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 ע "סוגי ניעסקו בסקירה כללית של  4 – 2שיעורים
 עיקריים המשמשים את החברה לגיוס משאבים

ככלים עיקריים של גיוס הון  ח ומניות "אגסקרנו , בפרט
 ע הללו"לטווח ארוך ופירטנו מונחי יסוד ומאפיינים של ני

  מטרת השיעור הנוכחי היא השלמת התמונה תוך
 עיקרייםע "שוקי הון בהם נסחרים ניהתייחסות ל

המאורגניםע לשוקים "חשיפה של נינתייחס לשאלת ה 

 שיטות חילופיות של  , ע"ני הנפקתנפרט את תהליך
 המאורגן בבורסה וסוגיות נלוות  הוצאתם למסחר 

 כמנגנונים  מטרתם העיקרית של שוקי ההון נמחיש את
 המאפשרים גישה נוחה למערך השקעות סחירות ונזילות
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ההנפקות  בחלקו הראשון של השיעור נתייחס לשאלת 1.
 ע שלהן לא נסחרו בבורסה"של חברות שני הראשוניות

 הפיכת החברה לציבוריתנתייחס בקצרה לרעיון של 

 ציטוט הבורסאיוביתרונות שב" ציטוט"נכיר במונח 

 חתםראשונית ותפקידו של דרכים של הנפקה נסקור 

של החברות  הנפקות חוזרות בחלק השני נדון בנושא 2.
 ע שלהן הונפקו קודם לכן וכבר נסחרים בבורסה"שני

 זכויותוהנפקת הון עצמי נוסף נדון בנושא גיוס (rights) 

 מניות הטבה נתייחס לנושא ההנפקה של(scrip issues) 

 הנו כללי ותקף לגבי כל  ( בשני החלקים לעיל)רוב הדיון
המטרה היא  ; אלא אם יצוין אחרת, ע עיקריים"סוגי ני

 במידת האפשר, ללא הגבלת הכלליותהצגת נושא הנפקה 
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י פרט או פרטים אשר  "מ מוקמת ע"חברה בע, באופן כללי
הפרטים גם  ; מעוניינים בהפעלת עסק לשם הפקת רווחים

 ישות משפטית נפרדתמספקים הון ראשוני לחברה שהיא 

החברה בתור ישות  ; הלוואת בעליםל מכונה גם "ההון הנ
 (כגון בנק)כמו מכל גורם אחר לווה כסף מבעליה נפרדת 

 י החלטתם"מתחלק בין הבעלים עפהיקף ההון הראשוני 

שתפקידו הון המניות הבעלים מנפיקים לעצמם , במקביל
 ('הצבעה וכו, רווח)בעיקר היא חלוקת זכויות בין הבעלים 

 אינה חייבת להיות זהה  חלוקת הון המניות בין הבעלים
 ?מדוע; (הלוואת בעלים)לחלוקת השקעתם הראשונית 

לבעלים עשויות להיות השקעות  , מלבד להשקעה הכספית
'  וכומוניטין , כישרונות, קרקע, מבנה, ציודכולל , נוספות

 4 (  חלוקת הון המניות תיקבע בהסכמה הדדית בין הבעלים)

  נניח לדוגמא כי שני פרטים החליטו להקים חברה וסיכמו
בהתאם  , 70%/30%י "חלוקת אחוזי הבעלות עפביניהם על 

 הכספיות והאחרות  , להשקעותיהם הראשוניות היחסיות
ובפרט , ל"הנפקת הון המניות תשקף את החלוקה הנ

כאשר  , ₪ 1,000הון מניות בסך הבעלים יכולים להנפיק 
 700/300מחולקות ביחס  ₪ 1מניות עם ערך נקוב  1,000

 100באותה מידה יכולים הבעלים להנפיק הון מניות בסך 
 70/30מחולקות ביחס  ₪ 1מניות עם ערך נקוב  100 -ו, ₪

תפקידו של הון המניות הנה בעיקר חלוקת בעלות, אי לכך 
לפי אחוז בעלותו בחברה רווחיםכל בעל מניות יזכה ל 
ייקבע לפי אחוז בעלותו בחברההצבעות גם משקלו ב 
כל המתרחש בחברהישלוט ב 50% -המחזיק ביותר מ 
 הזכאות השיוריתבפירוק החברה אחוז הבעלות קובע את 
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  עד כה תיארנו בכלליות את תהליך הקמתה של חברה
נוצרת כאשר בעלי החברה   ציבוריתהחברה ה; פרטית

 לשתף את כלל הציבור בעסק שלהםהפרטית מחליטים 

 לממש חלק מהשקעתם  ההחלטה יכולה לנבוע מהרצון
 התרחבות תוך גיוס משאביםאו מהשאיפה ל, בחברה

