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עוגת הנכסים שמציעים בעלי האג"ח של
אפריקה לא מושכת מספיק הצעות

רשימת הגופים שמגלים עניין באפריקה ישראל מתקצרת ■ הקרנות הזרות
שבחנו אותה התעניינו בעיקר בנכסים במזרח אירופה, וגילו שיהיה קשה
להפרידם ממנה ■ בעלי האג"ח רוצים למכור את אפריקה בחבילה אחת

ולהמתין לקונה המתאים - לא בטוח שהזמן פועל לטובתם

עשרה חודשים עברו מאז הודיעה אפריקה ישראל כי נדרש לה הסדר חוב נוסף על זה
שנערך ב-2010. נציגות של בעלי האג"ח של החברה הובילה בשלב הראשון של ההסדר

את מכירת מניות השליטה (65%) בחברת אפי פיתוח לבעל השליטה באפריקה, לב
לבייב, ב-550 מיליון שקל. המכירה, שבוצעה ביולי שעבר, הפחיתה מעט את החוב לבעלי

האג"ח, לכ-2.3 מיליארד שקל. מאז מנסה הנציגות למכור גם את שאר הנכסים של
אפריקה - אך המגעים מתקדמים בעצלתיים. בינתיים החוב גדל וצובר ריבית, וכמה

מהגופים שבעבר התעניינו בחברה החליטו לסגת.
,DK בנציגות האג"ח יושבים כיום אילן לבנון מקרן כלירמרק, יואב כפיר נציגה של קרן
גלעד אושרי מפסגות, שמואל אשל ממנורה ואדוארד קלר. עורכי הדין של הנציגות הם

אופיר נאור וגיא גיסין.
בקרב בעלי האג"ח יש המאמינים כי ניתן לקבל תמורת הנכסים של אפריקה 2.3–2.5

מיליארד שקל. לא כל כך ברור על מה הם מסתמכים.
הגוף הרציני היחיד שנציגיו נכנסו לחדר המידע של אפריקה, שעליו אחראי בנקאי

ההשקעות ניר אפשטיין, הוא קרן לונגסטאר. עד עתה השקיעה הקרן בבדיקת הנאותות
כמיליון דולר - והחליטה לסגת מהעסקה. מקורב לנציגות של אפריקה טוען כי הסיבה לכך

היא בעיות כלכליות של לונגסטאר עצמה. מקורב לקרן לונגסטאר מציג טענה אחרת.
לדבריו, הבעיה היא בנתונים שהתגלו לקרן על נכסי אפריקה. המקורב טוען גם כי חש

ששאר המתמודדים על אפריקה הנמיכו פרופיל.
מקורבים לגופים שהתעניינו באפריקה טוענים כי לחברה יש בעיות בחלק מהנכסים.

לדוגמה, אחד מהם ציין כי על מגדל היובל של אפריקה בתל אביב (מגדל קריית הממשלה
הנמצא מול מגדל עזריאלי) קיימת הלוואה גדולה, שלא ניתן לבצע לה מימון מחדש אלא

תמורת קנס גדול.
לטענת מקור אחר, בקריית ויצמן ברחובות, השייכת לאפריקה נכסים, יש בעיה מכיוון

שהשותף בנכס, מכון ויצמן, לא מוכן לשעבד את חלקו בזכויות. "הנכסים הטובים אינם
נקיים" אמר. "קיימות גם חבויות גדולות למס הכנסה, שבחלקן אפריקה לא מכירה. למשל,
דרישה לתשלום מס של 100 מיליון שקל בגין מכירת הקניון ברמת אביב. לחברה יש כמה

נכסים טובים - אבל המימון, המבנה המשפטי והמיסוי שלהם אינם מוסדרים".
"המכירה מתבצעת בדיוק לפי התוכנית"

בשבוע שעבר פירסם "כלכליסט" שם של רוכש פוטנציאלי חדש לחברה - איש העסקים
לארי מייזל, בעל השליטה בחברת קולרידג' קפיטל האמריקאית. מייזל, לפי הדיווח, הציע

לרכוש את החברה במלואה לפי שווי של 2.3 מיליארד שקל.
בשוק ההון היו שהופתעו מהדיווח. "משקיע נורמלי שרוצה להרוויח, לא ישלם על אפריקה

יותר מ–2 מיליארד שקל", טען מקור בשוק המכיר את אפריקה מקרוב. "היחיד שיהיה
מוכן לקחת את אפריקה במחיר של התאבדות כלכלית הוא לב לבייב".

