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ישראכרט לרוכשים :או אנחנו או לאומי קארד
ע"פ כלכליסט ,ישראכרט דורשת מרוכשים פוטנציאליים שמרגע שיגישו הצעות לא מחייבות לרכישתה ,הם
יתחייבו לא להתמודד גם על רכישת המתחרה לאומי קארד .הנימוק :עם הגשת הההצעות המחייבות ייחשפו
הגופים המתעניינים ברכישת החברות למידע רגיש שלהן .כמו כן ,קרן ורבורג פינקוס האמריקאית ,קרן אייפקס
הבריטית וחברת כרטיסי האשראי היפנית קרדיט סייסון ) (Credit Saisonהן המובילות במירוץ לרכישת לאומי
קארד .במקביל ,הקרנות האמריקאיות בלקסטון ,פרמירה וקרלייל פרשו מהמירוץ .שני הבנקים נמצאים בשלבי
הסיום של המערכה הראשונה בדרך למכירה .בסוף השבוע בנק לאומי קיבל הצעות ראשוניות ולא מחייבות
מצד גופים שונים שמתעניינים ברכישה .בנק לאומי קיבל  7—5הצעות לרכישת לאומי קארד לפי שווי נמוך
מ־ 2מיליארד שקל ,בעוד שבבנק מקווים למכור את חברת כרטיסי האשראי לפי שוויש ל  3—2.5מיליארד
שקל .גם חברת ההשקעות האמריקאית סנטרברידג'י נמצאת בתמונה .החברה מיוצגת על ידי מנכ"ל בנק
מזרחי טפחות לשעבר אלי יונס .מתמודדת נוספת שהגישה הצעה היא חברת ההשקעות השוויצרית פרטנר
גרופ .ככל הידוע ,כל הגורמים שהגישו הצעות לרכישת לאומי קארד בוחנים גם את רכישת ישראכרט.
ישראכרט צפויה לקבל את ההצעות הראשוניות והלא מחייבות לרכישתה עד סוף השבוע הבא .המשמעות
היא ,לאור דרישת הבלעדיות של ישראכרט ,שעד למועד זה כל אחד מהגופים יידרש לבחור באיזה מירוץ הוא
נשאר — המירוץ לרכישת לאומי קארד או המירוץ לרכישת ישראכרט.

החשד :קלימי ניצל מידע פנים מאסם לפני המיזוג עם נסטלה
ע"פ כלכליסט ,מנכ"ל אלקטרה צריכה אב קלימי סחר במניות של חברת המזון אסם על בסיס מידע פנים
שקיבל לגבי עסקת המיזוג שלה עם נסטלה ,ובנוסף העביר בעצמו מידע פנים על הדו"חות הכספיים של
אלקטרה צריכה לאיש עסקים המקורב אליו .אלה החשדות שעמדו במרכז חקירת רשות ניירות ערך נגד קלימי,
שנפתחה בינואר  ,2017ונחשפים כאן לראשונה .לפני כחצי שנה ,בינואר  ,2018סיימה הרשות את חקירתה
והעבירה את הממצאים לבדיקת מחלקת ני"ע בפרקליטות מחוז ת"א )מיסוי וכלכלה( .בימים אלה צפויה
הפרקליטות להכריע אם הראיות שנאספו מספיקות להגשת כתב אישום נגד קלימי .על פי מקורב לחקירה,
ברשות סבורים כי בשלב זה יש די ראיות להעמיד את קלימי לדין ,ובפרקליטות נוטים לקבל את ההמלצה הזו.
עם זאת ,עדיין לא מדובר בהחלטה סופית.

כלל משקאות גייסה  230מיליון שקל בהצעת מכר של  46%ממניותיה
ע"פ דה מרקר ,חברת כלל תעשיות ומשקאות ,שבשליטת כלל תעשיות ,גייסה  230מיליון שקל בהצעת מכר
של  46%ממניותיה למשקיעים מוסדיים .עיסוקה היחיד של כלל תעשיות ומשקאות הוא אחזקתה ב30.45%
ממניות חברת המשקאות יפאורה ,שהועברו אליה על ידי כלל תעשיות .הצעת המכר של כלל תעשיות
ומשקאות ,ששיקפה שווי חברה של  1.64מיליארד שקל ליפאורה ,זכתה לביקוש של  500מיליון שקל .תמורת
הצעת המכר תועבר מכלל תעשיות ומשקאות לכלל תעשיות ,שתחזיק בנוסף ב 54%ממניותיה של כלל
תעשיות ומשקאות.

המסחר במרבית בורסות אסיה מתנהל בירידות שערים
המסחר במרבית בורסות אסיה מתנהל בירידות שערים ,יום לאחר המפגש פסגה בין נשיא ארה"ב
טראמפ לבין מנהיג צפון קוריאה קים ג'ונג און ,שאמורה להקל את המתיחות באזור חצי האי הקוריאני.
טוקיו עולה ב 0.4%בהובלת מניות הרכב ,הונג קונג יורדת ב ,0.6%שנחאי יורדת ב ,0.8%סיאול
יורדת ב ,0.1%סידני יורדת ב.0.6%

המסחר בבורסות וול סטריט נסגר אמש בעליות שערים
המסחר בבורסות וול סטריט נסגר אמש בעליות שערים ,לאחר שפסגת ארה"בצפון קוריאה בסינגפור
הסתיימה עם חתימת שני המנהיגים על מסמך שכולל הסכמות כלליות  ומחויבות מפורשת של קים
לפירוז חצי האי הקוריאני מנשק גרעיני .דאו ג'ונס שמר על יציבות S&P 500 ,עלה ב,0.2%
נאסד"ק עלה ב .0.6%הבנק הפדרלי צפוי להודיע היום ב) 21:00שעון ישראל( על החלטת הריבית.
כאשר הצפי הוא העלאת הריבית ,בפעם השנייה השנה  ,ברבע אחוז לטווח של .1.75%2%

האינפלציה בארה"ב  בקצב המהיר ביותר זה  6שנים
האינפלציה בארה"ב  בקצב המהיר ביותר זה  6שנים ,מדד המחירים לצרכן לחודש מאי בארה"ב עלה
ב 0.2%וכך גם מדד הליבה ,שאינו כולל את סעיפי המזון והאנרגיה .האינפלציה בארה"ב עלתה
ב 2.8%בקצב שנתי ב 12החודשים האחרונים .הרמה הגבוהה ביותר מאז תחילת  .2012אינפלציית
הליבה עלתה ב 2.2%בקצב שנתי .מחירי הדלק ,שירותי בריאות והוצאות הדיור הובילו את עליות
המחירים במדד במאי.

נתונים שצפויים להתפרסם היום
בישראל ,סחר החוץ של ישראל  מאי  ,2018בבריטניה מדד המחירים לצרכן וליצרן ,בגוש האירו הייצור
התעשייתי ,בגרמניה מכרז אג"ח גרמני ל 10שנים .בארה"ב מדד המחירים ליצרן ,מלאי נפט גולמי,
תחזיות כלכליות של ועדת השוק הפתוח ,החלטת הריבית ,הצהרת ועדת השוק הפתוח של הבנק
הפדרלי.
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