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  2019יולי פרופיל עסקי

  ייעוץ עסקי

מגוון שירותי ייעוץ עסקי  מספקת מ”מליק בע

  ללקוחות בישראל ובחו"ל בשטחים הבאים:

 יק בע – הערכות שווי1996מאז  ביצעה מ”מל 

הערכות שווי של חברות ציבוריות ופרטיות 

- 'הי שוק ההון, תעשייה, דל"ן, שפעילות בתחומי

  .י אופציות לעובדיםוכן הערכות שוועוד, טק' ו

 ציאל עסקי,  – מיזוגים ורכישותאמדן פוט

תכון עסקאות, בדיקת אותות כלכלית, מציאת 

  משקיעים וליווי עסקאות.

 ות וחוו"ד כלכליותחוו"ד  – חוו"ד על הוג

ולתמיכה בהליכי  לתביעות ייצוגיות כלכליות

                                ; בדיקות הוגות ליטיגציה;

, חברת חשמל, חברות ביטוח, בק -  בין הלקוחות

  הסוכות היהודית ועוד.

 יות עסקיותיות עסקיות ל – תכמיזמי היתכ -

חברות תעשייתיות, תקשורת, כימיה, מימון, טק, 

 שירותים ועוד.

 קיםיות עסקיות  – ליווי מול בת תכהכ

 .והצגתן לבקים לצורך הסדרת קווי אשראי

  

  דל"ן

מימון הל בחברת דל"ן מיב ובחברת עודד שותף מ

אשר עוסקת  )www.mimoon.co.il(מבים בע"מ 

  בפתרוות ליסיג למבים יבילים.

שים את הפעילות  15- ייצג ויהל במשך למעלה מ

בישראל של חברת דל"ן צרפתית 

).paref.comwww(.  

  

  ההלה
מעל לעשרים לעודד .  בעלים ומהל –עודד מליק 

בהכת הערכות שווי, תכיות עסקיות,  שות יסיון

ליווי תהליכי רכישה של עסקים והכת דוחות 

וכן ביהול  , הופעה בבימ"ש כעד מומחהכלכליים

לפי הקמת דל"ן מסחרי (השכרות, שיפוצים וכיו"ב). 

ר עודד יסיון בתחום הערכות שווי צב, מ”מליק בע

  .  כעוזרו של פרופ' אמיר ברעוחוות דעת כלכליות 

 )מדעי המחשבהתמחות ב(במתמטיקה  BScבעל תואר 

שיהם  –(התמחות במימון ויהול בי"ל)  MBAותואר 

  .  מאויברסיטת ת"א

 לעודד יסיון עשיר בהוראה כמרצה לושאי מימון

די תואר שי בשלוחה לתלמי במיקוד הערכות שווי

הישראלית של אויברסיטת סוויבורן (אוסטרליה) 

וכמחה קבוצות סטודטים בקורסים מעשיים בהכת 

 –תכיות עסקיות במסגרת או' ת"א (תלמידי מב"ע 

     תואר שי ומשתלמים בלה"ב).

במכרז רשות המסים  מ”מליק בעזכתה  2016באפריל 

כות שווי כסים להיכלל ברשימת יועצים בתחום הער

    בלתי מוחשיים בעסקות דל"ן.
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  רשימת עבודות שבוצעו
  

לקחו חלק מרכזי בהכתן, הן באופן עצמאי  מ”מליק בעשאשי  הערכות שווי וחוות דעתלהלן רשימה חלקית של 
  והן כקבלי משה של חברות הייעוץ זיגר ברע ומודלים כלכליים:

  

  דל"ן ובייה
  ווי (ראה להלן בפרק שוק ההון).הערכות ש –מתמ ומאגרי ביה 

קבוצת א. דורי עוסקת בעיקר בביה, ייזום בתחום הדל"ן ויהול כסים מיבים.  בוצעו הערכות  - קבוצת א. דורי 
שווי החברות דורי הדסה, דורי כסים ודורי טכולוגיות לצורך מיזוג. ההערכות אושרו ע"י הרשות ל"ע 

  פי תקות יירות ערך. המיזוג בוצע על פי הערכים שקבעו בהערכות השווי.והתפרסמו בדוח מיידי ל

בייזום וכן ביהול כסים מיבים.  הערכת השווי הוכה עבור קבוצה  סקהשע ציבורית חברה – ישראלום
  על רכישת השליטה.   התמודדהש

ים כגד שמאויות ותחשיבי למ"ס בדיקת סבירות עליות הקמה של בייי מגור –עלויות הקמה של בייי מגורים 
  ודקל.