לעומת זאת, מקור בנציגות טוען כי ההליך מתבצע בדיוק לפי התוכנית. "מתוך 13
ההצעות שקיבלנו ארבע עלו לשלב הבא. עד 4 באפריל המתעניינים אמורים להגיש הצעת

רכישה מחייבת. במועד זה יחל משא ומתן וההצעה הטובה ביותר תעלה להצבעה. יש
הרבה פעילות בחדרי המידע. עורכי הדין של המציעים ורואי החשבון בודקים נכסים כדי

להגיש הצעה סופית."
אפי אירופה - נדל"ן ב–3.8 מיליארד שקל

 



מקורב לאחד המתמודדים אומר כי הקרנות הזרות שבחנו את אפריקה ישראל מעוניינות
בעיקר בנכסים של אפריקה במזרח ומרכז אירופה. ואולם אלה נמצאים בידי אפריקה

נכסים, שהיא חברה ציבורית סולבנטית, ויהיה צורך לקנות אותם ישירות ממנה במחיר
מלא.

אפריקה נכסים נחשבת לנכס האיכותי ביותר של אפריקה ושוי השוק שלה הוא 2.15
מיליארד שקל. אפריקה מחזיקה ב-56% ממניותיה. החוב שלה למחזיקי האג"ח הוא 1.5

מיליארד שקל.
החברה הבת אפי אירופה, שהנכסים שלה הם המעניינים ביותר מבחינת המשקיעים

הזרים, מחזיקה בנדל"ן למגורים, משרדים ומסחר בשווי כולל של 3.85 מיליארד שקל.
נכסיה נמצאים בצ'כיה, רומניה, סרביה, בולגריה, גרמניה, פולין, לטביה והונגריה. נכסים

אלו הניבו ב-2016 הכנסות כוללות של 257 מיליון שקל.
אחד הנכסים שלה הוא קניון אפי פאלאס קוטרוצ'ן בבוקרשט שברומניה, ששוויו 468

מיליון יורו. ההכנסות התפעוליות נטו (NOI) של הקניון צמחו ב–2016 ב–10% ל–33.8
מיליון יורו. בקניון מבקרים 50 אלף איש ביום, מספר החניות למכוניות הוא 2,500

והתפוסה 98.3%. בצד החנויות יש בו מרכז בידור הכולל משטח החלקה על הקרח, קזינו
אלקטרוני, מסלול קרטינג, באולינג וקולנוע.
דניה ואפריקה מגורים - תאומים סיאמיים

מצבת הנכסים שמחזיקה אפריקה ישראל באופן ישיר מתומחרת על ידי נציגות האג"ח
ב-400 מיליון שקל. זו כוללת אחזקות בחברת ההפעלה של כביש 6, מלונות שנמכרו

ומזומן.
אחת הבעיות במכירה של החברה במלואה נובעת ממצבה המסובך של החברה הקבלנית

דניה סיבוס, האחראית בין היתר לבניית פרויקט הרכבת הקלה בתל אביב. "דניה סיבוס
היא קופסה שחורה", טוען בכיר בשוק ההון. "היא הסתבכה באחרונה עם התמוטטות
חניון ברמת החייל, ובענף שלה כבר קרסו כמה חברות כמו דורי בניה, אורתם סהר".

