
 

 

 

 

 

 2018מיליארד שקל בשנת   13-בעלי עניין מכרו לציבור מניות בשווי של כיותר מ

  2017 -כפול ממכירות בעלי העניין ב

 57%-ומגיע השנה לכ  2010הציבור ממשיך לעלות באופן רציף מאז שיעור החזקות 

** 

 קובי אברמוב, מנהל יחידת המחקר

 

כפול מאשר  –מיליארד שקל  13מכרו בעלי עניין לציבור מניות בשווי של יותר מ  2018בשנת 

 , והסכום הגבוה ביותר בשנים האחרונות. 2017בשנת 

מכירות מניות ע"י בעלי עניין בשנים האחרונות הביאו לעלייה בשיעור החזקות הציבור במניות השנה 

שרכשה את פרוטרום ונרשמה השנה ברישום   IFFטבע ופריגו וחברת  -)ללא מניות הפארמה 57%-לכ

 כפול(.

ות עולה התגברו מכירות מניות ע"י בעלי עניין כך ששיעור החזקות הציבור במני 2010מאז שנת 

בסוף שנת  46%-, ומאז עלה ברציפות  לכ 42%-היה כ 2010בהתמדה. שיעור החזקות הציבור בשנת 

 . 57%-, והשנה הגיע, כאמור, לכ2016בסוף  53%-, כ2015בסוף שנת  50%-, כ2014

בשנים הקודמות בלטו מכירות בעלי העניין כתוצאה מהרפורמה במדדי הבורסה, שהשלב האחרון בה 

 הושלם בפברואר השנה. 

מיליארד שקל ע"י המדינה ושרי אריסון.  4-השנה בלטו מכירות של מניות חברות בנקים בשווי של כ

הפרדת אחזקות פיננסיות במסגרת  -מיליארד שקל 2-כמו כן נמכרו מניות חברות ביטוח בשווי של כ

 מאחזקות ריאליות כפי שנדרש בחוק הריכוזיות. 

 המכירות הבולטות בסקטור הפיננסי השנה היו: 

 בנקים מסחריים:

מיליארד שקל.  1.9-בשווי של כ בנק לאומי( ב6%מדינת ישראל מכרה את יתרת מניות המדינה ) -

 שנים.  35-הסדר מניות הבנקים לפני ככיום לא נותרו בידי המדינה מניות בנקים שנרכשו במסגרת 

 1.4-מהמניות בשווי של כ 4.3%ומכרה בנק הפועלים שרי אריסון החלה במכירת מניות השליטה ב -

 מיליארד שקל והוא הפך לבנק ללא גרעין שליטה.

-)השולטת בבנק הבינלאומי(  בשווי של      כ פיביצדיק בינו ומשפחת אבלס האוסטרלית מכרו מניות  -

 מיליון שקל. 440

מיליון שקל והוא  350-בשווי כ בנק דקסיה ישראל( ב59%בנק דקסיה העולמי מכר את כל מניותיו ) -

 הפך לבנק ללא גרעין שליטה.

 : חברות ביטוח

מיליון שקל, במסגרת  847בשווי  הפניקסממניות חברת הביטוח  16%-קבוצת דלק מכרה כ -

ר הפרדת האחזקות בין תאגידים ריאליים ותאגידים היערכותה לקראת יישום חוק הריכוזיות בדב

ממניות דלק והיא מתכננת להמשיך להחזיק בעסקי  30%-פיננסיים. כיום נותרו בידי הקבוצה כ

 .האנרגיה
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מיליון שקל, בהמשך למכירת מניות בסכום  278בשווי של  הפניקסבנוסף, מכרה קבוצת מאיר מניות 

 2017דומה בשנת 

 
 10%מיליון שקל, בהמשך למכירת  500-בשווי כ כלל ביטוחממניות  15%-. פיתוח מכרה כאי.די.בי -

