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מלונאות בע"מ הסכם למכירת החזקות החברה באשלון התקשרות ב - דיווח מיידי הנדון:

 )המשך(

משא ומתן (, בדבר 2018-01-023784)אסמכתא מס':  2018במרץ  26בהמשך לדיווח מיידי מיום 

חברה בת בבעלות  באשלון מלונאות בע"מ,של החברה אחזקותיה מלוא למכירת שמנהלת החברה 

 3מתכבדת החברה לדווח, כי ביום  1,(" המניות הנמכרותו" -ו "אשלוןהחברה )להלן: "מלאה של 

צד ג' )המחזיק ביתרת עם המניות הנמכרות למכירת , התקשרה החברה בהסכם 2018במאי 

 2מיליון ש"ח 122 -בתמורה לסך של כ"(, הרוכשהזכויות במלון הולידי אין ים המלח( )להלן: "

 כמפורט להלן: ("התמורה"-ו "ההסכם)להלן: "

, המהווה פקדון ₪מיליון  15 סך של כמפורט להלן:תמורה תשולם לחברה בהתאם להסכם ה .1

בידי ב"כ  במועד חתימת ההסכם החברה לטובתבנאמנות  ופקדה ע"ח התשלום הראשון

יופקד  ה את יתרת התשלום הראשוןהווהמ ,₪מיליון  25סך של ; "(הנאמןהרוכש )להלן: "

התשלום   ;התנאים המתלים אחרון מהתקיימות עסקים  ימי 5 בתוך   ע"י הרוכש בידי הנאמן

ימים ממועד קיום  7תוך  ,של העסקההראשון יועבר מהנאמן לחברה במועד השלמת הביניים 

)להלן:  ₪מיליון  42 -כשל  סך. "(מועד השלמת הביניים)להלן: " אחרון התנאים המתלים

-חברה לא יאוחר מל ישולמו"(, התשלום השלישי)להלן: " ₪מיליון  40-כו "(התשלום השני"

 2019בדצמבר  31מועד התקיימות התנאים המתלים ולא יאוחר מיום מחודשים  12

להבטחת התשלום השני והשלישי ירשמו לטובת החברה שעבודים על המניות  )בהתאמה(

 הנמכרות. 

                                                 

( במלון הולידי אין ים %50ון ריביירה אילת וכן, באמצעות שותפות )חלק החברה במל %50 -מחזיקה באשלון  1

לפרק א'  3.13.3.3 -ו 3.13.2.12, 3.13.1, 3.9אשלון והמלונות המוחזקים על ידה ראו סעיפים  לפרטים אודותהמלח. 

 (.2018-01-021864)אסמכתא מס':  2018במרץ  20שפורסם ביום  2017של החברה לשנת לדוח התקופתי 

בהתאם למועד התשלום בפועל של מהותיות לחברה שאינן הכנסות מימון לנבוע יובהר, כי לחברה עשויות   2

 . וכן של יתרת התשלום הראשון התשלומים השני והשלישי



ימים ממועד  90השלמת ההסכם מותנית בקבלת אישור הממונה על ההגבלים העסקיים בתוך  .2

ימים נוספים( וקבלת הסכמת תאגידים  90 -חתימת ההסכם )עם אפשרות להארכת מועד זה ב

מניות  ."(התנאים המתלים)להלן: " בנקאיים לטובתם נרשמו שעבודים והתחייבויות שונות

 . במועד השלמת הביניים אשלון יועברו לידי הרוכשת

ין אלו ובכלל זאת ביחס להתחייבות החברה עבל בהסכמים מוההסכם כולל הוראות כמק .3

ישא בהשתתפות כאשר הרוכשת ת)שנים ממועד ההשלמה  4של  לתקופה הרוכש לשיפוי 

כמו כן התחייבה החברה, כי . (ש"ח ומעבר לו תישא החברהמיליון  0.5העצמית עד לסכום של 

לשנת  עד א בכל תשלום אשר אשלון תחוב בו בגין תשלום מסים שידרש באשלוןהחברה תיש

 .שימנו ממועד הגשת דוח מס לכל שנה שנים 7לתקופה של  )כולל( וזאת  2017המס 

 .ש"חמיליון  36.4 -כשל   רווח לפני מסבגין העסקה צפויה החברה להכיר ב

מידע צופה פני עתיד מהווים  השלמת ההסכםולפיכך  יובהר כי התקיימות התנאים המתלים

שלא להתממש או להתממש באופן שונה  יםועשוי 1968-כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

 .מהצפוי בשל גורמים שאינם בשליטת החברה

 

 

 בכבוד רב,

 בע"מ אשטרום נכסים

ע"י אברהם נוסבאום, יו"ר הדירקטוריון וירון 

 רוקמן, מנכ"ל
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