 חלקם של  דילולתוצאת שיתוף הציבור בעסק הנה
 חלק מבעלותם מועבר לציבור :הבעלים המקוריים

  חלקה של החברה אשר נותר בידי הבעלים המקוריים
 מתחלק ביניהם באופן פרופורציוני לחלוקה הראשונית

חלק שווה  ) 50/50אם החלוקה הראשונית הייתה , למשל
, מהחברה מועבר לציבור½ ובדיוק ( א משני הבעלים"לכ

 בין הבעלים הראשונים 50/50החלק הנותר שוב יתחלק 
6 
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מכירת  י "העברת חלק מבעלות החברה לציבור מתבצעת ע
 באמצעות התהליך שנתאר בפירוט בהמשך השיעורמניות 

  הבעלים הקיימים ישאפו לוותר על חלק מבעלותם בחברה
 כלומר מחיר מניה מרבי, תמורת סכום גדול ככל האפשר

המוסבר  )" חתם"כ הבעלים נעזרים בגורם המכונה "בד
 לשם השגת התשואה המרבית בתמורה לדילול( בהמשך

 שכולל מספר  תהליך מורכב מכירת המניות לציבור מהווה
 ע"שלבים וכפוף לשורת דרישות מחייבות של הרשות לני

עם פירוט תוכניותיה   "תשקיף"החברה תכין , בין היתר
מצגות מול משקיעים  תקיים ; (נחזור לנושא זה בהמשך)

 תפרסם מועד ההנפקה באמצעי התקשורת; פוטנציאליים

 ע"שנסחרת בבורסה לנינתבונן ביתרונותיה של החברה: 
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 חברה רשומה(listed company )ע "הנה חברה שמחיר ני
ע "מחיר ני; ע"י הבורסה לני"שלה מתפרסם באופן שוטף ע

 (quotation) ציטוטהמתפרסם ברשימות הבורסה מכונה 

ע "בורסה לני(stock exchange ) מקום למסחר  מהווה
 י חברות ציבוריות וממשלות"שהונפקו עע "מאורגן בני

ע "ע בעולם כוללות בורסה לני"מקומות מסחר מאורגן בני
 (TASE)תל אביב ו, (LSE) לונדון, (NYSE)ניו יורק של 

 מחלקות"לעתים הבורסה מתחלקת לשוקי משנה או"  ;
כוללת שוק עיקרי ושוק להשקעות חלופיות  LSE, למשל

(AIM -  Alternative Investment Market) 

 יש לעמוד בדרישותעל החברה המחפשת ציטוט בורסאי  ,
כגון אחוז מינימאלי של  , כ פחות נוקשות בשוקי משנה"בד

 8 החזקות ציבוריות ומשך מסחר מינימאלי מחוץ לבורסה  

 שמניותיהן עצמן  בורסות מודרניות הן חברות מסחריות
 -ב NYSE Euronextדוגמת )לעתים נסחרות בבורסות 

NYSE) ;א הנה חברה פרטית"הבורסה בת, 2011 -נכון ל 
לא  בורסות מציעות את שירותיהן , כחברות מסחריות

 ('עמלות וכד)רישום וציטוט כרוכים בתשלומים : בחינם
מהם היתרונות הנובעים מהרישום והציטוט הבורסאי? 
הקמתו  : הסיבה הראשית היא פתיחת אפיק לגיוס הון

והפעלתו של עסק מחייבות גיוס משאבים יעיל וזול עד 
 גישה ישירה למשקיעיםוהבורסה מציעה , כמה שאפשר

הרחבת העסקוכן לגיוס הון ראשוני הסיבה מתייחסת ל 
  סיבה נוספת קשורה לעובדה שהמשקיעים יהיו מוכנים

 (בורסה)שוק המאורגן ע שנסחרים ב"יותר להשקיע בני
 שניתן   מפוקחיםהמשקיעים שואפים להשקיע באפיקים

 9 יחסיתלעזבם בקלות אודותיהם וגם מידע אמין גם לקבל 

  יתרונותיהם של הרישום והציטוט הנם רבים ובמרביתם
 : ע מצוטטים נובע"נזילות נימ, כך למשל; קשורים זה לזה

 היתרון ליזמים(venture capitalists ,  המכונים גם
הזנק  המספקים הון ראשוני לחברות ( ספקי הון הסיכון

(start-up) ,שיכולים לממש את השקעתם באופן הולם 

ובפרט כאשר מדובר בחברות , היתרון בהעברת בעלות
 ('העברת בעלות בירושה וכד" )עסק משפחתי"המהוות 

כאשר מניותיה הופכות  , היתרון לבעלי החברה הקיימים
 ע אמין יותר שבעצמו יכול לשמש עירבון או תגמול"לני

