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באינסטגרםבטוויטרבפייסבוקעקבו אחרינו שלישי 21 בנובמבר 2017

הלוואה לקניית רכב ללא שעבוד

מסתבר שזה אפשרי. קיראו על אפשרויות
המימון הקיימות היום לקניית רכב ללא

תוכן פרסומיצורך לשעבד אותו לטובת הבנק

ממון • 20.06.2017

רוכשי חברת "ניקוי הגליל": 70% מהעובדים ייקלטו
ליטל דוברוביצקי

חברת ניקוי הגליל 91 נמכרה לאחרונה לרני קרן וקובי מוטיב. בעלי החברה החדשים גייסו 10 מיליון שקל
מקרן פנינסולה, העוסקת במימון תוכניות צמיחה לעסקים קטנים ובינוניים בישראל. הכספים ישמשו

לתפעול והבראת פעילות החברה, לאחר שזו נקלעה להקפאת הליכים. בניקוי הגליל מועסקים 150 עובדים,
כך שזה חבל הצלה ל־70% מהם, לפחות.

 
ניקוי הגליל עוסקת בסחר והפצה של מגוון מוצרי צריכה (בעיקר נון פוד), ומגיעה לכ־4,000 נקודות
מכירה קטנות ובינוניות בפריסה ארצית. לחברה מספר מותגים פרטיים שחלקם מיובאים וחלקם ביצור

מקומי.
 

לפני כארבעה חודשים נכנסה החברה להקפאת הליכים, ועוה"ד עמית לדרמן ורון חכים מונו לנאמני החברה.
בתקופת ההקפאה, המשיכה החברה לפעול ולספק מוצרים ללקוחותיה.

 
רוכשי החברה התחייבו לקלוט לפחות 70% מעובדי החברה, שנחשבת לאחת המעסיקות הגדולות בצפון.

בטרם ההקפאה, עמד מחזור המכירות שלה על למעלה מ־100 מיליון שקל.
 

אורי פז, שותף מנהל בקרן פנינסולה השקעות לצמיחה: "קרן פנינסולה, לצד בנק שחבר אלינו לעסקה
ראשונה מסוגה, זיהו פוטנציאל רב בניקוי הגליל וביכולותיהם של הרוכשים החדשים להחזירה לפסי צמיחה

ורווחיות".
 

פנינסולה יוצגה בעסקה ע"י עו"ד רון ורד ממשרד יהודה רוה. את קרן ומוטיב ייצג עו"ד מור נרדיה ממשרד
לוי טילר.
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