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קבוצת דיזנהאוז ביטיסי מתרחבת לפעילות חדשה
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השלימה את רכישת  50%מדיזנהאוז יוניתורס שהייתה בבעלות ישראייר מקבוצת אי.די.בי.תיירות
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דיזנהאוז ביטיסי ,בראשותו של עופר חודורוב ,השלימה הבוקר עסקת רכישה של  50%ממניות חברת דיזנהאוז יוניתורס
הפועלת בתחום התיירות הנכנסת לישראל ,מידי ישראייר מקבוצת אי.די.בי תיירות אשר תמשיך להחזיק ב50%-
הנותרים.
העסקה בוצעה לפי שווי חברה של  52מיליון שקלים .דיזנהאוז יוניתורס הינה אחת החברות הוותיקות והגדולות בתחום
התיירות הנכנסת לישראל.
עד לא מזמן ,דיזנהאוז יוניתורוס הייתה חברה-אחות של חברת דיזנהאוז ,אותה רכש חודורוב מאי.די.בי תיירות לפני
כשלוש וחצי שנים .החברה מטפלת בכ 60-אלף תיירים מדי שנה ומספקת להם שירותי קרקע כמו בתי מלון ,כלי רכב
מושכרים וסיורים מאורגנים.
את שנת  2018צפויה דיזנהאוז יוניתורוס לסיים עם מחזור מכירות של כ  70מיליון דולר ורווח תפעולי תזרימי של
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כעשרה מיליון שקלים.
את החברה מנהל דב שריד אשר ימשיך להובילה ,כאשר דירקטוריון החברה יורכב משני נציגים של דיזנהאוז ביטיסי
ושני נציגים של אידיבי תיירות.
משוכנעים בהמשך מגמת הצמיחה של התיירות הנכנסת
במסר לעובדי קבוצת דיזנהאוז כתב עופר חודורוב" :כחלק מהאסטרטגיה שאנו מובילים להרחיב את פעילותינו לכל
הסגמנטים בתיירות ,בחנו את כניסתנו לסגמנט התיירות הנכנסת .לאחר בדיקת מספר חלופות הוחלט לרכוש את
מניותיה של דיזנהאוז-יוניתורס אשר בולטת בתוצאותיה ומקצועיותה על כל חברה אחרת בתחום .סגמנט התיירות
הנכנסת לישראל עולה בשנים האחרונות ומספר התיירים המגיעים לישראל שובר שיאים .דיזנהאוז-יוניתורס ממוצבת
במקום מיטבי בשוק על מנת להמשיך לצמוח ויחד איתנו אני משוכנע שמגמה חיובית זאת תמשיך".
לדברי אורי סירקיס ,מנכ"ל ישראייר " :השלמת המכירה מציפה ערך לחברה בכך שהיא מצטיידת במזומנים בשוק
תנודתי עם מקדמי אי ודאות גבוהים ביותר ,זאת מתוך כוונה ארוכת טווח לרכוש פעילויות נוספות בתחום התיירות".
משרד עורכי הדין יגאל ארנון ושות' ליווה את דיזנהאוז ביטיסי ברכישה.
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