  בדיקה כלכלית של כדאיות רכישת שליטה במרכז קיות. –מרכז קיות 

שלא בדרך של  השתתפות בהכת חוו"ד לביהמ"ש בהקשר להשתלטות חברת אדגר על חברת לוישטין –לוישטין 
  .הצעת רכש לציבור

  עות במזומן ובאמצעות העמדת בטוחות.הכת חוו"ד בושא מחיר ההון העצמי להשק –חברה יזמית 

כחלק מהכת התכית   הכת תכית עסקית להקמת מרכז קולועי כדוגמת "סימה סיטי". –קיון לב המפרץ 
  בוצע סקר שוק שתוצאותיו שמשו לחיזוי פרמטרים עיקריים בתכית. 

  .שותף מהל בחברה שעוסקת בדל"ן מיב –דולפין מ.ס. השקעות בע"מ 

 
  תעשייה

  הערכת שווי של חברה מובילה בתחום ייצור אריזות מקרטון. –ייצור אריזות 

  הערכת שווי של חברה שעוסקת בבייה קלה, שיפוץ ואחסון מכולות, שירותים לכלי שייט ועוד. –אמקו ים 

בדיקה כלכלית שהוכה עבור קבוצה ששקלה לרכוש חברה תעשייתית  - תחבורה, מוצרי מתכת  - "הארגז" 
  בתחום מוצרי תחבורה, ומוצרי מתכת ועץ. מובילה

הערכת שווי הפעילות של מפעל השייך לקיבוץ העוסק בייצור  - שותפות תעשייתית בתחום פלסטיק ומתכת  - ען 
  ושיווק מוצרי פלסטיק ומתכת לשוק ההשקיה. 

  תעופתיים.הערכת שווי של חברה המייצרת מכלולי מתכת לצרכים  –מכלולי מתכת לתעשיית התעופה  - פדקו 

בדיקה כלכלית שהוכה עבור חברה השייכת לקיבוץ ששקלה לרכוש את הפעילות של חברה  - אריזות מתכת  - לגין 
  תעשייתית מובילה בתחום מוצרי אריזה ממתכת.

הערכת שווי של חברה שעוסקת בייצור מוצרי מתכת ומתן שירותי עיבוד.  הערכת  –.י.א. עבודות מתכת בע"מ 
בור גורם ששקל לרכוש שליטה בחברה.  חוות הדעת התייחסה גם להיבטי סירגיה וכללה גם השווי בוצעה ע

  מתווה ביצוע מהיבט מימון.

תוכית עסקית לצורך הסדרת מבה החוב של החברה.  התכית הוצגה לבק המממן  –מפעל בתחום מוצרי גרות 
  לשם הרחבת מסגרות האשראי ופריסת החוב.

  הערכת שווי. –י פלסטיק בהזרקה יצרן מוצר - אדאפלאסט 

  הערכת שווי. –יצרן דלתות פלדה  - רב מגן 

FBM  -  תמחור ותחזית לגבי ייצור חלקים לתעשיית התעופה. –חומרים מרוכבים  

  

  חקלאות 

SCR –  מכרה בתחילת כסים בלתי מוחשיים בבעלות מייסדים  2015החברה בכמיליארד ש"ח. הערכת שווי
  ירת החברה.שמכרו  בהקשר עם מכ

Subflex – .יות עסקיות לחברה שעוסקת בייצור ושיווק מערכות כלובים לחקלאות ימיתתוכ  
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  תכית עסקית לושא עיבוד פרדסים.אריזת פרי הדר ועיבוד פרדסים; הערכת שווי פעילויות בתחום  –א.פ.א.י 

  תוכית עסקית למיזם בחו"ל. –גידול צמחים לשם הפקת ביודיזל 

  תכית עסקית למיזם בחו"ל. –ות לשם הפקת ליקופן גידול עגבי

חוות דעת לבימ"ש בושא כימות זקים שגרמו לחברה בתחום מוצרי השקיה כתוצאה מהפרת זכויות  –עין טל 
  בפטט.

