אדמה רוכשת החזקת רוב במתקני הסינתזה והפירמול למוצרים להגנת הצומח
של חברת הוייפאנג הסינית
רכישת השליטה בהוייפאנג ,יצרנית סינית מובילה של מוצרים להגנת הצומח ושחקנית
מפתח בשוק הסיני ,מחזקת משמעותית את נוכחותה המסחרית של אדמה בסין ואת סל
המוצרים הגלובלי שלה
תל-אביב ,ישראל ובייג'ינג ,סין 29 ,באוקטובר  – 2020אדמה בע"מ ("אדמה") ) (SZSE 000553וחברת Jiangsu
"( Huifeng Bio Agriculture Co. Ltd.הוייפאנג") ) (SZSE 002496הודיעו היום על התקשרותן בהסכם ,על פיו אדמה
תרכוש את החזקת הרוב במרבית מתקני הסינתזה והפירמול של הוייפאנג.
עיקרי העסקה:
•

שלב  :1כפי שדווח בנובמבר  ,2019אדמה תרכוש  50%ממניות חברת Shanghai Dibai Plant Protection Co. Ltd.
("דיבאי") ,חברה-בת בבעלות מלאה של הוייפאנג ,אשר עיקר פעילותה מתמקד במכירה והפצה של מוצרים מפורמלים
להגנת הצומח בסין;
 oהשלמת שלב  1צפויה במהלך השבועות הקרובים ,בכפוף לאישורים ולתנאי השלמה מקובלים.

•

שלב  :2על פי ההסכם שנחתם עתה ,אדמה תרכוש:
 oאחזקה בשיעור  51%בהון של חברת "( Jiangsu Kelinong Co. Ltd.קלינונג") ,חברה-בת בבעלות מלאה של
הוייפאנג שהוקמה לאחרונה ,אליה הוייפאנג תעביר את מתקני הסינתזה והפירמול העיקריים שלה למוצרים
הגנת הצומח; וכן
 1% oנוסף ממניות דיבאי;

•

לאחר השלמת העסקאות האמורות ,אדמה תחזיק ב 51%-בהון הן בקלינונג והן בדיבאי .מהלך זה מקנה לאדמה שליטה
באחת היצרניות הסיניות המובילות של מוצרים להגנת הצומח ,ויחזק משמעותית את נוכחותה המסחרית של אדמה
בשוק זה בסין;

•

התמורה הכספית הכוללת בעבור שני שלבי העסקה עומדת על סך של כ 1,224-מיליון יואן (כ 175-מיליון דולר);

•

השלמת שלב  2כפופה לתנאי ההשלמה המקובלים ,כולל אישורים רגולטוריים ואישורים מסחריים נוספים ,וכן לחידוש
מלא של פעילות הייצור במתקנים הרלוונטיים של הוייפאנג .הוייפאנג התקדמה באופן משמעותי בתיקון הליקויים
הסביבתיים במפעליה ,ומצויה בתהליך קבלת האישורים הדרושים לחידוש פעילות הייצור.

חיזוק הנוכחות המסחרית של אדמה בסין:
רכישת דיבאי בסין תחזק באופן משמעותי את מעמדה ואת סל המוצרים של אדמה בשוק מרכזי זה .דיבאי מחזיקה בסל
אטרקטיבי של מוצרים מפורמלים להגנת הצומח ,רישויים בלעדיים ליותר מ 150-מוצרים של הוייפאנג ,וכן צוות מכירות
מנוסה המונה כ 170-עובדים ברחבי סין.
בשלב  1של העסקה ,אדמה תקבל זכויות בלעדיות ,בלתי מוגבלות בזמן ופטורות מתשלומי תמלוגים לרישויים הקיימים
והעתידיים של הוייפאנג בסין ,ולאחר השלמת שלב  ,2אדמה תחזיק בבעלות בכל הרישויים ,כשכל מכירות המוצרים
המפורמלים בסין ינוהלו על ידה.
גישה לאינטגרציה אנכית ושיפור מעמדה התחרותי של אדמה במולקולות מרכזיות:

באמצעות רכישת קלינונג ,אדמה שואפת לחזק משמעותית את עסקיה הגלובליים ובסין כאחד ,כשהיא נהנית מאינטגרציה
אנכית במולקולות מרכזיות בעלות מעמד תחרותי ,כולל פרוכלורז ,ברומוקסיניל ,MCPA ,אפוקסיקונזול וטרינקסאפק ,שיובילו
לצמיחה משמעותית באמצעות מכירתן דרך ערוצי ההפצה של אדמה בשווקי העולם.
איגנסיו דומינגז ,נשיא ומנכ"ל אדמה ,אמר" :באמצעות רכישה זו ,אנחנו ממשיכים להאיץ את אסטרטגית הצמיחה שלנו הן
בשוק הסיני והן הגלובלי ,תוך השגת יתרון תחרותי משמעותי בשווקים העולמיים באמצעות מולקולות באינטגרציה אנכית.
מר ז'ונג הנגן ,יו"ר הוייפאנג ,בנה את אחת היצרניות המובילות למוצרים להגנת הצומח בסין ,ואנחנו נרגשים לשלב אותה
בקבוצת אדמה כנדבך מרכזי בתשתית התפעולית והמסחרית הגלובלית שלנו".
מר ז'ונג הנגן ,יו"ר הוייפאנג ,הוסיף " :אנחנו שמחים מאד על כך ששיתוף הפעולה שלנו עם אדמה הגיע לשלב מתקדם זה.
אנחנו מאמינים שהשותפות המסחרית והתפעולית בין שתי חברות חזקות – חברה מובילה בסין בעלת סל מוצרים חזק וצוות
מכירות מבוסס ,ביחד עם אחת החברות המובילות בעולם למוצרים להגנת הצומח – תוביל להזדמנויות משמעותיות
להתרחבות בשוק הגלובלי למוצרי המפתח של הוייפאנג".
##
אודות אדמה
אדמה הינה מהחברות המובילות בעולם בתחום הגנת הצומח ,המספקת פתרונות לחקלאים בכל העולם להתמודדות עם
עשבים ,מזיקים ונגעים .לאדמה אחד מסלי המוצרים המקיפים והמגוונים בעולם של חומרים פעילים וכן מרכזי מחקר ופיתוח,
מתקני ייצור ופורמולציות מתקדמים ,לצד תרבות ארגונית אשר מעודדת את אנשיה בשווקים ברחבי העולם להאזין לחקלאים
וליישם פתרונות בהתאם לצרכים בשטח .כל אלה ממצבים את אדמה באופן ייחודי להציע מגוון עצום של תערובות
ופורמולציות ייחודיות ומוצרים מבודלים ואיכותיים ,המספקים פתרונות אשר נותנים מענה לצרכי החקלאים והלקוחות
המקומיים ביותר מ 100-מדינות ברחבי העולם .למידע נוסף ,בקרו אותנו בכתובת  www.adama.comועקבו אחרינו בטוויטר
בAdamaAgri.@ -
אודות הוייפאנג
חברת  (SZSE 002496) Jiangsu Huifeng Bio Agriculture Co. Ltd.עוסקת במחקר ,פיתוח ,ייצור ומכירה של מוצרים
אגרוכימיים ובאחסון והובלה של מוצרים פטרוכימיים בסין .הוייפאנג היא יצרנית של חומרים פעילים מרכזיים ,ובעיקר
פרוכלורז ,אפוקסיקונזול ,טרינקסאפק ,ברומוקסיניל MCPA ,ו ,2,4-D-וכן גלופוסינט ,אשר ייצורו מתוכנן להתחיל במתקן
חדש שנבנה לאחרונה .בשנת  2018מחזור המכירות של החברה הסתכם ב 2,519-מיליון יואן (כ 370-מיליון דולר) .מכירות
חומרים להגנת הצומח (חומרים פעילים וחומרי ביניים וכן מוצרים מפורמלים) ב 2018-הסתכמו ב 1,946-מיליון יואן (קרוב
ל 300-מיליון דולר) .החברה נוסדה בשנת  1989והמטה שלה יושב בעיר דפנג שבמחוז ג'יאנגסו.
אודות דיבאי
 Shanghai Dibai Plant Protection Co. Ltd.הינה חברה בת בבעלות מלאה של הוייפאנג ,שמשרדה הראשי יושב
בשנחאי .החברה נוסדה בשנת  2001ומתמקדת במכירה והפצה של מוצרים להגנת הצומח בסין.