נכס מבטיח מעט יותר הוא אפריקה מגורים. בשלוש השנים האחרונות הציגה החברה
דו"חות טובים ומנייתה זינקה בתקופה זו ב-65%. החברה נסחרת בשוי שוק של
כמיליארד שקל. הבעיה היא שקיימת מערכת קשרי גומלין בינה ובין דניה סיבוב,

שמחזיקה ב-74% ממניותיה.
"דניה סיבוס ואפריקה מגורים הם תאומים סיאמיים, שקשה יהיה לנתק ביניהם", טוען

בכיר בשוק. הבכיר מתכוון להלוואה של 300 מיליון שקל שלקחה בעבר דניה סיבוס מבנק
דיסקונט, במטרה לרכוש את מניות אפריקה מגורים. לצורך ההלוואה שיעבדה דניה סיבוס

את מניות אפריקה מגורים לבנק.
"הבנק לא מראה כל נכונות להמיר את ההלוואה בביטחונות אחרים" טוען הבכיר. "גם אם
יסכים עשויה להיות פגיעה באמות מידה פיננסיות שבהן נדרשת דניה לעמוד בגין ערבויות

בנייה וביצוע בשווי כולל של כמיליארד שקל".
"בהיעדר בעל בית חזק לא מתקבלות החלטות"

הכבשה השחורה של אפריקה היא אפריקה תעשיות והחברות הבנות שלה, פקר פלדה
ונגב קרמיקה הפועלת בתחום עיצוב הבית. החברה מסובכת בחובות גדולים לבנקים,
ובעלי החוב של אפריקה אינם מייחסים לה שווי כלשהו. בשבוע שעבר הודיע אפריקה

תעשיות כי תסיים את 2016 עם הפסד המיוחס לבעלי המניות של 280–300 מיליון שקל.
מצבה המידרדר של אפריקה תעשיות מלמד שהזמן העובר לא בהכרח מיטיב עם

החברות התפעוליות שלה. "ללא בעל בית חזק קשה לחברות הבנות לקבל החלטות
אסטרטגיות. זה נכון בעיקר בחברות כמו דניה סיבוס, השוקלת להתרחב לפרויקטי

תשתית בחו"ל וצריכה אולי לצמצם נוכחות בישראל", אמר אחד המתמודדים על אפריקה.
בשוק טוענים שנציגות האג"ח מנסה לגרום בעקיפין ללבייב להילחם על החברה ולהעלות
את הצעתו. לבייב חבר באופן מפתיע לאיש העסקים מוטי בן משה, והשניים הציעו לקנות

את אפריקה בתמורה להזרמה של 500 מיליון שקל לקופת החברה ומחיקה של כ–700
מיליון שקל מהחוב לבעלי האג"ח. הכסף שיוזרם לקופה ישולם באופן מיידי לבעלי האג"ח

ויקטין את החוב. לאחר המחיקה ייוותר לחברה חוב של כ–2.1 מיליארד שקל למחזיקי
האג"ח. בשלב זה ההצעה אינה נחשבת לאטרקטיבית לעומת הצעות אחרות, אבל בשוק

סבורים שלבייב עשוי במהלך התמחרות לשפר את התנאים.
עד כה הנציגות דחתה על הסף הצעה של האחים עופר ונתי סיידוף, יזמי נדל"ן

אמריקאים, לרכוש את אפריקה בתמורה ל-1.9 מיליארד שקל, מזה כ–800 מיליון שקל
במזומן ו-1.1 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח חדשות. נציג של משפחת סיידוף טוען:

"הגשנו הצעה מחייבת. מעולם לא קיבלנו תשובה פורמלית. להבנתנו ההצעה שלנו היתה
יותר נדיבה מההצעות האחרות, אבל בינתיים תוקף ההצעה פג".



מתחרה נוספת שנפסלה על הסף היא קרן ברוש שמחזיקה כמות גדולה מהאג"ח של
אפריקה. ברוש הציעה למחזיקים תשלום של 1.9 מיליארד שקל, מזה 1.5 מיליארד

במזומן ו-400 מיליון שקל באג"ח חדשות שייפרעו תוך שלוש שנים. ההצעה הלא מחייבת
של ברוש לא חשפה מי ישתתף עמה ברכישה. בנציגות סברו שברוש רצתה ליהנות מדמי

תיווך וסירבו לדון בהצעה.


