
 2017בשנת   מיליארד שקל 5-כשל מניות בשווי  לציבורמכרו עניין  בעלי

 הרפורמה במדדי הבורסה ודרישות חוק הריכוזיות הביאו למכירות ענק ע"י בעלי עניין 

 קובי אברמוב, מנהל יחידת המחקר

השיא של וזאת בהמשך למכירות  מיליארד שקל 5-מכרו בעלי עניין לציבור מניות בשווי של כ 2017שנת ב

 .שקל מיליארד 6 -כ של בשווי מניות לציבור עניין בעלי מכרובה - 2016 שנת

שפר את מיקומי החברות במטרה לגדיל את שיעור החזקות הציבור במטרה לההמכירות נועדו, בין היתר, 

את שיעור אשר העלתה במדדים  רפורמהביצעה הבורסה  2017בפברואר , מדדי הדגל של הבורסה. כזכורב

 תהליך שיימשך גם בעדכון הקרוב של המדדים -החזקות הציבור הנדרש בכדי להיכלל במדדי הדגל

  .2018בפברואר 

  .חוק הריכוזיותדרישות עניין במטרה לעמוד בהנמשכו מכירות בעלי בנוסף, 

 :המניות הגדולות השנה היומכירות 

נוספים  5%-, וקבוצת דלק מכרה כמיליון שקל 274בשווי של  הפניקסמהון  7%-קבוצת מאיר מכרה כ -

 מיליון שקל.   208-בשווי כממניות החברה 

במטרה  ,מיליון שקל 426 בשוויהחברה מניות מ 7.2% - פז נפטב החזקתומכר את יתרת צדיק בינו  -

אליו הצטרפו גם משפחות ליברמן  חוק הריכוזיות.הפרדת החזקות ריאליות ופיננסיות בלעמוד בדרישות 

 מיליון שקל. 144שמכרו מניות בשווי  ואבלס

 200החברה לישראל )מיליון שקל( ו 213המפעלים הפטרוכימיים )ע"י  בתי הזיקוקממניות  8%-מכירת כ -

  .מיליון שקל(

 מיליון שקל. 405-בשווי כ אינרוםממניות  23%-קרן פימי מכרה כ -

ה את שיעור שהעלתמכירה  -ע"י חיים דנון מיליון שקל 318בשווי  קרסו מוטורסממניות  12%מכירת  -

יוני מהלך חודש ב לאחר מכן,צמיחה. -פשר את כניסתה למדד ת"איהחזקות הציבור בחברה באופן שא

 באוגוסט.  חודשב 90-דרוגה למדד ת"אבש הסייעביצעה החברה הנפקה גדולה לציבור ש

 מכירת מתווהיליון שקל, במסגרת מ 318-בשווי כ כלל ביטוחממניות  10%-מכרה כאי.די.בי. פיתוח  -

 .האוצר במשרד וחיסכון ביטוח, ההון שוק על הממונה ידי-על גובש אשר אי.די.בי החזקות ומכירת השליטה

 מיליון שקל. 220-בשווי כ שופרסלממניות  5.5%-דיסקונט השקעות מכרה כ -

מיליון שקל. בכך גרמו לעליית שיעור  214-בשווי כ שפיר הנדסהממניות  5.6% -האחים שפירא מכרו כ -

 . 90-ת"א במדד המניות באופן שהבטיח את המשך הכללת -30%-החזקות הציבור אל מעבר ל

מניות רדומות  מיליון שקל, ובנוסף מכרה ישרס 95.5-בשווי כ ישרסממניות  4.4%-ערד השקעות מכרה כ -

מיליון שקל. שתי פעולות אלה נועדות להגדיל את שיעור החזקות  73.5מהון החברה בשווי  3.3%שהיוו 

 .2018בעדכון של פברואר  90-הנדרשים בכדי להישאר במדד ת"א 30%-הציבור מעבר ל

מיליון  163ווי בשדנאל כ"א שמכרה מניות  מוכרים בולטים נוספים השנה היו קרנות השקעה: די.בי.אס.איי

בשווי  רמי לוימיליון שקל ופידליטי שמכרה מניות  104בשווי  איי די איי ביטוחשקל, באטרי שמכרה מניות 

 מיליון שקל. 77

חברות משניות של במסגרת הנפקות  בעלי שליטה ע"יהצעות מכר השנה, לראשונה מזה שנים רבות, בוצעו 

מיליון שקל( וכן  51) קנדה -ישראל ,מיליון שקל( 34) מיליהא מיליון שקל(, 86) כלכלית -ותיקות בבורסה

תמורת מכירות אלה כלולה  .מיליון שקל( 27) הפניקס מיליון שקל( 42) איי.אי.אס - מכירת מניות רדומות

 בסקירה זו.

ת בעלי לא נכללו מכירו אלהבעסקאות מיליון שקל.  50-בטבלה שבנספח כלולות כל המכירות בשווי גבוה מ

 חרים שלא הגדילו את שיעור החזקות הציבור.עניין לבעלי עניין א

  

 



 

  2017עניין  בשנת  -מכירות  של  מניות  ע"י  בעלי
    

 המוכר החברה
סכום   

 ( ₪)מיליוני 

אחוז 
המכירה 

מהון 
 החברה

    

 7.2%  426             צדיק בינו פז נפט

 23.1%  405             קרן פימי אינרום

 12.3%  318             חיים דנון קרסו

 10.0%  318             אי.די.בי. פתוח כלל ביטוח

 6.9%  274             מאיר משאיות הפניקס

 5.5%     220          דיסקונט השקעות                שופרסל

 5.6%  214             אחים שפירא שפיר

 4.9%  213             פטרוכימיים בתי הזיקוק

 4.9%  208             קבוצת דלק הפניקס

 4.0%  200             החברה לישראל בתי הזיקוק

 7.7%    169         ערד+ רדומות ישרס

 1.5%  144             ליברמן ואבלס פז נפט

 21.6%  106             רוזן וטוכמאיר ישראל קנדה

 3.5%  104             קרן בטארי ביטוח  איי.די.איי

 3.5%  86               מבני תעשיה  כלכלית

 3.4%  78               פידליטי רמי לוי

 5.0%  74               קבוץ יזרעאל מיטרוניקס

 5.4%  72               אלקו אלקטרה צריכה

 8.3%  68               אחים נאוי נאוי

 11.6%  67               אלוביץ+מר תקשורתחלל 

 2.5%  65               תמר בר זאב ביג

 4.3%  60               קוטלר ווילנר ארקו

 26.2%  60               משפחת מנור צמח המרמן

 0.7%  60               אבי לוי מליסרון

 7.0%  60               קרנות בראשית מגדלי הים התיכון

 6.9%     58               נמרודי הכשרת הישוב

 Brack Capital               50  2.0% בראק אן.וי.

 1.4%  50               דיסקונט השקעות שופרסל
 


