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  הצבעה זכויות היעדר בגין דיסקאונט

  מאת: יוסי דקל

  

הבדלי מחירים  אחת הדרכים המקובלות למדוד את הפרמיה בגין זכויות הצבעה הינה שימוש בנתונים על

הישראלי הנפיקו מספר סוגים  מניות רגילות למניות נחותות בהצבעה. בעבר, חברות רבות בשוק ההוןבין 

 5מניה בעלת ערך נקוב  - רגילות (לדוגמה  של מניות בעלות ערך נקוב הגבוה מהערך הנקוב של מניות

נקוב  ש"ח ערך 1מניות  5בהצבעה (בעלים של  ש"ח). הדבר ביטא נחיתות 1ש"ח, במקום ערך נקוב 

ש"ח ערך נקוב המחזיק בזכות הצבעה בודדת). בדרך  5 זכויות הצבעה, לעומת בעל מניה של 5 -מחזיק ב

  גדולים מהון המניות מבלי לוותר על גרעין השליטה בחברה. זו בעלי השליטה יכלו למכור חלקים

הצבעה שונות,  מסקירת ספרות אקדמאית המבוססת על בחינת הבדלי המחירים בין מניות בעלות זכויות

 ,Leaseשל  במחקרם 5.44% עולה כי טווח שיעור ההפחתה בגין היעדר זכויות הצבעה רחב מאוד, ונע בין

McConell and Mikkelson לציין , יש2הישראלי השוק על לוי חיים של , לבין במחקרו1האמריקאי השוק על 

ההון הישראלי עבר תמורות רבות של המאה הקודמת, ומאז שוק השמונים  בשנות בוצעו לעיל שהמחקרים

   איבדו המחקרים מהרלוונטיות שלהם. והליכי גלובליזציה, בעטיים

כל החברות  חוקק תיקון לחוק החברות אשר אסר הנפקת מניות נחותות הצבעה, ומאז כמעט 1990בשנת 

בחנו תהליכי , נ3לאוטרבך בעלות שני סוגי מניות איחדו את סוגי המניות. במחקרם של שמואל האוזר ובני

צבעה. שווי זכויות הצבעה נאמד על ה איחוד הון של שתי מניות שונות לסוג אחד של מניות שוות זכויות

חברות בשוק הישראלי אשר ביצעו איחוד  67בחנו  בסיס הפיצוי אשר ניתן לבעלי מניות עדיפות. החוקרים

  ות ההצבעה.משווי חברה נובע מזכוי 20% עד 10%, ומצאו כי 1990הון לאחר שנת 

 משמעותיות משמעותיות (השקעות בהחלטות וטו זכויות לעניות דעתי, אם לבעל המניות ישנן

דיסקאונט בגין  דיבידנד), הרי שניתן לקחת שיעור חלוקת ומדיניות ח"ש אלפי 100 על העולות

היעדר זכויות הצבעה בהתבסס על הרף התחתון אשר נמצא במחקרם של האוזר ולאוטרבך, 

החלטה הרי שניתן לקחת  . מאידך, אם לבעל המניות אין כל זכויות10%שיעור של דהיינו 
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 ן אשר נמצא במחקרם שלעליודיסקאונט בגין היעדר זכויות הצבעה בהתבסס על הרף ה שיעור

  .20%האוזר ולאוטרבך, דהיינו שיעור של 

  

  אודות מר יוסי דקל:

בעל ניסיון רב בתחום הערכות השווי  .K.O. Dekel & Coמר דקל הינו בעליו של משרד הייעוץ הכלכלי 

 בתחום הניהול ושוק ההון Forbes (Isrרסם טור קבוע במגזין הכלכלי (.פכעיתונאי כלכלי  .והייעוץ הכלכלי

סמנכ"ל ומנהל מחוז בחברת ביטוח ציבורית, סמנכ"ל בתאגיד בנקאי מוביל, מנכ"ל של מספר כ וכיהן

  רותים הרפואיים וכיו"ר דירקטוריון וחבר במספר דירקטוריונים.חברות בתחומי הטכנולוגיה והשי

בסטטיסטיקה מטעם אוניברסיטת חיפה,  BA(בהצטיינות) ובוגר  MBAהינו מוסמך במנהל עסקים מר דקל 

) PRA) וכאקטואר סיכונים פנסיוניים (LRA), אקטואר סיכוני חיים (CFVמוסמך כמעריך שווי מימון תאגידי (

), מוסמך כחתם מורשה בביטוח חיים IAVFAכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (מטעם לשכת מערי

)CLU מטעם (American college במגמה  (בהצטיינות) והמכללה לביטוח בישראל, בוגר לימודי ביטוח

לכל תחומי  רישיון מטעם משרד האוצרעל למפקחי רכישה בביטוח חיים מטעם המכללה לביטוח וב

, חבר מערכת בכתב עת מדעי בתחום מרצה בתחומים כלכליים שוניםמר דקל כף, משמש . בנוסהביטוח

חקר ארגונים באוניברסיטת חיפה, יו"ר ועדת ביקורת בלשכת המסחר והתעשייה ויו"ר פורום בוועדת היגוי 

  באוניברסיטת חיפה. את לימודיו בהערכות שווי רכש באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטת בר אילן.

  

  :K.O. Dekel & Coאודות משרד הייעוץ הכלכלי 

בהערכות שווי , המתמחה ה, בלתי תלויהמוביל פירמההינו  K.O. Dekel & Coמשרד הייעוץ הכלכלי 

בעריכת חוות דעת מומחה לבתי המשפט בישראל, במחקרים כלכליים ובדיקות כדאיות כלכלית, חברות, 

רות ישראליות ובינלאומיות, פרטיות וציבוריות, בוגרות במתן שירותי ייעוץ כלכלי, עסקי ומימוני לחב

 וחברות הזנק ומשרדי ממשלה. 

  


