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בבית המשפט המחוזי באר שבע

כימדע כימיקלים עדינים חברה ( )1996בע"מ (בהקפאת הליכים) ("החברה")

הזמנה להציע הצעות לרכישת החברה
בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי באר שבע (כבוד השופטת שרה דברת) ("בית המשפט") מיום
 ,9.11.2017מתפרסמת בזאת ע"י הח"מ ,בתוקף תפקידה כנאמנת החברה ("הנאמנת") הזמנה להציע
הצעות לרכישת החברה ,כעסק חי ,הן באמצעות רכישת מלוא מניותיה והן באמצעות רכישת מלוא
פעילותה ונכסיה ,כמקשה אחת (להלן" :הממכר").
.1

כימדע הינה חברה יצרנית ותיקה של כימיקלים עדינים ברובם מבוססי ברום ,המיוצרים
בעיקר לתעשיות הפארמה ,החקלאות וכימיקלים מיוחדים ) .(specialty chemicalsעיקר
מוצרי החברה מיועדים לייצוא עבור לקוחות בינלאומיים קבועים ויציבים.

.2

ההצעה שתוגש הינה לרכישת מלוא מניות החברה או רכישת מלוא פעילותה ונכסיה ,שניהם
כמקשה אחת ("ההצעה").

.3

תנאי להגשת הצעה הינו רכישת תיק למשקיע ,וזאת כנגד תשלום סך של  2,000ש"ח ,בשיק
לפירעון מיידי לפקודת "עו"ד דנית רימון בנאמנות עבור כימדע כימיקלים עדינים" .סכום זה
לא יוחזר למציע בשום מקרה .את התיק למשקיע ניתן יהיה לרכוש ,בתאום מראש ,במשרד
ליפא מאיר ושות' ,רחוב ויצמן  ,2תל אביב ("משרד הנאמנת") ,החל מיום .14.11.2017

.4

לאחר רכישת התיק למשקיע ובכפוף לחתימה על כתב סודיות וטופס פרטי מתעניין הכלולים
בתיק למשקיע ,ניתן יהיה לקבל גישה לחדר מידע אינטרנטי שיפתח בקשר עם הליך המכר.
יובהר ,כי המידע המוצג בחדר המידע נמסר כמידע אינדיקטיבי בלבד ,ואין בו כדי להוות מצג
או התחייבות כלשהי מצד הנאמנת או מי מטעמה.

.5

את ההצעה יש להגיש על גבי טופס הצעה אשר מצוי בחדר המידע ,ובהתאם לתנאים המפורטים
בו ,במסירה אישית למשרד הנאמנת ,לידי עו"ד דנית רימון ועו"ד ניר דפני ,וזאת עד ליום
 28.11.2017בשעה .18:00

.6

להצעה תצורף ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית ,בסך של  10%מגובה ההצעה ,בנוסח
המצורף לתיק למשקיע או שיק בנקאי בסכום האמור ערוך לפקודת "עו"ד דנית רימון בנאמנות
עבור כימדע כימיקלים עדינים" .תוקף הערבות יהיה ל 90-ימים ממועד הגשת ההצעה .הנאמנת
תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית או השיק הבנקאי אם המציע יחזור בו מהצעתו ,יפר
תנאי מתנאיה או מתנאי הסכם המכר.

.7

הממכר יימכר במצבו המשפטי ,הפיסי ,ומכל יתר הבחינות ,כפי שהוא ()AS IS, WHERE IS
והאחריות לבדיקתו ,מכל בחינה שהיא ,מוטלת על המציע בלבד ,על חשבונו ובאחריותו.
הנאמנת ,החברה או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לכל עניין הנוגע לאיזה מהנושאים
הנ"ל.

.8

הודעה זו אינה מהווה הצעה למכירת הממכר ,היא אינה כפופה לדיני המכרזים ,אין בה משום
הצעה או התחייבות מצד הנאמנת למכור את הממכר למי מהמציעים ,לרבות למציע שיציע את
ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה אחרת ,או לאדם אחר כלשהו.

.9

אין לראות בהזמנה זו משום הצעה לציבור לרכוש את מניות החברה ,כהגדרתה בחוק ניירות
ערך ,התשכ"ח .1968 -

.10

רכישת הממכר כפופה לאישור בית המשפט.

.11

בכל ענין הקשור למודעה זו יש לפנות לעו"ד ניר דפני ממשרד ליפא מאיר ושות' ,בטלפון 03-
 6070600או במייל .nird@lipameir.co.il
דנית רימון ,עו"ד
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נאמנת החברה
ליפא מאיר ושות' ,עורכי דין

