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האם מיילן במגעים לרכישת חטיבה של מרק הגרמנית ב 43.5מיליארד יורו?
ע"פ דה מרקר ,מיילן מנהלת מגעים מתקדמים עם  Merck KGaAהגרמנית ,לרכישת חטיבת מוצרי הצריכה
והתרופות ללא מרשם שלה .כך דיווחה ביום שישי סוכנות הידיעות רויטרס .על פי הערכות ,שתי החברות
מנהלות מגעים לעסקה של  43.5מיליארד יורו .מיילן  שמנוהלת על ידי הת'ר ברש  נהפכה למועמדת
המובילה לרכוש את החטיבה של מרק ,לאחר שמועמדות אחרות כמו נסטלה ורקיט בנקיזר עצרו את המגעים
עם החברה הגרמנית ,בעקבות חוסר הסכמה על המחיר שדרשה .מיילן  שנסחרת כיום בשווי של  21מיליארד
דולר  כבר ציינה בעבר שבכוונתה להגדיל את נוכחותה בשוק המוצרים והתרופות ללא מרשם באירופה ,וכן
להרחיב את פעילותה בתחום זה גם לאוסטרליה ולמזרח אסיה.

סיגריות וממתקים בדרך לבורסה
ע"פ דה מרקר ,חברת ההפצה גלוברנדס ) (Globrandsבדרך לבורסה בתל אביב .מפיצת מוצרי הטבק
והממתקים צפויה להנפיק בבורסה בשילוב הצעת מכר משמעותית של מניותיה ,ותחל בקרוב ברואד שואו
בקרב הגופים המוסדיים .גלוברנדס נחשבת לאחת מחברות היבוא וההפצה הגדולות בישראל ,עם  11אלף
נקודות מכירה .ככל הידוע ,החברה נהנתה בשנים האחרונות מצמיחה עקבית בהכנסות וברווחים
כשהכנסותיה ב– 2017הגיעו לשיא וחצו את רף ה– 2מיליארד שקל .לפי הערכות ,גלוברנדס רשמה רווח נקי
של  80–70מיליון שקל ב– ,2017וחילקה דיווידנדים בשנים האחרונות .גלוברנדס הוקמה על ידי היו"ר ובעל
השליטה ) ,(50%ירון גזית ,ב– .2000ב– 2010גזית מכר  30%ממניות החברה לחברת פישמן רשתות,
שהוחזקה בידי אליעזר פישמן ) (55%וילדיו ) .(45%מכירה זו הצטרפה למכירה של  10%מהמניות באותה
שנה .יתרת מניות גלוברנדס מוחזקת בידי מנהלים בחברה ועוד כמה משקיעים .בשל תהליכי פשיטת הרגל
של אליעזר פישמן ,חברת פישמן אחזקות מוחזקות כיום בנאמנות בידי עו"ד יוסי בנקל .לכן ,סביר כי החברה
תבצע הצעת מכר משמעותית לצורך החזרת חלק מחובות העתק של אליעזר פישמן לבנקים ,שמוערכות ב–4
מיליארד שקל.

דלק עשויה להנפיק הפעילות בחו"ל ללא מחיקת דלק אנרגיה
ע"פ כלכליסט ,הכישלון של קבוצת דלק בהצעת רכש למניות דלק אנרגיה אינו סוף פסוק .הקבוצה עשויה
להגיש הצעות נוספות בעתיד .בקבוצה מבקשים למחוק את דלק אנרגיה מהבורסה על ידי רכישה כפויה ,שעל
בעלי מניות המיעוט להיעתר לה כדי שתצלח .המטרה של השטחת הפירמידה היא רצון להנפיק את פעילות
דלק בחו"ל .עם זאת ,החברה אף עשויה להוציא לדרך את ההנפקה הזו גם ללא מחיקת דלק אנרגיה .כישלון
ההצעה גם משאיר בקופת קבוצת דלק את הכסף שהיה מיועד לרכיב המזומן בהצעת הרכש  סכום של 426
מיליון שקל.

תקיפה משולבת של ארצות הברית ,בריטניה וצרפת בסוריה
ארה"ב ,בריטניה וצרפת תקפו בשבת לפנות בוקר כשמונה יעדים נבחרים של המשטר הסורי בדמשק
בתגובה לשימוש בנשק כימי על ידי אסד נגד המורדים לפני שבוע בדומא .לפי הדיווחים ,האתרים
שהותקפו היוו את התשתית לייצור נשק כימי במדינה .בתוך כך ,בארה"ב הזהירו אמש את אסד מפני
שימוש נוסף בנשק כימי .סגן הנשיא מייק פנס אמר כי "סוריה תשלם מחיר כבד אם צבאה יבצע מתקפה
כימית נוספת" .במקביל ,פנו ארה"ב ,בריטניה וצרפת למועצת הביטחון של האו"ם בבקשה לבצע חקירה
על השימוש בכלי נשק כימיים לכאורה על ידי הממשל הסורי.

ארה"ב :המסחר ננעל ביום שישי בירידות שערים
המסחר ננעל ביום שישי בירידות שערים ) ,S&P 500 0.29%דאו ג'ונס  ,0.50%נאסד"ק (0.47%
בעקבות ירידות במניות הבנקים ,נסיגה בביטחון הצרכנים בארה"ב ,ובצל המשך החששות מהסלמה
במלחמה בסוריה ובסכסוך הסחר בין ארה"ב לסין ■ מניות ג'יי.פי .מורגן ,סיטי ,וולס פרגו נפלו ב,2.7%
 1.6%ו 3.4%בהתאמה למרות ששלושת הבנקים דיווחו על רווח והכנסות רבעוניים גבוהים מהצפוי ■
מדד בטחון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן ירד באפריל לרמה של  97.8נקודות לעומת רמה של
 101.4נקודות במארס .תחזית הכלכלנים היתה לירידה מתונה יותר לרמה של  100.5נקודות.

אירופה :המסחר בבורסות ננעל ביום שישי בעליות שערים
המסחר בבורסות ננעל ביום שישי בעליות שערים )דאקס  ,0.22%סטוקס  (0.1% 600בהובלת מגזר
חומרי הגלם ■ הליש"ט טפסה מול היורו לשיא של  11חודשים על רקע הערכות משקיעים כי בנק אוף
אינגלנד ) (BOEיעלה את הריבית בבריטניה בחודש הבא ,ולאחר שפרוטוקול ישיבת הבנק המרכזי של
אירופה ) (ECBשפורסם בשבוע שעבר הצביע על כך ש  ECBלא ימהר לצמצם את רכישות האג"ח
ולהתחיל להעלות את הריבית בגוש היורו.

אסיה :המסחר בבורסות ננעל ביום שישי במגמה מעורבת
המסחר בבורסות ננעל ביום שישי במגמה מעורבת; הבורסה ביפן עלתה בכ  ,0.55%הונגקונג ירדה בכ
 ,0.1%וסין ירדה בכ  ■ 0.66%רשויות המכס בסין דיווחו על ירידה של  2.7%ביצוא במארס על רקע חופשת
ראש השנה הסינית .היבוא לסין עלה ב 14.4%וגרם לעלייה בגירעון הסחר ל 4.98מיליארד דולר ,בראשונה
מאז פברואר  .2017עודף הסחר של סין מול ארה"ב עלה ל 15.4מיליארד דולר ,הרמה הגבוהה ביותר
השנה.
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