מניות  , השתלטות על חברה מתחרהבמקרה של , לעתים
 החברה הרוכשת מוצעות לבעלי המניות של הנרכשת

במיוחד  )גם מניות החברה , בדומה לאופציות מנהלים
 10 תמריץ למנהליםיכולות להוות ( חברה שנסחרת בבורסה

ע "האם ני, סיווג אחד נפוץ של שוקי ההון מתייחס לשאלה
 הונפקו זו עתה או שכבר החליפו ידיים עד כההנסחרים בו 

 שוק ראשוני"המונח "(primary market )  מתייחס
 ע שזו עתה הונפקו ונמכרים לראשונה  "למסחר בני

 שוק משני"המונח "(secondary market )  מתייחס
ע שהונפקו קודם לכן לשם גיוס משאבים  "למסחר בני

 ולאחר מכן עברו למסחר בורסאי בין משקיעים אחרים

 שימו לב כי )ההנפקה הראשונה תחילה נדון בדרכים של
 (ע נוספות בשוק ראשוני"חברה יכולה להנפיק סדרות ני

להלן נפרט אודות שיטות ההנפקה הנפוצות והעיקריות  ,
י "הצעת מכר ע; הצעת מכר במחיר קבוע: בפרט נדון ב

 11 הצגהוהנפקה פרטית ; י חתימה"הצעת מכר ע; מכרז

 הצעת מכר במחיר קבוע(offer for sale at a fixed price  )
ע מוגדר מראש  "הנה שיטת הנפקה ראשונה שבה מספר ני

 דרך בית הוצאה, מוצע לציבור המשקיעים במחיר קבוע

 בית הוצאה(issuing house )  הנה חברה המתמחה
ע "תמיכה בהנפקת ני –( underwriting) חיתוםב

 (י הסכם"עפ, הצעה או הפצה, רכישה, תמחור)חדשים 

 לשם גיוס משאבים  ע חדשים "ניהשיטה משמשת להנפקת
 י הבעלים"ע קיימים ע"אך יכולה לשמש גם למכירת ני

  השיטה בעיקר משמשת את החברות שמטרתן היא גיוס
ע  "ושלא היו רשומות עד כה בבורסה לני ראשונימשאבים 

 (ע הקיימים"הנפקות חוזרות מופנות לבעלי ני, י רוב"עפ)

 12 תהליך ההנפקה והגורמים הקשורים בולהלן נפרט את 
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י בית הוצאה כרוך בהתחייבות החתם  "ע תהליך החיתום
או  /ו, או לחתמי משנה/ע המונפקים לציבור ו"לשווק ני

 י הציבור או חתמי המשנה"ע שלא נרכשו ע"לרכוש את ני

כ בנק להשקעות או מוסד פיננסי דומה"החתם הוא בד  ,
 'וכד התמחורובחינת התשקיף , יעוץאשר מספק למנפיק 

 ע"או הנחה ברכישת ני/עמלה והחתם מקבל על שירותיו 

 המוניטין  אחד הנכסים החשובים של בתי הוצאה הנו 

של  )ע ראשונה מהווה תהליך מורכב וממושך "הנפקת ני
 בוחן את החברהשבמהלכו בית הוצאה ( שנה לכל הפחות

 לדאוג לאיכות החברהשתי סיבות לבית הוצאה לפחות: 

 -ו( ע המונפקים"בגלל רכישת ני)של בית הוצאה  הנכסים1.

 (ע החברה"משווק עיקרי של ני)של בית הוצאה  המוניטין2.
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(  תחת הנחיית החתם)החברה מוציאה , לקראת ההנפקה
,  ובו מידע מעמיק אודות החברה( prospectus) תשקיף

 'מחיר מוצע וכו, מטרות הנפקה, מצבה השוטף והמצופה

החברות והחתמים נוטים להציע  , מחשש מחוסר ביקוש
 (oversubscription)שגורם לעודף ביקוש , מחיר נמוך

 בטופס המצורף לתשקיף)בקשות רכישה הציבור מגיש  ,
 (י בנקים"כאשר התשקיף מתפרסם בעיתונות ומופץ ע

 

כללי ההקצאה  החתם קובע את , במקרה של עודף ביקוש
(allocation) ,אך גם  , מחדצמצום עלויות תוך שאיפה ל
 (כדי להבטיח מסחר פעיל)מאידך פיזור החזקות רחב ל

 של בעלי  הצבעהכללי הקצאה יכולים להסתמך למשל על
 י כל מועמד"עכמות המניות המבוקשת החברה או על 
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 מכתבי קבלה  המועמדים שבקשותיהם אושרו מקבלים
(letters of acceptance )  אשר יכולים לשמש במקום

 (פיזית)כל עוד אלו לא הונפקו טכנית ע המונפקים "ני

ביום הוצאת מכתבי  ע בבורסה מתחיל "המסחר הפעיל בני
 כמוסבר לעיל, ע"אשר בפועל נסחרים במקום ני, הקבלה

אשר תלוי בין , לוח זמנים מוגדרי הצעת מכר "להנפקה ע
 : אך באופן כללי, היתר בדרישות חוק ספציפיות למדינה

 עם החתםקשר ראשוני יצירת : שנה לפחות לפני הנפקה1.

