
מאת: אורי תומר15:5913.06.2017

שביתת נשק באלקוברה: מצרפת את מנהל
קרן ברוש לדירקטוריון

אמיר אפרתי, שמנהל את הקרן שנאבקה בחודשים האחרונים בהנהלת
החברה, ישתתף כעת בבחינת ההצעות של חברות פרטיות להתמזג עם

אלקוברה, שמנייתה קרסה ■ אסיפת בעלי המניות שנקבע ליולי נדחית

לאחר שלושה חודשים של מאבק וחילופי האשמות בין קרן ההשקעות ברוש להנהלת
חברת הביומד אלקוברה, ועל רקע הצעת הרכש מצד בעלי המניות בחברת רג'נרה -

הגיעו בימים האחרונים הצדדים להסכם על שיתוף פעולה ביניהם. ברוש והנהלת
אלקוברה אמורות לבחון כעת יחד את האפשרויות השונות למיזוג של אלקוברה עם

חברות אחרות.
כחלק מההסכם בין הצדדים, אלקוברה מצרפת באופן מיידי את מנהל קרן ברוש, אמיר
אפרתי, לדירקטוריון שלה, כמו גם דירקטור נוסף שממונה לפי דרישתה של ברוש, יובל

ינאי, לשעבר סמנכ"ל הכספים של גיוון אימג'ינג, שמכהן בדריקטור גם במרכז הרפואי
הדסה, ב-S&P מעלות ובחברות בתחום הביומד. כך, מספר החברים בדירקטוריון

החברה מטפס לעשרה.
ההסכם כולל דחייה של אסיפת בעלי המניות השנתית של אלקוברה, שנקבעה ל-20 ביולי

עד ל-1 בספטמבר לפחות. לפי ההסכם, הצדדים יבחנו את ההצעות השונות שעומדות
בפני החברה, כשאין בו התייחסות כלל להצעה שהגישו בעלי המניות של רג'נרה -

ובראשם אינטרקיור הבורסאית וקרן aMOON של מריוס נכט - שהחברה אמורה להשיב
לה עד יום חמישי השבוע.

מאז הקריסה של מניית אלקוברה, אחרי הכישלון של החברה בפיתוח תרופה להפרעות
קשב (ADHD) הביעו כמה חברות ביומד מקומיות עניין במיזוג עם החברה. בין החברות

ששמן עלה בהקשר זה היתה גם חברת אנטרה שבשליטת די.אן.איי ביומד הבורסאית.
מיזוג כזה אטרקטיבי לחברות ביומד פרטיות מכיוון שהוא אמור לאפשר בין השאר גישה
לקופת המזומנים של אלקוברה, שהסכום בה, כ-45 מיליון דולר, גבוה בעשרות אחוזים

משווי השוק המכווץ של החברה בעקבות קריסת המניה. המיזוג גם יאפשר לחברה
פרטית שתתמזג עם אלקוברה להיכנס בהליך מזורז ובטוח למסחר בנאסד"ק, ללא צורך

בביצוע הנפקה יקרה ובגיוס הון שעלול להיכשל. נכס נוסף שהופך את אלקוברה
לאטרקטיבית עבור מתמזגות פוטנציאליות הוא ההפסדים הצבורים של החברה.

הדירקטוריון של אלקוברה ניסה בחודשים האחרונים לבחון אפשרויות שונות לביצוע מיזוג
שכזה, אך ברוש, שמחזיקה 17% מהמניות, פעלה במקביל כדי לקדם כינוס של אסיפת
בעלי המניות כדי להדיח את הדירקטוריון, תוך שהיא טוענת שהפעולות של הדירקטוריון

וההנהלה אינן נעשות מתוך דאגה לטובת בעלי המניות, אלא ממוקדות בהישרדות של
המנהלים בחברה.

אחת הטענות המרכזיות של ברוש, שתעמוד כעת למבחן מחודש, היא שהנהלת אלקוברה
ממשיכה לבזבז את כספי בעלי המניות - בין השאר על ידי העסקת עובדים ומנהלים

בשכר גבוה, ועל ידי תשלום על משרדים מפוארים ורחבי ידיים במגדלי עזריאלי. בברוש
גם תקפו ישירות את המנכ"ל לשעבר, ירון דניאלי, שממשיך לשמש כיו"ר החברה, ויישב

כעת עם נציג הקרן בדירקטוריון.
מניית אלקוברה קרסה בינואר, בהמשך להידרדרות מתמשכת, בעקבות כישלון בניסוי

הקליני. ברוש, שמתמחה בהשקעה בחברות במצוקה, נהפכה לבעלת מניות בחרה
בעקבות הקריסה.

 