  בסין. יותיהת לפעילוות עסקיותכישלש הערכת שווי ו –יצרית זרעים 

  .כית עסקיתת –חווה חקלאית במדיה אפריקית 

  

  ק ההוןשו
אחד מחמשת הבקים בדיקת התכות ותכית עסקית להקמת מרכז פיתוח בישראל עבור  –מוסד בקאי בי"ל 

  הגדולים בעולם.

קופות שתי חוות דעת: הקצאת עלות רכישת  –) PPAהקצאת עלות רכישת כסים בלתי מוחשיים ( - אקסלס 
  .בחברה המהלת קופ"ג וקרות פסיה והקצאת עלות רכישת מיות אקסלסידי על  גמל מזרחי טפחות

שתי חוות דעת: הערכת שווי  –) impairment of Goodwillבדיקת הצורך בפגיעה במויטין מרכישות ( –אקסלס 
  .והערכת שווי חברת יהול קרות אמות חברת יהול מגזר חיסכון ארוך טווח באקסלס

  מיזוגן. חברות תעודות סל לצורך 6הערכות שווי של  –אקסלס 

  הערכת שווי החזקות מיעוט בחברה ציבורית. –ילין לפידות 

בתביעה בתחום שוק  ייצוגיים הכת חוות דעת כלכלית לכימות הזק שגרם לתובעים - חוות דעת לתביעה ייצוגית 
  תלי ביהמ"ש.ו.  ההליך הסתיים בפשרה מחוץ לכבית השקעות ישראלי, אחד מחמשת הגדולים –התבעת   ההון.

הערכת שווי לצורך תביעה ייצוגית מטעם מחזיקי מיות מיעוט אשר מיותיהם רכשו בכפייה עקב מחיקת  - מה פ
  החברה מהמסחר בבורסה.  התביעה הסתיימה בפשרה.

אשר  בחברות דל"ן, ת מטעם מחזיקי מיות מיעוטוייצוגי ותת שווי לצורך תביעוהערכ -  מתמ ומאגרי בייה
התביעה הוכרה כתובעה ייצוגית מהמסחר בבורסה.  עקב מחיקת שתי החברות יהם רכשו בכפייהמיות

  והסתיימה בפשרה.

היבטים כלכליים בהחזקת מיות מיעוט המהוות  –חוות דעת לגבי החזקות מיעוט ובלוק חוסם בחברה ציבורית 
בלוק חוסם בחברה ציבורית ומשמעויות מימוש המיות באמצעות הבורסה בהליך כפוי.  חוות הדעת הוכה 

  לתמיכה בהליך משפטי. 

  חוו"ד). 4הערכות שווי אופציות לעובדים ( –טאו יהול קרות גידור בע"מ 

  

    תשתיות, תעשייה כבדה וארגיה
   הערכת שווי עפ"י מיוי של בימ"ש. –בתחום התשתיות  ת יהול פרויקטיםחבר - דסה דה ה

, MWחוו"ד המכמתת את הזקים שגרמו למקימה,  –מגה וואט)  55- וולטאי חלוציות (כ- הקמת שדה פוטו
 כתוצאה מעיכובים שגרמו עקב "צוק איתן".

  .(בוצע כחלק מהערכת שווי בז"ן) הערכות שווי – מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ וגדיב תעשיות פטרוכימיה

  מתקי ייצור שמים בסיסיים. שידרוגבדיקת כדאיות כלכלית של  – )שב"חשמים בסיסיים חיפה בע"מ (

הערכת שווי החזקות מיעוט בחברת פז.  ההערכה בוצעה לצורך כימות זק שגרם לבעל ההחזקות  –חברת פז 
  תיו על ידי בק.כתוצאה ממכירה כפויה של החזקו

חוו"ד כלכלית לגבי תוספת עלויות עקב שימוש בפצים אלקטרויים בכרייה במקום  –חברת חשמל לישראל 
  פצים חשמליים.  חוו"ד הוכה לצורך בוררות בין חברת החשמל למחצבות סיד מאוחדות בע"מ.