 התשקיףתמחור והכנת : מספר שבועות לקראת ההנפקה2.

 בקשות רכישה: במהלך כשבוע לאחר פרסום התשקיף3.

 ע"בבורסה לניתחילת מסחר  הקצאה ומכתבי קבלה 4.

 חשיפה הולמתהשיטה אינה זולה אך מבטיחה למנפיק 
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 הצעת מכר במכרז שיטת הנפקה נוספת היא באמצעות
(offer for sale by tender) ,  בה החתם מזמין את הציבור

 ע מונפקים"עבור ניהצעות קניה כולל כמות ומחיר להגיש 

 המחיר המינימאלי בלבדהתשקיף במקרה זה יציין את 
 

המחיר הסופי  נקבע , לאחר הגשתן ובחינתן של ההצעות
 ע נמכרים לכל מי שהציע מחיר זה או מחיר גבוה יותר"וני

יתכן  : אופן קביעת המחיר הסופי תלוי בהחלטת החתם
או  , י מחיר מוצע מקסימאלי"והמחיר הסופי ייקבע עפ
 מ להבטיח היקף מכירה סביר"נמוך יותר אם זה נדרש ע

 

 המשקיעים שהציעו מחיר השווה  ( ורק אותם)כל אותם
,  ישלמו מחיר סופי, או העולה על המחיר הסופי שנקבע

 (כלומר ללא הפליית מחירים)ללא קשר למחיר שהציעו 
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החברה עשויה  , י הצעת מכר במכרז"בשיטת הנפקה ע
 ?מדוע; מאשר בשיטת מחיר קבועיותר משאבים לגייס 

 מחיר מרבי שמוכנים לשלםמכיוון והמשקיעים מציינים 
 

וביניהם, עם זאת לשיטה זו גם שורת חסרונות חשובים: 

 יקרה יותריותר ועשויה להיות מורכבת השיטה עצמה 

אם  )ע "ריכוז יתר בהחזקות של ניהשיטה עשויה להביא ל
 מה שפוגע בנזילותם, (הצעות אחדות זכו בהיקפים גדולים

  שיטת המחיר הקבוע מבטיחה פיזור רחב יותר כי במקרה
 כללי הקצאה שוויוניים יותרשל ביקוש יתר מיושמים 

לעתים המחיר הסופי , כדי להתגבר על הבעיה האחרונה
 מתחת למרבי והצעות מעל לסופי מסופקות חלקית   נבחר 

17 

 הצעת מכר בחתימה  שיטת הנפקה נוספת היא באמצעות
(offer for sale by subscription) ;בניגוד לשיטות לעיל ,

 ללא חתם, ע ישירות לציבור"מוכרת ניבמקרה זה החברה 

 במחיר קבוע או במכרזדרך המכירה לציבור יכולה להיות 

 ע"אך לא בהחתמת נימעורב בפרסום ושיווק בית הוצאה 
 

ע של "הצעות מכירה בחתימה משמשות למשל בהנפקת ני
 (כגון חברות הזנק טכנולוגיות)חברות בעלות סיכון גבוה 

 סבירות לכך שהציבור אינו מעוניין במקרים הללו ישנה
 ע ובית הוצאה אינו מוכן ליטול סיכון החתמה"ברכישת ני

שלא נסחרו עד כהע של חברות "בדרך זו מונפקים רק ני  ,
 רק אם הביקוש מסתבר כמספקוההנפקה יוצאת לפועל 

18 
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 הנפקה פרטית או סלקטיבית  שיטת הנפקה נוספת מכונה
(private placement or placing) ;ע מוצעים "בדרך זו ני
 רשימה סגורה של משקיעים מוסדיים ולא לציבור הרחבל

אך במקום  , ע מהחברה"בית הוצאה משמש חתם וקונה ני
ניגש באופן סלקטיבי לציבור פרסום הצעה לציבור הרחב 

 "(שיווק סלקטיבי"השיטה מכונה גם ) משקיעים מצומצם

 (מזעור עלויות הנפקה)השיטה מתאימה לחברות קטנות 

הצגה (introduction )  הנה דרך השגת ציטוט שאיננה
 ע בלבד"פרסום מחיר נימטרתה היא ; קשורה להנפקה

חשיפה  חברות פרטיות אשר מחפשות : דוגמאות למצב זה
חשיפה  חברות שמחפשות ; במטרה לשפר נזילותנוספת 

