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 Yango-חברת הביטוח “הפניקס" נמכרה ל
3.7 מיליארד שקל.  הסינית, לפי שווי של 
ממניות   52.31% ב- המחזיקה  “דלק", 
"הפניקס", הודיעה היום )יום ב'( לבורסה, 
כי חתמה ב-21 באוגוסט על הסכם מחייב 
למכירת אחזקותיה תמורת 1.948 מיליארד 
שקל, שיועברו במזומן עם השלמת העסקה. 
התמורה תישא ריבית של 4.75% מ-1 בינואר 

2017 עד למועד השלמת העסקה. 
קבוצת  Yango היא חברה בבעלות פרטית 
 ,)Lin Tengjiao( של היזם הסיני טנגג'ייאו לין
שעומד בראש הקבוצה. לקבוצה יש 10 חברות 
בנות המתמחות בנושאי נדל״ן וסחר בינלאומי. 
הנהלת החברה פועלת מהעיר שנגחאי בסין 
ומעסיקה בכל שלוחותיה כ-10,000 עובדים. 
מכיוון שהקבוצה אינה נסחרת בבורסה, אין 
נתונים על חוזקה של הקבוצה, אבל כמה 

מהחברות הבנות נסחרות בבורסה הסינית.
בתחום  פעילה  היא  דיווחי החברה,  לפי 
ההשקעות ב-16 ערים בסין, הונג קונג וארה״ב. 
בצד הפעילות בנדל״ן, ידועה החברה בפעילות 
בתחומי הסחר הבינלאומי כיבואנית ויצואנית 

בסין.
בתחילת השנה, הובילה He Mei, מהאנשים 
החזקים בקבוצת “ינגו”, חתימה על הסכם 
שיתוף פעולה אסטרטגי עם החברה הסינית 
AMTD, חברת השקעות הפועלת מהונג 
קונג. שתי החברות סיכמו על שיתוף פעולה 
בתחומים פיננסיים שונים, כולל ביטוח, ניהול 
נכסים פיננסיים והפעלת אתרים פיננסיים 

באינטרנט.
אסי ברטפלד: "אנו  מנכ”ל קבוצת “דלק” 
שמחים על חתימת העסקה ומקווים שתאגיד 
'ינגו' יקבל את כל האישורים הנדרשים, באופן 
שיאפשר להביא להשלמת העסקה". השלמת 
העסקה מותנית בקבלת האישורים הנדרשים.

שנחתמה  הראשונה  בעסקה  מדובר  לא 
)"פוליסה"   2015 ביוני  למכירת החברה. 
גיליון 1961( דיווחה החברה על חתימה על 
עסקה דומה מול חברת "פוסון" לפי שווי 
של 3.489 מיליארד שקל, אולם בסופו של 
דבר העסקה לא הושלמה, על רקע סירובה 

המפקחת על הביטוח, דורית סלינגר,  של 
להעניק ל"פוסון" היתר שליטה )"פוליסה", 
גיליון 2069 מה-17 בפברואר 2016(. בנוסף 

התנהלו גם מגעים מול חברת Amtrust, שלא 
הבשילו לכדי עסקה )“פוליסה”, גיליון 1948 

מה-20 במאי(. 

נחתם הסכם למכירת "הפניקס" 
ל-Yango לפי שווי של 3.7 מיליארד שקל

פרשנות

התמורה שתשלם הרוכשת Fujian Yango Group ל"דלק" נקבעה על 1.948 
מיליארד שקל ותישא ריבית של 4.75% מתחילת 2017 עד למועד סגירת העסקה

מנכ"ל קבוצת "דלק" אסי ברטפלד ומנכ"ל Yango מייקל הו

מהדורה 
מיוחדת

מאת דוד ליפקין
החתימה על העסקה עם "ינגו" מעמידה 
במבוכה את משרד האוצר והיא טעונה אישור 
של המפקחת על הביטוח. עד כה, המשרד 
לא קבע מדיניות ביחס לעסקת מכירה של 
חברות ישראליות החולשות על שוק הפנסיה, 
ביטוחי החיים והשקעות בשוק. זאת, בניגוד 
לארה״ב, הדורשת שעסקות חשובות כאלה 
יעברו בדיקה ואישור של ועדה אסטרטגית 
ועדת  גם  והחוץ.  בכירה במשרדי האוצר 
הכספים של הכנסת דרשה מהאוצר לא 

ופנסיה  ביטוח  של מכירת  לאשר עסקה 
לחברה סינית המתמחה בהשקעות נדל״ן.  

ניסיון רב בתחום הביטוח,  ל"ינגו" אין 
את  לרכוש  שניסתה  ל"פוסון",  בניגוד 
קטנה  השקעה  בעלת  "ינגו"  "הפניקס". 
בחברה לביטוח חיים בארה״ב ויש לה גם 
שלוש השקעות לא גדולות בחברות פיננסיות 
בארה״ב שאינן מהליגה הראשונה. החברה 
רוצה לבצע את עסקת הרכישה של “הפניקס” 
באמצעות חברה פרטית הרשומה בסינגפור 
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עסקת מבחן למשרד האוצר
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