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המ-לט ממשיכה להתרחב :רכשה קו מוצרים של ברזים ומחברים בלחץ
גבוה לתעשיה התהליכית תמורת כ 9.2-מיליון ש"ח
המ-לט ,העוסקת בפיתוח ומכירת מחברים ,ברזים ושסתומים מתקדמים שמשים לשוק המיכשור והבקרה
לתעשיות התהליכיות ותעשיות האולטרה נקיות הודיעה היום כי נחתם חוזה בין החברה לבין חברת Resato
 ,International B.V.חברה הולנדית ,לרכישת זכויות בטכנולוגיה ליצור קו מוצרים ללחץ גבוה תמורת כ9.2-
מיליון ש"ח (כ 2.3-מיליון יורו).
קווי המוצרים הנרכשים יאפשרו לחברה להוסיף את מוצרי הלחץ הגבוה ( 200אלף פי.סי.איי) לקוי ייצור והרכבה
של מחברים וברזים וישמשו הן את לקוחות החברה והן את צרכי  .Resatoלפי תנאי ההסכם ,להמ-לט תהיה
בעלות מלאה על הטכנולוגיה והיא תייצר עבור  ,Resatoשתפסיק את המכירות ללקוחותיה בקו המוצרים
הנרכש.
 Resatoהתחייבה לספק לחברה תמיכה הנדסית בפיתוח ויצור למשך תקופה של  5שנים מהשלמת הרכישה
בתמורה לתמלוגים שישולמו במהלך תקופת השירותים מהכנסות החברה ממוצרים אשר ישלבו את קווי היצור
הנרכשים.
רכישת הזכויות בטכנולוגיה של  Resatoמהווה חלק מהיעדים והאסטרטגיה העסקית של החברה .להערכת המ-
לט ,קו המוצרים הנרכש מ Resato-יאפשר לחברה להרחיב ולחזק את תחומי הפעילות שלה בתחום התעשייה
התהליכית לרבות תחום הנפט והגז.
אמיר וידמן ,מנכ"ל המ-לט ,מסר" :במסגרת האסטרטגיה להגדלת מגוון המוצרים ועל ידי כך הגדלת נתחי
שוק אנו פועלים לאיתור טכנולוגיות הסינרגטיות לפעילות הקיימת הן בתחום התעשייה התהליכית והן בתחום
המוצרים האולטרה-נקיים .קו מוצרי הלחץ הגבוה הנרכש הינו השלמה לפעילות קיימת של ייצור והרכבת
ברזים ומחברים ללחץ נמוך ובינוני .רכישת הטכנולוגיה כעת מגדילה את יכולתה של המ-לט לשווק ללקוחות
קיימים פתרונות משלימים ופותחת לנו דלת ללקוחות חדשים בתחומי התעשייה התהליכית :פטרוכימיה,
כימיה ,אנליטיקה נפט וגז בדגש על "פרקינג" וכיו"ב בארה"ב ,אסיה ואירופה .המ-לט מטמיעה בימים אלה
את פעילותה של החברה הסינית ,שרכישתה הושלמה באפריל השנה .כמו כן ,לאחרונה רכשנו חברה בתחום
הנפט והגז שבה זיהינו הזדמנות לביסוס וחיזוק נוכחותנו בים הצפוני .הקבוצה ממוצבת היטב מקצועית
ותפעולית ,וערוכה לפעול במרץ להאצת הצמיחה ומעמדנו התחרותי והשיווקי".
רכישת הטכנולוגיה מ Resato-מתווספת למספר רכישות שבצעה המ-לט מתחילת השנה:
בחודש אוקטובר  2016הושלמה רכישה של מלוא הון המניות של חברת  ,Norvalve ASחברה נורווגית ,הפועלת
בתחום הנפט והגז המשויך לתחום מוצרים לתעשייה התהליכית של החברה תמורת כ 4.7-מיליון ש"ח (כ1.24 -
מיליון דולר ארה"ב) .להערכת המ-לט Norvalve ,תאפשר לחברה להרחיב ולחזק את תחומי הפעילות שלה תוך
ביסוס נוכחותה בים הצפוני.
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בחודש אפריל  2016השלימה המ-לט את רכישת החברה הסינית  Jiangsu Xinghe Valve -תמורת כ15-
מיליון דולר בכפוף לאבני דרך .החברה הסינית פועלת בתחום התעשייה התהליכית ומייצרת ברזים ומחברים
לתחום האנרגיה הגרעינית ,פטרוכימיה ,הנפט והגז .המ-לט מעריכה שהרכישה תסייע לה לחדור לתעשיות
מתפתחות נוספות בסין ,כמו האנרגיה הסולרית ותעשיית המוליכים למחצה שצומחת במהירות.
אודות המ-לט:
המ-לט בשליטת קרן פימי ( ,)61%היא מהחברות המובילות בעולם לייצור ומכירת ברזים ,מחברים ושסתומים
לטמפרטורות גבוהות ,ללחצים גבוהים ולתנאי ואקום לתחום הבקרה בתעשיות התהליכיות ולהולכת גזים
בתחום המוליכים למחצה .עם לקוחות החברה נמנות החברות המובילות בעולם בתעשייה התהליכית ותעשיית
המוליכים למחצה .החברה נוסדה בשנת  1961ומתקני הייצור והנהלתה ממוקמים באזור התעשייה ציפורית .המ-
לט מעסיקה מעל ל 800-עובדים בישראל וברחבי העולם ,ומתקני הייצור של החברה בישראל מתפרשים על מעל
ל 25-אלף מ"ר .להמ-לט חברות בנות בארה"ב ,קנדה ,אנגליה ,גרמניה ,הולנד ,נורבגיה ,יפן ,סין ,רוסיה ,צרפת
וסינגפור .מניותיה של המ-לט נסחרות בבורסה לני"ע בתל אביב.
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