 (off-spin)עברו סיעוף חברות שכבר נסחרו אך ; ל"בחו

 19 אחוז החזקות ציבוריותכאן נדרשת עמידה בתנאים כגון 

החיתום (underwriting )  הוזכר לעיל בהקשר להצעה
התהליך משמש  ; במחיר קבוע ובמכרז ולהנפקה פרטית

 :ומסתמך על, ביטוח הנפקה מבחינת החברהלמעשה 

(ללא סיכון בתמורה להנחה)ע מחברה לחתם "מכירת ני 

מ לצמצמו"שיעסיק חתמי משנה ע, י חתם"נטילת סיכון ע 

שנועד לצמצם סיכון של חוסר  י החתם "תמחור הנפקה ע
 ביקוש ומאמצי פרסום ושווק המשרתים את אותה מטרה

 בחתימה מלאה(full subscription) ,ע שהונפקו  "כל ני
 י הציבור מידי החתם וחתמי המשנה"נרכשים במלואם ע

 בחתימה חלקית(partial subscription) ,  חלק מהנפקה
 והחתם מחויב לרכוש את היתר  , י הציבור"בלבד נרכש ע

20 

המכונות גם , עד כה התמקדנו בהנפקות הראשונותIPO – 
Initial Public Offering ;  הנפקה חוזרת או נשנית

(seasoned issue )הנה של חברה שכבר הונפקה בעבר 
חשבו על מספר סיבות אפשריות להנפקות נשנות  ... 
חברות המעוניינות בגיוס הון עצמי  : גיוס הון עצמי נוסף

נוסף מחויבות ברוב המקרים לתת זכות קדימה לבעלי  
 (נפרט בהמשך; "זכויות"י הנפקת "ע)המניות הקיימים 

ח באמצעות אחת  "הנפקת אג: גיוס הון הלוואות נוסף
 (פרטית או אחת מהצעות מכר)השיטות שתוארו לעיל 

 ע "מכירת ני: י בעלי החברה הקיימים"עמימוש הון עצמי
י הבעלים שרוצים למנוע פגיעה במחיר השוק  "מאסיבית ע

 (הצעת מכר של מניות קיימותאך למעשה , דומה להנפקה)
 חלוקת  : ללא גיוס משאבים נוספיםהעלאת מספר מניות

 21 (נפרט בהמשך)לבעלי החברה הקיימים " מניות הטבה"

  גיוס הון הלוואות ומימוש הון עצמי הן סיבות פשוטות
לעומת זאת  ; יחסית ואינן כרוכות בתהליכים מיוחדים

 הרחבת ההון העצמי ומניות הטבה ראויות לפירוט נוסף

הנפקת הון עצמי נוסף חייבת להעניק  , י חוקי המסחר"עפ
במקרה זה החברה  ; זכות קדימה לבעלי המניות הקיימים

 כמוסבר להלן, (rights) זכויותמנפיקה מניות המכונות 

מאוד כגון בהנפקות , לעתים זכות קדימה אינה הכרחית
 ויתרו על זכותאו אם בעלי החברה הקיימים  מצומצמות

פרופורציונית להחזקות הקיימותכ "הצעת זכויות בד  ,
 למשל מניית זכות אחת עבור כל שלוש מניות מוחזקות

 מדוע; נמוך ממחיר המניה בשוקמחיר מניית זכות יהיה? 

 את מניות הזכותלא יהיה כדאי לרכוש אחרת לאף אחד  ,
 22 בשוק פתוח הנו נמוך יותר!( השקולות)אם מחיר המניות 

 כוללות צרכים תפעוליים דחופיםהסיבות להנפקת זכויות  ,
 רכישת חברה אחרת ועוד, מימון הרחבה, עדכון מבנה הון

 כ מספר  "בד)קצר יותר תהליך הנפקת זכויות עשוי להיות
 מהאופייני להנפקות ראשונות( שבועות עד חודשים בלבד

 להנפקת הזכויותמסמך המפרט סיבות החברה תוציא  ,
,  ותשלח הצעות לבעלי המניות אשר יוכלו לאשר רכישה

 למכור את הזכותלוותר על זכות קדימה או לעתים אף 

 (:אם ההנפקה הייתה מוצלחת)כתוצאה מהנפקת זכויות 

משאבים זמינים נוספיםלחברה מספר מניות גדול יותר ו 

 אמור לעלות בסך גובה ההנפקהערכה הכולל של החברה 

 במספר , בין היתר, במידה התלויהמחיר המניה ישתנה
;  הזכויות שהונפקו ובמחירן לעומת מחיר המניות המקורי

