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עבור  דיסקאונטים בגין היעדר סחירות: מעריך שווימטיפ 

  זכויות המקנות שליטה

היעדר  בגין ליישם דיסקאונט לשקול אפילו או יישםל יש האם לשאלה באשר מתמשך ויכוח ניטש

סחירות היעדר  בגין לדיסקאונטים המתנגדים. שליטה המקנות זכויות שווי הערכת בעת סחירות

הזכות  תמחורכבר בעת  ת או באה לידי ביטוינכלל הסחירות אי כי בטיעוניהם דילמ עקביים

 דיסקאונט יישםל ישכי  סבוריםסחירות היעדר  בגין הדיסקאונטים תומכי. שליטהשמקנה 

 שווי לפני התאמהההמשמשים לצורך קביעת  למכפיל אוהנכיון  לשיעור בנוסף וכלשה

)Preadjustment Value  אוPrediscount( ,של, רלוונטי אם, היישוםטרם  שהתקבל שוויל, דהיינו 

   .השווי הערכת לצורך פרמיה אודיסקאונט 

  

או עדויות  איותראין  עדייןהרי ש, בדיסקאונט כלשהו תומכים מהמומחיםבשעה שחלק 

 נציין. שליטה עבור זכויות המקנות סחירות היעדר בדיסקאונט בגין התומכות ישירות אמפיריות

 הנפקהה , הן המחקרים בגישתסחירות היעדר בדיסקאונט בגין העוסקים המחקרים כל כי

 זכויותאך ורק ב עוסקים ,חסומותהמניות הן המחקרים בגישת הו )IPO( לציבור ראשוניתה

  .שליטהבזכויות המקנות  ולא מיעוט

  

 תזכו כירתמ הוא הדין לגבי. קשה משימה נההי פרטית בחברה שליטה המקנשות זכ מכירת

 משךל" הנעול" פרטי בתאגיד שליטהמקנה שזכות , דא עקא. ציבורית חברהב שליטה נהמקש

 ימים שלושהלתקופה העולה על  דאיווב, (קרי, איננה ניתנת למכירה מיידית) מסוימת תקופה

ש לביצוע עסקה במניות מיעוט של חברה ציבורית, למשל מיום חמישי בערב הזמן הדרוקרי, פרק (

  ועד ליום ראשון בבוקר).

  

, בממוצע כי עולה) Business Broker, Vol. 18, No. 9 September 1999(שנערך בארה"ב  סקרמ

. זכות הבעלות בעסק פרטי קטן בבעלות פרטיתלמכור עסק על מנת  שנה כחצי פרק זמן של נדרש

 הפרטית החברה זכויות בחברה ציבורית אינן כרוכות בהן.אשר  סיכונים נוספיםבועלויות ב כרוכה

 המכירה מחירל בכל הנוגע גם כי אם תהלמכיר דרושה זמןל בכל הקשור רק לא וודאית אינה

 כגון, מכירהקראת הל ההיערכותבעת  משמעותי באופן יותר רבות עלויות קיימות, בנוסף. הסופי

, דבריםאת ה יותרעוד  לסבךעל מנת . ומשפטיות חשבונאיות ועלויות הערכות שווי שירותירכישת 



 

 

 

 

י, במספר תשלומים עתיים (קר כי אם במזומןתתבצע  לאה מכשלעצ המכירה כי מאוד סביר

  .האחרון ברגעבו  חזורי לא קונהש בהנחהוכל זאת , )דחויים

  

 של תנורמלי העברה עלותעל ים בהרבה עולאלה  וסיכונים עלויותמציינים כי  DLOM - ה תומכי

, לטענתם. דיסקאונט בגין היעדר סחירות יישוםמצדיקים  הם מניות בחברה ציבורית ועל כן

 ברגיל,. ירייםאמפ נתונים ם שלעדריבה גםקיימים,  סחירות היעדרדיסקאונטים בגין 

 בהשוואהנמוכים יותר הינם  עבור זכויות המקנות שליטה סחירות היעדרדיסקאונטים בגין 

 סיםלמ האמריקאי המשפט בית נציין כי .מיעוט זכויותעבור  סחירות היעדרדיסקאונטים בגין ל

  .עבור זכויות המקנות שליטה סחירות היעדרדיסקאונטים בגין בהלכה למעשה מכיר 

  

עבור זכויות המקנות  סחירות היעדרדיסקאונטים בגין  כי מאמינים רבים י שווימעריכלסיכום, 

כמו גם ולנסיבות הספציפיות  עובדותל, כמובן, בהתאם, 20% -ל 0 בין ,על פי רוב, נעים שליטה

  .שווי לפני התאמההלקביעת לשיטת הערכת השווי אשר שימשה 

  

  .הערכות השווי השונות של הלשכה בתחומי הסמכהה תולתוכני לפנות ניתןבנושאים אלו  להרחבה 

 
  

  בכבוד רב,                                                          

  רועי פולניצר                                                         

 י והאקטוארים הפיננסיים בישראללשכת מעריכי השוו מנכ"ליו"ר ו                                            


