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אשטרום מציעה 124 מיליון
שקל עבור מניות הציבור

באשדר
הצעת רכש של אשטרום למניות הציבור בחברת הבת אשדר ■
המחיר למניה - 2.675, משקף פרמיה של כ-28% ממחיר המניה

הבוקר (לאחר ניכוי דיבידנד עליו הכריזה אשדר)
שירות גלובס  

הצעת רכש   נושאים למעקב >> אשטרום אשדר

קבוצת אשטרום  פרסמה הבוקר (ה') הצעת רכש לרכישת מלוא אחזקות הציבור בחברת הבת,
אשדר  והפיכתה לפרטית. על פי הצעת הרכש, בכוונת קבוצת אשטרום לרכוש את החזקות הציבור בחברת

אשדר (כ-22.8%) תמורת כ-124 מיליון שקל. אשטרום מציעה לציבור מחיר של 2.675 שקל למניית אשדר,
הגבוה בכ-28% ממחירה הנוכחי של המניה לאחר ניכוי חלוקת דיבידנד בסך כ-32 מיליון שקל, עליה

הכריזה אשדר בסמוך לפרסום דוחותיה השנתיים.

ברקשייר
האת'ווי של
וורן באפט

רכשה
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על פי הצעת הרכש, קבוצת אשטרום תרכוש את מניות הציבור באשדר גם אם ההיענות להצעה תהיה
חלקית. בכל מקרה, גם אם תימחקנה מניות אשדר מהמסחר, תמשיך אשדר להיות תאגיד מדווח ולדווח

לציבור על תוצאותיה לאור העבודה שאיגרות החוב שלה נסחרות בבורסה. מועד הקיבול האחרון של הצעת
הרכש הוא ה-4.3.2018.

אשדר גם מסכמת הבוקר את הרבעון הרביעי של 2017 ואת השנה כולה: ההכנסות ב-2017 הסתכמו
בכ-695.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-720 מיליון שקל ב-2016. הרווח הגולמי ב-2017 הסתכם בכ-120.7

מיליון שקל (כ-17.4% מההכנסות), בהשוואה לכ-150.9 מיליון שקל (כ-21% מההכנסות) ב-2016. 

שתפו כתבה 

האם יש בכלל דבר כזה תמ"א 38/1?
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