 23 ?כ למחיר המניה בעקבות ההנפקה"מה לדעתכם יקרה בד

 בהשפעה של הנפקת זכויות על מחיר המניותלהלן נתבונן 

שווי שוק : הגדרה(market capitalization )  של חברה
 זמן נתונה מוגדר כמחיר המניה כפול מספר המניות' בנק

 

Market Cap = Share (P)rice x (N)umber of Shares 
 

 P = Market Cap/N: מכאן מחיר המניה לפני ההנפקה

  היות ושווי החברה וגם מספר המניות משתנים כתוצאה
 ’P’ = Market Cap’/N: המחיר החדש הנו, מהנפקה

  Market Cap’ = Market Cap + extra valueכאשר  
 N’ = N + number of rights issuedומספר המניות 

ה- extra value עולה עם עליית כמות משאבים שגויסו  ,
מושפע בכיוון שאינו ברור  ו, יורד עם גידול בעלויות הגיוס

 ותלוי באופן בו תופס השוק את משמעות ההנפקה מראש
24 
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  P’ = Market Cap’/N’   

 Market Cap’ = Market Cap + extra value 

 והמתעלם  , בכמות המשאבים שגויסומחיר שמתחשב רק
את תוצאות  השוק תופס וגם מהאופן שבו  מעלויות הגיוס

ַתר זכויות מחיר תיאורטי מכונה , ההנפקה  theoretical)בָּ
ex-rights price - מחיר המניות בשוק שלאחר ההנפקה) 

מחיר תיאורטי בתר זכויות מחושב לפי הנוסחה הבאה: 

25 

N – מספר מניות לפני הנפקה 
P – מחיר המניה לפני הנפקה 
Q –   מחיר המניה המונפקת

מניות מונפקות   nבשיטה שבה 
 (n/m)מניות קיימות  mלכל 

זהו הממוצע המשוקלל של המחיר  
 (הנמוך יותר)הישן ומחיר ההנפקה 

אך  , את הנוסחה ניתן בקלות להתאים לעלויות הנפקה
תפיסת השוק  /קשה עד בלתי אפשרי לחזות את תגובת

 :המחיר עשוי לרדת מתחת לתיאורטי; הפסיכולוגית

 במידה וחלק מהזכויות יימכרוהיצע המניות עשוי לגדול 

 להשקעה נוספת" בקשות"הבעלים הקיימים לא אוהבים 

 גיוס המשאבים כאיתות לבעיותהשוק יכול לפרש את 

 אם למשל, יכולים למכור את הזכויותהבעלים הקיימים: 

 לבזבז עוד כסף"יש חשד לבעיות בחברה ואינם רוצים" 

 לאותה החברה חשיפהאינם מעוניינים להגביר 

 בעת ההנפקהמשאבים פנויים אין לבעלים 

 קניית המניה החדשה מחיר זכות(nil-paid right )  שווה
 להפרש בין מחיר המניה לאחר ההנפקה למחיר ההנפקה

26 

חשוב להבחין בין המונחים הבאים, בהנפקת זכויות: 

 מחיר המניה לאחר ההנפקה– ex-rights price 

 הזכות לקנות מניה במחיר ההנפקה– nil-paid right 
כולל זכות הקנייה במחיר  , מחיר המניה מיד לפני הנפקה

ִליל זכויות מחיר : הנפקה  cum-rights share price –כְּ

המשקיע אמור להיות  , בהתעלם מתופעות פסיכולוגיות
 אדיש בין מימוש הזכויות לבין מכירתן בשוק הפתוח

 כ מוחתמת"אך בד, אינה מחייבת חיתוםהנפקת זכויות 

י פער גדול בין "כ מובטחות ע"הנפקות שלא מוחתמות בד
 (  deep discount)מחיר כליל זכויות למחיר מניה בשוק 

 הערך הנקוב של המניה –מגבלה אפקטיבית להנחה לעיל 

הזכויות שלא  כ נדרשות למכור מניות על כל "החברות בד
 27 ואז לחלק רווחים בין בעלי הזכויות, במחיר החדש מומשו

י דוגמא"נסכם את נושא ההנפקה של זכויות ע: 

 מניית החברה נניח מחירXYZ  100לפני ההנפקה הנו ₪  ,
כלומר  ) 1:2הנפקת זכויות ביחס והחברה מכריזה כעת על 

  ₪ 70במחיר , (מנייה חדשה אחת לכל שתי מניות קיימות

במונחי הנוסחה שהוצגה :P=100, Q=70, n/m=1/2 

90: לאחר ההצבה בנוסחה וביצוע החישובים נקבל = P’ 

 (זכויות-בתר)מחיר מניה חדש שקיבלנו הנו  ₪ 90המחיר  

לבעלים הקיימים ומכאן שערך  ₪ 70 -המניות הונפקו ב
 :הנו( nil-paid right)הזכות לקנות מניה במחיר הנפקה 

