דב פלדמן – סמנכ"ל כספים
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Channel
Relationships

Generic Rx

Solid Dose / Liquid
Capabilities

API

Efficient
Manufacturing,
Customized Packaging

Rx to OTC

3

Perrigo
+
Agis

Topical OTC

Differentiated
Pharma
Technologies

Markets:

US, Europe, Israel and Mexico
Business units:

CHC - store brand OTC and nutritional
Rx - topical, oral solid dose
API - active ingredients for generic pharma industry
Israeli businesses - pharmaceutical, cosmetics, toiletries
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5,800 people worldwide:
 3,200 in US
 1,500 in Israel
 1,100 in Europe and Mexico

200+ life science professionals
9 FDA inspected manufacturing facilities - approximately 4.3
million sq. ft.
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6
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הרושם של המפגש הראשון מכריע :יש לבוא מוכנים.
להרכיב צוות בכיר ומצומצם עם אג'נדה ברורה ,כושר אנליטי מהיר ויכולת תקשורתית גבוהה.
רהיטות בשפת השיחה :רושם חיובי יותר ,מניעת אי הבנות.
לשמור על אינטגריטי ,הגינות ואמינות לכל אורך התהליך מראשיתו:
מוכרחים לדעת מה האבא עושה לפני שהזוג נפגש = איסוף מידע מוקדם

באים למכור את מה שיש – לא את ה"אין".



המסרים הראשוניים נטועים בקרקע המציאות.
מה שתאמר על האוטו המשומש – יבדק לאחר מכן במכון הרישוי.
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 רמת השקיפות :בהתאם להחלטת מנהלי המו"מ:
 DDפאסיבי
 DDאקטיבי עם מקסימום שקיפות
כנראה משהו ביניהם
 מסרים אחידים החל מהפגישה הראשונה.
 הסוד להצלחה DD :מהיר ותכליתי )כשלון המו"מ עם (!IVAX
" להשביע את הארי" במינימום זמן .מינימום אינפורמציה?
 צוות מצומצם ,מסונכרן ,יעיל ומנוטרל מניגודי עניינים .הרחבת הצוות על פי הצורך וההתקדמות
ב.DD -

9

Definitive
Agreement
(11/14)

Exclusivity
(10/19)

Close
(3/17)

Today’s
update
(6/1)

Pre-access planning
Due diligence
Phase I

Due diligence
Phase II

Preparation
and baselining
(4 weeks)

Identification
and analysis
(8 weeks)

Planning and
implementation
(5 weeks)

Integration
implementation

Employee
access

• Limited to top 3
Agate executives

• VP-level

• All employees, but some
constraints on topics

• All employees

Data
access

• Very limited

• High-level
financials
• Legal and IP docs

• Detailed financials
• Product and operations profiles
• HR rosters

• All data

Key
activities

• Evaluate strategic
fit
• Identify critical
deal issues

• Resolve critical
deal issues
• Estimate
synergies,
develop valuation
• Develop retention
plans for top
executives

• Set the integration teams
• Develop financial HR, and
cultural baselines
• Refine synergies
• Identify points of integration
and integration issues
• Develop strategic fact base and
plans
• Plan implementation in detail,
compile milestones for tracking

• Operate as
combined
organization
• Combine financial
reporting
• Execute integration
plans, track
progress
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שלב 1



פגישה  - 1מצגים כלליים על החברה ,תחומי פעילותה .אסטרטגיה? יעדים? ללא תחזיות!



פגישה  – 2נתוני תחזיות – מאד בגדול.



פגישה  – 3ביקור בישראל של ההנהלה הבכירה של פריגו:
היכרות עם המתקנים.
פגישות עם צוות ההנהלה הבכיר.
דיונים על "ניירות".
קביעת מחיר מוסכם לעסקה.
חתימה על מסמך בלעדיות.



פגישה  – 4תכנון שלב  2של ה.DD -
11



שלב 2


 DDעסקי :פגישות עם הדרג הניהולי הביניים – הדרג המקצועי.

הקמת ה ,Data Room -מעורבות רו"ח ועו"ד ,דיונים על ניירת .יפורט בהמשך.

