
 2019 שנתמתחילת  מיליארד שקל 2.5-כשל מניות בשווי  לציבורמכרו עניין  בעלי

 58%-השנה לכביוני גיע ומ  2010מאז באופן רציף ממשיך לעלות  שיעור החזקות הציבור

** 

 קובי אברמוב, מנהל יחידת המחקר

מכירות  – שקלמיליארד  2.5-כמכרו בעלי עניין לציבור מניות בשווי של  2019נת שמאז תחילת 

 58%-מניות ע"י בעלי עניין בשנים האחרונות הביאו לעלייה בשיעור החזקות הציבור במניות השנה לכ

 (.  IFFטבע ופריגו וחברת  -)ללא מניות הפארמה

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

בסוף שנת  50%-, ומאז עלה ברציפות  כ 42%-היה כ 2010ר בשנת בהתמדה. שיעור החזקות הציבו

 . 58%-, וביוני השנה הגיע, כאמור, לכ2015

 בההרפורמה במדדי הבורסה, שהשלב האחרון מבשנים הקודמות בלטו מכירות בעלי העניין כתוצאה 

בעלי השליטה חייב את חוק הריכוזיות שבעקבות ב המכירות היו והשנה ר. אשתקדהושלם בפברואר 

 . לעמוד בדרישות השלב האחרון שלולמכור כדי והחברות 

 : היו השנה הבולטות המכירות

 .מיליון שקל 740-בשווי כ אלוני חץממניות  10%-ורטהיים מכר כ דוד -
, מפיננסיות ריאליות אחזקות להפריד הון בעלי שמחייב הריכוזיות חוק בעקבות התבצעה מכירהה

 ממניות החברה. 10%-בכ ורטהיים כיום מחזיק .טפחות-מזרחי בבנק גם בשליטה מחזיק ורטהיים שכן

 

מיליון שקל. נכסים ובניין היא חברת  456-בשווי של כ ים -גבממניות  11.7% -מכרה כ "נכסים ובניין" -

שכבה שנייה בפירמידת דיסקונט השקעות, וגב ים חברת שכבה שלישית, ועל הקבוצה לפרק את 

כיום מחזיקה עד חודש דצמבר השנה. ) הכוללת גם את מהדרין וישפרו( פירמידה השכבה השלישית ב

 ממניות החברה. 40%-נכסים ובניין בכ

 .מהחברה( 2.9%-שקל )כ מיליון 280בשווי של כ  פתאל החזקותמכרה מניות  למשפחת פתא   -

מיליון שקל בהמשך למכירות  259-של כבשווי  כלל ביטוחממניות  10%-מכרה כ "אי.די.בי. פיתוח" -

. מכירות אלה הן במסגרת כ"א מהשנתיים הקודמותמיליון שקל ב 318 -וכ מיליון שקל 500-כבשווי של 

, ההון שוק על הממונה ידי-על גובש אשר פיתוח. אי.די.בי החזקות ומכירת השליטה מכירת מתווה

 ממניות כלל ביטוח. 20%-לאחר המכירות מחזיקה אי.די.בי. כ. האוצר במשרד

  58%-כיום מחזיקה הקבוצה בכ  שקל. וןמילי 150 -של כבשווי  מליסרון מניות המכר "קבוצת עופר" -

 ממניות מליסרון.

 

 שקל. ון מילי 137 )המחזיקה ב"יפאורה"( בשוויכלל משקאות ממניות  32%-מכרה כ "כלל תעשיות" -

 . 2018הונפקה בבורסה ביוני ,שממניות כלל משקאות 22%-כיום מחזיקה החברה כ  

 

 יליון שקל. מ 131-בשווי של כ אינרוםמניות ב את יתרת אחזקותיה מכרה "פימי"קרן ההשקעות  -

 

ת לא נכללו מכירו אלהבעסקאות מיליון שקל.  40-גבוה מהכלולות כל המכירות בשווי  להלן בטבלה

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

 

 

 

 

 



  2019ת שנת  מתחילעניין  -מכירות  של  מניות  ע"י  בעלי

      
  

  המוכר  החברה

 סכום  
 ( ₪)מיליוני  

 רהחוז המכיא
 מהון החברה

  

      
  

      
  

   9.7%  740             ורטהיים  אלוני חץ

   11.7%  456             נכסים ובניין  גב ים

   2.9%  280            דוד והדסה פתאל  פתאל

   10.5%  259            אי.די.בי. פתוח  כלל ביטוח

   2.0%  150            השקעות עופר  מליסרון

   32.0%  137            כלל תעשיות כלל משקאות

 10.4%  131             קרן פימי  אינרום
  

   8.4%  66              זוהר זיסאפל  אלוט

   4.9%  64              מיחשוב ישיר ומיגר וואן טכנולוגיות

   4.2%  46              מניות רדומות  איי.אי.אס

   1.2%  42               אבלס  פיבי

 

 

 

 