 (למניה אחת ₪ 10כלומר , לכל שתי מניות) ₪ 20=  90 - 70

100הנו ( לפני ההנפקה)מחיר המניה בשוק , למעשה ₪ 
 28 ₪ 10מחיר הזכות ועוד  ₪ 90זכויות -בתרומורכב ממחיר 

 מניות הטבה  סוג מיוחד של הנפקה חוזרת הנה הנפקת
(scrip issue) , או בונוס(bonus/capitalization) 

 לבעלי המניות  מניות המחולקות בחינם מניות הטבה הן
 בכמויות הפרופורציוניות להחזקתם הקיימת, הרגילות

 השלכות עיקריות כדלהלןלחלוקת מניות הטבה מספר: 

 ללא גיוס הון, הכולל של החברההגדלת מספר המניות 

 של החברהשווי הכולל ב( תיאורטי לפחות)חוסר שינוי 

 בצורה פרופורציונית להנפקהמחיר המניה עשוי לרדת 

 לכל משקיע נתון עשוי להישאר ללא שינוישווי ההחזקה 

 וסעיף , במאזן החברה יורד" רווחים שלא חולקו"סעיף
,  (capitalization issueמכאן הכינוי )עולה " הון מניות"
 retained earnings הופך בחלקו ל- share capital 29 

 הון מניות"יורד וסעיף " רווחים שלא חולקו"מדוע סעיף "
 ?share capital -הופך ל retained earningsאו , העול

 הון המניות(share capital )למניה  ערך הנקוב מתייחס ל
 :האחרון עולה אך הראשון אינו יורד, כפול מספר המניות

   ₪ 10,000הון מניות , ₪ 10ערך נקוב של , מניות 1,000לחברה •

  2,000כעת לחברה   1:1החברה מחלקת מניות הטבה ביחס •
   ₪ 10,000 -כלומר הון מניות עלה ב, ₪ 10מניות עם ערך נקוב 

  ₪ 10,000 -רווחים שלא חולקו ירדו ב, ללא שינוי ריאלי כלשהו•
 

 זכויות במחיר אפסהנפקת מניות הטבה דומה להנפקת 

 משמעות פעולת ההנפקה של מניות הטבהמהי לדעתכם? 

 מטיבם וביניהם הבאים פסיכולוגייםרוב ההסברים הנם: 

מניות זולות יותר עשויות ליהנות מנזילות  : שיפור נזילות
 (בפועל רלוונטי רק לגבי מניות מאוד יקרות)גבוהה יותר 
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'כמתנההחלוקה נתפסת , לפחות פסיכולוגית: 'קבל חינם 
 

הפיכת רווחים שלא חולקו להון מניות מחייבת  : איתות
דבר המצביע על הצלחת  , צבירת היקף מספיק של רווחים

 על הצלחה" מרמזת"לכן חלוקת מניות הטבה , החברה
 

לשיפוטכם, שיקול מורכב משני חלקים הבאים: ביטחון: 
דבר שמצמצם את  , מניות הטבה מורידות את מחיר המניה•

 המרחק מערך נקוב ואת טווח האפשרויות להנפקת זכויות

מנהלים שבמודע מצמצמים את טווח האפשרויות לגיוס  •
 (?מה דעתכם)ככל הנראה בטוחים בהצלחת החברה , הון

 

 דיבידנד קבוע למניהחברות שנוהגות לחלק : 1דיבידנד ,
 יכולות להנפיק מניות הטבה כאיתות להגדלת הדיבידנד

 

 להציג דיבידנד כאחוז מתוך  חברות שנוהגות : 2דיבידנד
 יכולות אז להציג מספר נמוך וסביר יותרסך הערך הנקוב 
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 לעתים דרישות  (: טיעון שאינו פסיכולוגי)דרישות החוק
למשל כדי  , הון מניות מינימאלימסוימות מטילות מגבלת 

 (3ראו שיעור , trustee)ח "שהחברה תוכל לשמש נאמן אג

הגדלת הון המניות על חשבון צמצום הרזרבות  , במקרה זה•
 של הנפקת מניות הטבהולא תוצאת לוואי , הנו יעד ספציפי

 

 של  ( הברורים והשנויים במחלוקת)מלבד יתרונותיהן
 :חסרונות מוחשייםלהנפקות מסוג זה גם , מניות הטבה

גם מניות בעלות מחיר אפס אינן מונפקות  : עלויות הנפקה
 ('מחייבות הוצאת הודעה למשקיעים וכד)ומופצות בחינם 

כגון )הגורמים המשתמשים בנתוני החברה : עלויות מעקב
חייבים להשקיע  ( למטרות אכיפת חוק או במחקר אקדמי

