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התהליך מנקודת ראות של חברה נרכשת
שלבים מקדמים למיזוג




שלב קבלת ההחלטה האסטרטגית למיזוג/מכירה.

במידה ואין החלטה למכור החברה בכל מקרה או להציע אותה בתהליך פומבי כמו בצאג )פורסם
בתקשורת( ,מומלץ לא לנהל מו"מ עם יותר מדי מועמדים בו זמנית כי המידע ידלוף ויפגע בפעילות
החברה ,ביציבות ,בעובדים וכד'.



חיפוש המועמדים הרלבנטיים.



בניית צוות עבודה פנימי כולל יועצים )רו"ח ,עו"ד ,יעוץ כלכלי ואחר( לצורך החלטה על היעד.



ליווי פיננסי בשלב המו"מ והחלטה על השלבים השונים עד החתימה.



אסטרטגיית המו"מ ותחומי המחיר ,ביסוס פיננסי למחיר )התחשבות בנתחי שוק ,סינרגיזם וכד'(
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סיוע חיוני "לשדך" את הכלה עם החתן
מאפיינים של שלב בדיקת הנאותות
 חשאיות – מידור
 אינטנסיביות
 במקביל למטלות השוטפות
 אתגרים בתהליך :ניגודי עניינים ,המסר :מיזוג או רכישה
 אינטגריטי ואמינות
 הכנת תוכנית עבודה מוגדרת ,מדוייקת ומפורטת
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תוכנית עבודה לדוגמא
Exclusivity
(10/19)

Definitive
Agreement
(11/14)

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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האתגרים המיידיים – תובנות ממיזוג אגיס-פריגו
•

החברה הרוכשת באה מאד מוכנה ועם תוכנית עבודה מוגדרת.

•

הסכמה על הקצב .איפשר ביצוע  DDמהיר ואפקטיבי )לפני מעבר ל DD -גלוי יש הבנה כוללת
על תנאי העסקה וטיוטת ההסכם(.

•

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.

•

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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האתגרים המיידיים – תובנות ממיזוג אגיס-פריגו  -המשך
•

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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נושאים שנדרשנו לטפל תוך פרק זמן מינימאלי


הכנת תשקיף ) (S-4ל.NASDAQ -



שינויים בכללי החשבונאות והדיווח ל.US GAAP -



החלה של כללי  – SOXסעיף  302ו.404 -



תיעוד ונוהל :לא כתוב – לא קיים.



קוד אתי  /מלשינון.



מעבר משיטה ריכוזית )אדם אחד אחראי על הרבה נושאים( לשיטת ניהול מבוזרת )אחראי
לכל תחום(.
 מצריך היערכות מקצועית פנים ארגונית והרחבת המשאבים.



והדובדבן שבקצפת :הטמעת  SAPבאותה התקופה.

שינוי משמעותי במערך האנושי של אגף הכספים
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תפקיד מפתח בתהליך האינטגרציה


סיוע בזיהוי מוקדי האינטגרציה.



הכנת תוכנית פעולה.



עמידה בלו"ז.



גיוס כל העובדים לטובת תהליך שנוי במחלוקת .Change Management -



דיווח נרחב יותר ותכוף יותר.



עבודה מול מטה בארה"ב.



 DOTED LINEעם  CFOארה"ב.
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