  הערכת שווי החזקות בתחת כוח פרטית. –תחת כוח  - דליה 

  

  דמת והון סיכוןטכולוגיה מתק
הערכת שווין של תוכיות אופציות שהועקו לעובד בכיר בחברת אמת מיחשוב  –הערכת שווי אופציות עובדים 

  בע"מ.
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של חברת  ,טכולוגיה ומוצרים בפיתוח) PPAחוות דעת להקצאת עלות רכישת ( –הערכת שווי כסי קיין רוחי 
Ezchip .(NasdaqSC:EZCH) 

עקב מעשים ומחדלים של  SCOהשתתפות בהכת חוות דעת לעיין זקים שגרמו לחברת  – IBMגד  SCOתביעת 
  מיליארד דולר). 5- כ –(היקף התביעה  LINUX- ל UNIXבהקשר להפיכת קוד  IBMחברת 

  הערכת שווי מפעל. –ציפוי גבישים לשימושים אופטיים 

 

  תכה ומיחשוב

Eqivio – ם לסביבת הערכת שווי חברה שמפתחת ומשווקת מוצריBig-Data. .רכשה ע"י מיקרוסופט החברה  

  ותחומים משיקים. QRבעסקת רכישת חברת תכה בתחום  הערכת שווי כסים בלתי מוחשיים

  ייעוץ בעסקת רכישת פעילות בתחום התכה. –רכישת פעילות תכה 

ת ציוד מיחשוב חוות דעת על הקצאת עלות רכישת מיות בחברה אשר עוסקת במכיר -  ממורקס טלקס בע"מ
  .ומתן שירותי אחזקה IBMמתוצרת 

  הערכת שווי אופציות לעובד בכיר. –א.מ.ת. מיחשוב בע"מ 

  .(PPA)חוות דעת על הקצאת עלויות רכישת מיות בחברה  –א.מ.ת ברמור מידע 

 פגיעה במויטיןבחוות דעת לגבי בדיקת הצורך  שש –ואח' א.מ.ת. ברמור מידע, ספיידר, א.מ.ת. אי טי 
(Impairment).  

Trustware – .י בתחום אבטחת מחשביםהערכת שווי לחברה שמפתחת מוצר חדש  

  הגדרת דרישות, הכת ויהול מכרז, בקרת הפיתוח. –'לחופש ולד'אתר איטרט איפורמטיבי לעמותה 

CyberInt – .דיקציות לגבי שווי פעילויות ייעוץ ופיתוח מוצר בתחום אבטחת הרשתייסה השקעה החברה ג אי
  לפי השווי שקבעתי.

Cyber Protection – .הערכת שווי למיזם שעוסק בפיתוח מוצרים ייחודיים בתחום אבטחת הרשת  

  .PPA- הערכת שווי ו – eGaming- שמפתחת תוכות לשוק הבי"ל חברה 

  

  תקשורת

  .ECIע"י אחת החטיבות של  PBXהכת תכית עסקית לפיתוח מערכת  –תקשורת 

  בדיקת התכות למיזוג שתי חברות שמפתחות מערכות לתחום הסלולר. –חום הסלולר מערכות לת

ביית תכית פיסית, הכת ויהול מכרז, יהול הדסת המערכת  – Call Centerמרכז מידע מבוסס  - לחופש ולד 
  ויהול הכספים בפרויקט הקמת והפעלת מרכז מידע.  

- יה.  רדיו קולירדיו אזורית לצורך התמודדות במכרז של הרשות הש הכת תכית עסקית לתחת –חי - רדיו קול
  חי זכתה במכרז זה.

  

  פרמצבטיקה ורפואה אלטרטיבית, מכשור רפואי

RHÖN‐KLINIKUM AG (RKA) –  ית ציבורית בתחום שירותי רפואה שהקימה בישראל קרן הון סיכוןחברה גרמ
  של חברות הזק בתחום.  הערכות שווי 10- עלה מלמלהשקעה בפיתוחי ציוד רפואי.  ביצעתי עבורה 

  הערכת שווי כסי קיין רוחי. –חברה מובילה בתחום מכשירי שמיעה  - שטייר 

בחית היבטים כלכליים שאמורים לבוע כתוצאה משיוי חוק  -  חוות דעת כלכלית בושא פיתוח תרופות
  ת חוקה חוק ומשפט של הכסת. הפטטים הישראלי בהקשר לתרופות.  חוות הדעת הוצגה לועד

