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 אישור המרת אחזקה במניות .א
 

י "מט)נושא באומרו כי לפני שנים רבות הקימה המועצה את עמותת מרכז טיפוח יזמים ראש המועצה פתח והציג את ה
בעקבות תהליכי , תקופה מסוימתלאחר . פעלה במשך כמה שניםו, לתמיכה בחברות בהקמהמה אשר הפעילה חמ, (משגב

יום הם סטיב אותה כמי שמפעיל עברה החממה לידיים פרטיות ו, (לשעבר ת"תממשרד ה)משרד הכלכלה  שביצעהפרטה 
 .משורשים ר'גרודס וטוד דולינ

הם מפעילים את החממה . לא פעילהאם כי , עדיין קיימתהעמותה זאת על אף ש, סטיב וטוד הם הבעלים לכל דבר ועניין
 נושאים רפואיים בעיקרב (סטארט אפ)הזנק אשר תומכת בהקמת חברות חממה מדובר ב. תחת חברת טרנדליינס ובהצלחה

 .יפים מאוד ומגיעה להישגיםבפארק תעשיות משגב  פועלתהיא . 'חקר שוק וכו, כגון גיוס הוןומסייעת להם בנושאים 

אחוזים  3.0 -כבזיקה העמותה מח, מבחינת אחזקות. כל שנה מוציאים דוח של חוסר פעילותומה ודהעמותה ר, לעומת זאת
ם סטיב פנה ואמר שהם שוקלים לפני כמה חודשי. טרנדליינסקבוצת יתר המניות מחזיקה כאשר את , בחברת החממה

בחברת אחוזים ה 433להעביר את , כלומר –את מבנה הבעלות " לשטח" מעונייניםלהנפיק את החממה בבורסה והם 
 .החממה לידי קבוצת טרנדליינס

צעדים להחיות את העמותה ולהכניס את ב אבל היא זו שהקימה אותה בזמנו ועתה נעשים משגל שייכת העמותה אומנם לא
קבוצת העמותה תעבור לקבל אחזקות ב, שבתמורה לויתור על המניות בחברת החממה סטיב הציע. עסקי משגב לתוכה

קבוצת השווי של בתוכו הטבה כיוון שזה מגלם צעד . אחוזים 3.0בשיעור דומה של , חברת האם של החממות, טרנדליינס
 . שווי של החממהינס גדול יותר מהטרנדלי

לקראת דני עברי מבקש לקבל תשקיף של חברת החממה  .ראש המועצה ממליץ לאשר את הצעתה של קבוצת טרנדליינס
 .הנפקה פרסומה בטרם

 :החלטה

מרכז טיפוח "בעמותת " חממת משגב לקידום יזמות במשגב"להמיר את אחזקת עמותת הנהלת המועצה מאשרת פה אחד 
 .0%..3.4בשיעור שווה העומד על " מ"קבוצת טרנדליינס בע"חברת לאחזקה ב" יזמים משגב
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