תובנה :בשלב הזה כמות האנשים המעורבים גדלה משמעותית – האתגרים :חשאיות ,אחידות,
חיסיון מידע ,נאותות המידע ,סינון המידע

כיצד עשינו זאת?
 הכנת סיפור כיסוי לכל הפגישות והביקורים .מינימום אנשים שיודעים על המהלך הנרקם.
 חשיבה מוקדמת וממוקדת על זהות משתתפי קבוצות העבודה )בעלי ידע ,רהוטים באנגלית ,בעלי
שיקול דעת בעת מסירת מידע(.
 להכין מראש מצגות ברורות שעברו בקרה מוקדמת ולהותיר זמן מוגבל ומתוכנן ל"מטווח ירי" של
הרוכש.
 ריכוז שאלות לאחר המפגשים דרך פונקציה אחת :יעילות ,סינון ובקרה ,אחידות.
 ידע מוקדם וניתוח של קבוצות העבודה של הרוכש .צוותים אינטגרטיביים וצוותים של יועצי הרוכש
)במקרה של פריגו – .(BCG
 ניתן "להשתמש" ביועץ )גם אם הוא של הצד השני( להעברת מסרים ,יישור הדורים ,התגברות על
מכשולים – כלי חשוב מאד!
12



א.

חלוקה לפי נושאים :חשבונאי ,משפטי ,מסחרי
המלצות מתוך ההתנסות בעסקת פריגו-אגיס:


לעיון בלבד ב – Hard Copy -מניעת דליפת מידע.
מקוטלג במקצוענות ומנוהל באופן שוטף.
האתר מבוקר כל הזמן על ידי נציגי החברה.
מינוי אחראי  Data Roomהמרכז אדמיניסטרטיבית את הפרוייקט.
עדכון שוטף של ה Data Room -עד לסיום התהליך.
מוצב במקום נוח ,זמין ומבודד.
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משפטי.
תפעולי.
איכות הסביבה.
פיתוח עסקי/תחזיות.
משאבי אנוש/שכר.
אבטחת איכות.
הגבלים עסקיים.
פיתוח מוצרים.IP/
כספים.

חשוב :מה שלא יכלל ב – Data Room -חשיפה לטענת מצג חסר ובמקרים חמורים אף מצג שווא.
14

 החברה הרוכשת באה מאד מוכנה ועם תוכנית עבודה מוגדרת.
 הם הכתיבו את הקצב .איפשר ביצוע  DDמהיר ואפקטיבי.
 איך "מוכרים" את התהליך בארגון :מיזוג או רכישה?
 שימוש ביועץ כגורם מתווך .גורם מועיל אם יודעים להשתמש בו ומוכיח מקצוענות ואינטגריטי )אינו
מסתכל רק בפריזמה של משלם החשבונות(.
 הכנה מראש של אסטרטגיה תקשורתית )פנימית וחיצונית לארגון( לכמה מצבים:
 בגמר הפרוייקט.

 למקרה של דליפה פנימית.

 למקרה של דליפה חיצונית.
באחריות משאבי אנוש.
 עקרון ה – "May the Best Person Win" -משמעותו ,הכנת תוכנית מוגדרת כדי לא לאבד הון
אנושי איכותי.
 רק מי שמוכרח לדעת ....יודע .אל תשכח ,יתכן שהעסקה לא תצא אל הפועל ,והחברה זקוקה לכל
עובדיה.
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עד כמה הרוכש מבין את עסקי הנרכש?
אם מדובר בעסקים אינטגרטיביים ,ניחא...



גנריקה – זה לא .OTC

אחד מן הכשלים המרכזיים – עבודת ה DD -היא בנוסף לעבודה הרגילה.



כאשר הרוכש אמריקאי והנרכש ישראלי – פערי התרבות מאד גדולים:

תכנון מדוקדק ועבודה במודולים קשיחים מול גמישות ו"סמוך".
אגרסיביות בניהול התהליכים.

הכתבת אג'נדה וחוסר סובלנות לויכוחים )"?(“Are you negotiating with me
הלו"ז מקודש – אוי ואבוי אם תאחר.
אמצעי ונוהלי דיווח שונים – היקף הדיווחים בתרבות האמריקאית עצום ) B.Uמול (Legal entity
שפה ,שפה ,שפה )להביא יועץ מומחה לפערי התרבויות(.



חברה אם )אגיס( שהפכה לחברה בת – פערי ציפיות.
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