 "פיצול המניות"מ לנטרל את ההשפעה של "מאמץ נוסף ע
32 

 מחיר המניה לאחר הנפקת  , (בלבד)מבחינה תיאורטית
 :אמור להיקבע בהתאם לנוסחה הבאה מניות הטבה

 
הנו מחיר   ’P, הנו מחיר המניה לפני ההנפקה Pכאשר  

 קיימות mמניות חדשות לכל  nוההנפקה העניקה , חדש
 

 הנוסחה לעיל מניחה כי השוק אינו מושפע מעצם העובדה
 (מתייחס עליה באופן ניטראליכלומר )של הנפקת המניות 

 

היתרונות והחסרונות של הנפקת מניות הטבה צוינו לעיל ;
 :ל"שונה מהמחיר התיאורטי הנהמחיר בפועל עשוי להיות 

 חזקים מספיק( הפסיכולוגיים)אם היתרונות גבוה יותר 

 אם שיקולי החסרונות גברו על סך היתרונותנמוך יותר 
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 דיבידנד תעודות המונח הקשור להנפקת מניות הטבה הנו
(scrip dividend) , שהוא למעשה דיבידנד לבעלי מניות

 כ"ולא במזומן כמו בדמחולק בצורת מניות חדשות אשר 

קיימים סוגים שונים של דיבידנד תעודות: 
ללא ברירה  , אך ורק בצורת מניות חדשותדיבידנד שמחולק •

 (מקרה זה למעשה שקול לחלוטין להנפקת מניות הטבה)

י  "עפ, מניות חדשות או במזומןדיבידנד שמחולק בצורת •
 ?איך המקרה שונה מהנפקת מניות הטבה; דרישת המשקיע

 שבאופציהשווה למזומן הדיבידנד עם אופציית ברירה 
למשקיעים  (: במזומן)דומה לחלוקת דיבידנד רגילה המצב •

מחיר השוק שלהן לא ירד  שיקבלו מניות יהיה יותר מניות ש
 (היות ומי שבחר במניה אינו מתכוון למוכרה באופן מיידי)

  תוצאתו של התהליך למעשה, במקרה של אופציית ברירה•
 דומה להנפקת זכויות שבאה לאחר חלוקת דיבידנד במזומן   
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של חברות   ההנפקות הראשונותסקרנו את נושא , לסיכום
 (Initial Public Offerings)שלא נסחרו עד כה בבורסה 

 ומהם היתרונות שבציטוט הבורסאי ציטוטהסברנו מהו 

 חתםותפקידו של דרכים להנפקה ראשונית סקרנו מספר 
 

 ההנפקות החוזרות סקרנו את(seasoned offerings  )
 ע"ע שלהן כבר נסחרות בבורסות לני"של החברות שני

 זכויותובהנפקת הון עצמי נוסף הכרנו בגיוס (rights) 

 מניות הטבה סקרנו את נושא הנפקת(scrip issues) 

 ללא הגבלת  ע באופן כללי ו"לני( ברובו)הדיון התייחס
,  בחלק הקשור להנפקת זכויות ומניות הטבה; הכלליות

 35 מניות רגילותע מסוג "התייחסנו באופן ספציפי רק לני

 מהווה חלק  מקצוע החשבונאות , 1כפי שהוסבר בשיעור
 :היחס בין השניים הנו יחס השלמה; בלתי נפרד מהמימון

של " הריאלי"צד הפיננסי מקצוע המימון עוסק ברובו ב
 המשקיעים והשוקים ברמה כללית, התנהלות החברות

העוסק בצד  , מקצוע החשבונאות מהווה חלק משלים
 "(הריאלי"המשפיע בתורו על הצד )הרישום והדיווח 

  הזיקה בין שני המקצועות באה לידי ביטוי בהיבטים
 :נמחיש את הקשר באופן ישירובשיעור הקרוב , רבים

 לצורך הערכת  חות פיננסיים "בניתוח ופרשנות של דונדון
 חברות והסקת מסקנות בתחום קבלת החלטות השקעה

חות ויחסים פיננסיים עבור "נדון בהשלכות של ניתוח דו
 כהקדמה לנושאי מבנה ומחיר ההון, בעלי החברה והחוב
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מבוא וסקירה רחבה של יסודות המימון 

ישויות עסקיות שונות ומקורות המימון 

 (בסיסיים ונגזרים)פיננסיים עיקריים כלים 

ע למסחר ציבורי בבורסה "הנפקת ני 

חות ויחסים פיננסיים"ניתוח דו 

מחיר ההון המשוקלל של חברה 

מבנה ההון של חברה ומדיניות הדיבידנד 

הערכת פרויקטים וקבלת החלטות השקעה 
 

1כפי שהוסבר בשיעור , כל הנושאים קשורים קשר הדוק ;
 הבנת השיעורים הבאים מותנית בשליטה בחומר הקודם  
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