. מכירות אלה הן במסגרת מתווה מכירת השליטה 2017מיליון שקל בשנת  318מהמניות בשווי 

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

 מיליון שקל. 326 -בשווי של כ כלל ביטוח( ב9.5%נק הפועלים את יתרת מניותיו )בנוסף, מכר ב

 

 המכירות הבולטות בסקטור הריאלי השנה היו: 

 2.4בשווי  כימיקלים לישראל )כיל(ממניות קונצרן  13.5%חברת הדשנים הקנדית פוטאש מכרה  -

הודיעה כי נפסקו  2013ובשנת  1998החלה ברכישת המניות כבר בשנת  מיליארד שקל. פוטאש

 המגעים עם ממשלת ישראל לבחינת האפשרות לרכישת השליטה בכיל.

יש לציין שפוטאש נאלצה למכור את אחזקתה בכיל בעקבות דרישות ממשלות סין והודו, לקראת מיזוגה 

 עם חברת הדשנים אגריום הקנדית. 2018בינואר 

מיליארד שקל. בעקבות המכירה  1.27בשווי שופרסל, ממניות  24%-ט השקעות מכרה כדיסקונ -

 חדלה דסק"ש לשלוט ב"שופרסל" ותפסיק לאחד אותה בדו"חותיה הכספיים. 

-בשווי של        כ פרוטרוםחברת ההשקעות הבינלאומית פידליטי מכרה את יתרת אחזקותיה במניות  -

 . IFFטובר השנה הושלם מיזוג פרוטרום עם קונצרן מיליון שקל. יש לציין שבאוק 770

בשווי  תמר פטרוליוםב 43.5%  -חברת האנרגיה הבינלאומית נובל אנרג'י מכרה את יתרת מניותיה -

 מיליון שקל. 600 -של כ

מכרה, במסגרת תמורת הצעת הרכש למחיקת מניות "דלק אנרגיה" מהרישום בבורסה,  קבוצת דלק -

 בשווי דומה. דלק קידוחיםמיליון שקל, ומניות של  345בוצה בשווי מניות רדומות של הק

החברה ממניות  2.3%-מיליון שקל וכ 271-בשווי של כ קנוןממניות  9%עידן עופר ואהוד אנג'ל מכרו כ -

מיליון שקל. יש להדגיש כי הם ממשיכים לשלוט בשתי החברות באמצעות  115-בשווי של כ לישראל

 שבשליטתם.חברות פרטיות אחרות 

מיליון שקל. בעסקאות אלה לא נכללו מכירות בעלי  50-כלולות כל המכירות בשווי גבוה מבטבלה להלן 

 עניין לבעלי עניין אחרים שלא הגדילו את שיעור החזקות הציבור.
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מכירות  של  מניות  ע"י  בעלי-עניין  בשנת  2018 

המוכרהחברה

 סכום  

)מיליוני ₪(

אחוז 

המכירה 

מהון 

החברה

13.5%        2,397פוטאשכיל

5.9%        1,895מדינת ישראללאומי

4.3%        1,425אריסוןבנק הפועלים

24.1%        1,270דסק"ששופרסל

16.1%           847קבוצת דלקהפניקס

3.9%           770פידליטיפרוטרום

43.5%           597נובל אנרג'י תמר פטרוליום

15.0%           499אי.די.בי. פתוחכלל ביטוח

58.9%           350בנק דקסיה העולמידקסיה

2.8%           345קבוצת דלקדלק קידוחים

4.6%           345קבוצת דלקקבוצת דלק

9.8%           341צדיק בינופיבי

9.5%           326בנק הפועליםכלל ביטוח

5.6%           278מאיר משאיותהפניקס

9.0%           271עידן עופר ואהוד אנג'לקנון

2.2%           233שטראוס אחזקותשטראוס

6.1%           151סאמיטכלכלית

16.5%           149אלוביץאנלייט

2.3%           115עידן עופר ואהוד אנג'להחברה לישראל

5.4%           108רמי לוירמי לוי

5.4%           101אבי באוםחילן

2.8%             99אבלספיבי

MSD74             2.8%רמי לוי


