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לוקסי זכה ,דמרי לא מוותר :מציע לרכוש את אפריקה במזומן
ע"פ כלכליסט ,אתמול הודיעה אפריקה השקעות כי חברת לפידות של יעקב )לוקסי( לוקסנבורג ובית
ההשקעות אלטשולר שחם זכו במכרז לרכישתה ,לאחר שקיבלו  50%מקולות המצביעים לאחר שהציעו סכום
כולל של  1.24מיליארד שקל ,וגברו בכך על גד זאבי ,מבטח שמיר של מאיר שמיר וי.ח דמרי של יגאל
דמרי .כעת יקבלו לוקסנבורג ואלטשולר שחם תקופת בלעדיות ,על מנת להשלים את הרכישה של החברה
שמחזיקה ב־ 100%מדניה סיבוס ,ששולטת ) (74%באפריקה מגורים .מחזיקי האג"ח נוטים להעדיף
מזומן .דמרי עושה מאמץ נוסף ,ואולי אחרון ,לחזור לתמונת הרכישה .בשיחות שקיים עם נציגות האג"ח ועם
הגופים המוסדיים ,הודיע דמרי כי בכוונתו להגיש הצעה חדשה ,שתורכב אך ורק ממזומן ,וזאת בניגוד להצעתו
הנוכחית  כמו־גם ההצעה הזוכה של לוקסנבורג ואלטשולר שחם  שכוללת שלל רכיבים ובהם גם מניות
אפריקה מגורים ואג"ח .המכשול שעומד בפני דמרי הוא תקנון ההצבעה ,שקובע כי מרגע שמתמודד אחד
קיבל יותר מ־ 50%מהקולות ,הדרך היחידה של יתר המתמודדים לחזור לתמונה היא להגיש הצעה חדשה
שגבוהה ב־ 50מיליון שקל לפחות מההצעה הקודמת .המעבר לתשלום במזומן אינו עונה על הקריטריון
הזה .אולם ישנו קריטריון נוסף :אם  5%ממחזיקי האג"ח מבקשים לדון בהצעה ,על הנציגות לדון בה ולהעלות
אותה להצבעה.

מגמה מעורבת באסיה
המסחר בבורסות אסיה מתנהל במגמה מעורבת ,על רקע נתוני מאקרו המעידים על היחלשות הכלכלה הסינית
בעקבות מלחמת הסחר היואן נחלש מול הדולר ,לאחר שביום שישי הודיע הבנק המרכזי של סין כי יוריד את
דרישות ההון מהבנקים  הסכומים שהבנקים צריכים להחזיק כרזרבות  לרמה הנמוכה ביותר מאז .2007
המהלך מגדיל את הנזילות בשווקים הסיניים .היואן יורד ב 0.1%ל 7.1243יואן לדולר .נתוני מאקרו
מאכזבים ביפן :כלכלת יפן צמחה ברבעון השני ב 1.3%בלבד ,לעומת  2.2%ברבעון הראשון  ומשמעותית
מתחת לנתון הראשוני שפרסם האוצר בחודש שעבר ,לפי התוצר עלה ב 1.8%בחודשים אפריליוני.
בעקבות מלחמת הסחר עם ארה"ב ,היצוא הסיני ירד באוגוסט ב ,1%במונחים דולריים ,לעומת התקופה
המקבילה בשנה שעברה .במקביל ,ירד היבוא לסין באוגוסט ב .5.6%עודף הסחר של סין באוגוסט עומד על
 34.84מיליארד דולר ,כך דיווחו היום )ב'( רשויות המכס בסין .טוקיו עולה ב ;0.4%הונג קונג יורדת
ב ;0.1%שנחאי עולה ב ;0.3%סינגפור עולה ב ;0.1%סיאול עולה ב 0.6%וסידני עולה ב.0.1%

מחיר הנפט ממשיך להתאושש
הנפט נסחר הבוקר בעליות לאחר ששר האנרגיה של איחוד האמירויות אמר שאין המלצה להגדיל את
התפוקה .הדברים נאמרו לקראת פגישת אופ"ק ביום רביעי השבוע .נפט מסוג טקסס מתוק עולה ב1.1%
ל 57.1דולר לחבית .נפט מסוג ברנט עולה ב 1%ל 62.1דולר לחבית.

נתונים שצפויים להתפרסם היום
אירופה  בריטניה ,נתוני תמ"ג ,תפוקה )ייצור( תעשייתי ליולי .גרמניה ,נתוני יבוא  /ייצוא ומאזן מסחרי .גוש
האירו  סקר אמון המשקיעים של Sentix
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