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Metal Technologies Ltd

FACILITING M&A AND RESTRUCTURING

Elscint
spin-off from
Elron

Orbotech –
Optrotech &
Orbot merger

Elbit
spin-off from
Elron

1996

1992

1969
1966

Elbit split into
3 companies
$400M
transaction

Elbit Systems
merges with
El-Op
$ 180M
Transaction

1981

1994

Chip
Express
spin-off
from Elron

Elbit acquires
Diasonics’
Ultrasound
operation

Galil Medical
merger with
Amersham Health
(Part of GE)
Creating Oncura
$150M Transaction
2003
2002

2000

ElroNet
spin-off into
Netvision

M&A restructuring track record in the
last 10 years of $1B in value

Elbit & DEP
merge into
Elron
$ 100M
Transaction

 36שנה אחרי שאלביט פוצלה מאלרון היא ממוזגת לתוכה בחזרה

-1996
פיצול אלביט ל 3 -חברות:
•אלביט הדמיה רפואית
•אלביט מערכות
•אלביט
]שווי אחזקה – [$100M

-2002
מיזוג אלביט לאלרון
] 100מ'[$

-1966
ספין אוף של
אלביט מאלרון

2004
1996

2002
1998

-2004

-1998

מכירת אלביט
מערכות

מכירת אלביט הדמיה

] 210מ'[$

] 145מ' [$

1966
1960

-1960
הקמת אלרון
ובתוכה פעילות
אלביט

ל CFO -תפקיד מרכזי במיזוגים
8
1

Road Show

תכנון המיזוג

7
6

תשקיף

PFIC

2

SEC Review

1940 ACT

דיו – דיליג'נס

5
4

חשבונאות

מיסוי

3

יחס החלפה

יועצי מס בישראל
ובארה"ב
עו"ד בישראל
ובארה"ב
רו"ח
בנקאי השקעות

ובסוף ...האתגר האמיתי
היום שאחרי המיזוג!

תכנון המיזוג


הצגת הרעיון למועצת המנהלים מחייבת הכנה והבנה של השלכות המיזוג



המיזוג צריך להיות כדאי לבעלי המניות של שני הצדדים



בחירת המתווה המשפטי – מיזוג סטטורי ,מיזוג הסכמי?



הערכה ראשונית של התשלום –יחסי שווי /מחיר?



הערכת הסיכונים



בחירת מסלול המיסוי ,השלכות על החברה ועל בעלי המניות של החברה המתמזגת



הבנה של ההשפעה החשבונאית ,איך יראה רווח והפסד ביום המיזוג ובתקופות
שלאחריו ?



הבנה של ההשלכה האפשרית על סטטוס החברה תחת חוקי ה PFIC -וה1940 ACT -



האישורים הנדרשים :צו בימ"ש במקרה של מיזוג לפי סעיף  350ו  351לחוק החברות,
אישור הממונה על ההגבלים העסקיים בישראל ובארה"ב ) ,(HSRפרה רולינג מ"ה,
אישור ה SEC -ורשות ני"ע בישראל לתשקיף ,משרד התקשורת ,מדען ראשי ,מרכז
השקעות.



קביעת לו"ז להוצאה לפועל

דיו דיליג'נס
• זיהוי נכסים והתחייבויות שיש להן השפעה על השווי
• זיהוי חשיפות מהותיות ואמידת סיכונים
•  – IPחדשנות וFreedom to operate -
• מודל עסקי
• פוטנציאל שוק
• הסכמים עם לקוחות ועובדים ,תלות בספק ולקוח יחיד
מסייע בהחלטה Go / No Go

יחס החלפה
• מיזוג אמיתי או הצעת רכש ?
• מודל כלכלי שיתמוך ביחס ההחלפה
•  Fairness Opinionלשני הצדדים במשותף או לכל צד בנפרד?
• ניהול ציפיות השוק .יחס גבוה מידי יוריד את המחיר ויפגע בשני הצדדים
למיזוג

מיסוי
• מיזוג ע"י רכישת נכסים או ע"י רכישת מניות?
• מיזוג חייב במס או פטור ממס? מגבלות?
• פרה רולינג מרשויות המס כדי להבטיח:


דחיית מס



שימור עלות היסטורית

 שימור סטטוס המס של בעל מניות


פטור מניכוי מס במקור על מרכיב המזומן

• אישור מ"ה לגבי אופציות עובדים )הבטחת רצף(

חשבונאות

• חשבונאות של צירוף עסקים
 מחיר העסקה נקבע ב ” "Hand Shake Dateבעוד המיזוג בפועל יכול
להתבצע במועד מאוחר יותר )במקרה של אלרון כחצי שנה לאחר מכן(
 IPR&D ,PPA
 מוניטין – "השארית" ,מבטא בין היתר את הסינרגיה
 מס נדחה בגין הפסדים

PFIC & 1940 ACT

• חיבור שתי חברות עם סכומי מזומנים משמעותיים ואחזקה פיננסית
מהותית בפרטנר יצרה בעייתיות בנושא ה PFIC -וה1940 ACT -
• השלכות מס על מחזיק מניות אמריקאי לא ודאיות
• חברה ישראלית לא יכולה להסחר בארה"ב אם נחשבת כחברת השקעות.

תשקיף SEC Review /
• התשקיף עבר  reviewשל ה  ,SECמעל  450שאלות ב7 -
מחזורים ,הקיף את כל חברות הקבוצה ,נמשך כ 5 -חודשים
• תאור מפורט של המו"מ והסיבות למיזוג
• תיאור של כל התוכניות הקיימות !No hidden Agenda
• תיאור מפורט של השלכות המס
• תיאור מפורט של הערכות השווי /עבודת בנקאי ההשקעות
• תיאור מפורט של העניין של בעלי העניין במיזוג
• דוחות פרופורמה
• כחברה דואלית האם התשקיף יעבור  Reviewגם בישראל?
מתכונת תשקיף? הפצת חומר לבעלי מניות?

Road Show
• לשכנע בפוטנציאל של המיזוג ולהוכיח כי הוא אינו  Dilutiveאלא Accretive


הצפת ערך ,ביטול דיסקאונט של שכבה נוספת של אחזקות



נזילות  /סחירות



נגישות להזדמנויות השקעה רבות יותר



מבנה ארגוני רציונאלי



חסכון בהוצאות



התייעלות עסקית :שילוב כוחות ניהוליים ,מערך קשרים עסקיים רחב יותר



גישה למקורות כספים רחבים יותר



סינרגיה בין חברות הקבוצה

Elron Electronic Industries Ltd. *

41%
100%

Elbit

17%
50%

RDC

המיזוג
אחריהמ
לפני
יזוג
Medical Devices

Communications & IT

Given Imaging*

Netvision

Partner*

Witcom

Commerce Mind

Starkey Net

Elron Telesoft

Semiconductors

ChipX

Defense Electronics

Elbit Systems*

* Public Company

Galil Medical

Dealigence

Wavion

Optichrom

Cellenium

Textology

Ingeneo

Oren

EVS*

HDS

InnoMed

CellAct

Pulsicom

Lucid

M-Wise

Vflash

ICC

Arel Net
Mediagate

Elron software

Sela

3DV

KIT
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THANK YOU !

