסתיים בירידות שערים קלות ,על רקע
דשדוש בפתיחת המסחר בבורסות ברחבי העולם ,וצפי לירידות בבור־
סות וול סטריט .מדד תל־אביב  25רשם ירידה של  0.6%לרמה של
 1,261.07נקודות ,ובמדד תל־אביב  100נרשמה ירידה בשיעור דומה
לרמה של  1,163.67נקודות.
ירידות של  0.6%נרשמו גם במניות היתר  50ומדד התל בונד .20
מחזור המסחר הסתכם ב־ 1.8מיליארד שקל.
מניות חיפושי הנפט והגז בבורסה הגיבו אתמול לוועדת ששינסקי
בירידות שערים חדות .יחידות ההשתתפות של החברות ישראמקו
ואבנר רשמו ירידות של כ־ 4%ובדלק קידוחים נרשמה ירידה חדה של
יותר מ־ .5%במניית רציו נרשמו במהלך היום ירידות חדות במיוחד של
 ,12%אולם לקראת הסיום הצליחה המניה למחוק במחזור מסחר גבוה
את כל הירידות ,כשהיא ננעלת בירידה קלה של  0.2%בלבד.
חבתרת נייר חדרה מקבוצת אי.די.בי פרסמה אתמול תוצאות כ�ס
פיות לרבעון השלישי של השנה ,בהם הציגה עלייה של  34%בהכנסות
ל־ 295.4מיליון שקל .החברה רשמה ברבעון רווח תפעולי של 20.2
מיליון שקל ,והמניה ירדה ב־ .0.5%חברת אלרון ,גם היא מקבוצת
אי.די.בי ,דיווחה על ירידה בהפסד לבעלי המניות ל־ 4.5מיליון דולר,
לעומת הפסד של  11.5מיליון דולר ברבעון המקביל .מניית אלרון
הגיבה בירדה של .1.3%
מניית דניה סיבוס עלתה ב־ 6.8%לאור התוצאות הטובות לרבעון
ינאי אלפסי
השלישי של השנה .ב