חוו"ד המכמתת את שווי זכות לתמלוגים  –(תרופה אוקולוגית)  CAR-Tפארמה, טכולוגיית שווי פטט בתחום 
  .מפיתוח תרופה

  מסחר
  הערכת שווי. –בתחום הריהוט המשרדי  (אחת משלש הגדולות בישראל) חברה מובילה

GPM – ויות דלקים ושיווק דלקים. הערכת שווי חברה בארה"ב שפועלת בתחוםות דלק, חתח  
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לרכישות סולר באמצעות  לא הוגים חוו"ד עבור תובע ייצוגי בעיין תעריפי חיוב –תובעה ייצוגית כגד סוול 
  דלקים.

הערכת שווי ויתוח מודלים להתחשבות בין מפעיל התחה לבעל כס הדל"ן בו יושבת  –תחת דלק במרכז הארץ 
  התחה.

ות הסכם התקשרות בין  – גבעת אולגה ת דלקתחה חברת דלק בע"מבדיקת הוגשוי לאחותו  לבין מפעיל תחש
  יועצים.אטרופי  .  הבדיקה בוצעה עבור חברת(י. תשובה) של בעל השליטה

  .ספקית הדלקים פזחברת חוות דעת כלכלית לגבי ליקויים בתחשיבי התחשבות התחה מול  –תחת דלק 

 ' ית ומשווקת ריהוט משרדי, עקב חדירה  –ספייס איט גלובלגרמו לחברת גלובל, יצרזקים ש חוו"ד לכימות
  בלתי מורשית למחשביה וגיבת מידע.

  חוות דעת כלכלית לגבי זקים שגרמו לשותפים במיזם שעסק בשיווק תוספי ביה.  –שיווק תוספי ביה 

  בשיווק ואחזקת מכוות דפוס. הערכת שווי שתי חברות שעוסקות –מכוות דפוס 

  צורך תמיכה בהליך משפטי מול רשות המיסים.הערכת שווי ל –יבואן וסוכן של חומרים כימיים 

  הערכת שווי. –סוכות של חברות אמצעי לחימה 

  

  תיירות וופש
   חוות דעת כלכלית בושא מרכז הזמות טלפויות. –איסתא 

כימות זקים שגרמו לסוכות תיירות שמתמחה במגזר החרדי עקב  –כימות זק לשם הטוב של סוכות תיירות 
  שפגעו בלקוחות הסוכות. מעשים ומחדלים של מלון

  הערכת שווי של סוכות סיעות מהגדולות בתחום הסיעות העסקיות. - סוכות סיעות 

  

  ומרכזי אירועיםמסעדות 
  ם שתבעו על ידי אולמי כיור דוד מהעירייה.חוו"ד מטעם עיריית תיה בהקשר לזקי –אולמי כיור דוד 

חוו"ד המכמתת זקים שגרמו לבעלי זכויות בשטח שאמור היה לשמש כגן אירועים, עקב מעשים  –יער חורשים 
  ומחדלים של מיהל מקרקעי ישראל.

Sea Breeze & SPA  -  אי ובילויאי, בילוי ובר –מיזם פית עסקית להקמת והפעלת מיזם פת תכמל ת"א.   הכב
  התכית הוכה לצורך גיוס הלוואה בקאית להקמה וצירוף משקיע.

  תוכית עסקית לצורך כיסה לתחומים חדשים. – "יהודית" בית קפה ומאפייה

  

  שירותים
  הערכת שווי של סוכות ביטוח וייעוץ משכתאות. –סוכות ביטוח 

  רמה ארצית.הערכת שווי חברה שעוסקת ביקיון רחובות ב –קלין סטאר 

  תוכיות עסקיות לחברה שמפעילה מרכזי אבחון קרדיולוגי ומכוי שיקום לב. –אבחון ושיקום לב  - פרוקרדיה 

  הערכת שווי של רשת גי ילדים שפועלת באיזור המרכז. –רשת גי ילדים 

ת הוכה עבור כרז.  חוות הדעזקים שגרמו לחברה עקב הפסד במ חוות דעת כלכלית על –חברת שירותי סיעוד 
  בק מקבוצת לאומי.


