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  פרמיית שליטה

 

 מאת: יוסי דקל
 

פרמיית שליטה" היא הסכום העודף שרוכש מוכן לשלם למוכר תמורת סכום מניות שיקנה לו את השליטה / זכויות "

הינה: "היכולת לכוון את פעילותו  ,1968 -ערך תשכ"חהצבעה עודפות בתאגיד. הגדרת "שליטה" המקובלת בחוק ניירות 

של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט 

 ".בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד

 

 ת למדידת פרמיית שליטה:בספרות הכלכלית קיימות שתי שיטות מקובלו

  תחת השליטה החדשה  שווי –שווי השליטה הוא ההפרש בין "שווי אופטימאלי"  - 1פרופסור דמודרןעל פי ספרו של

שווי החברה  -קוו" -המניות, לבין "שווי סטאטוס שתיישם מדיניות תפעולית ו / או מדיניות פיננסית טובה יותר לבעל

בהסתברות להחלפת השליטה בחברה. שוויה האופטימאלי של החברה נגזר  מוכפלתחת הנהלה קיימת, הפרש זה 

 גודל החברה, טיב ההנהלה ורגולציה חוקתית במדינה שבה פועלת החברה. ממספר גורמים כגון

 למחירי המניות בבורסה,  בחינת עסקאות מחוץ לבורסה בחבילת מניות המקנות שליטה בחברות ציבוריות והשוואתן

פי נתוני העסקאות הפרטיות לבין שווי המניות  ווי ההון "ללא שליטה". כך, הפער בין שווי המניות עלהמשקף את ש

 להלן סקירה של המחקרים והעסקאות שנבחנו: בבורסה משקף את שווי השליטה.

 

 מחקרים .1

  ( 2004)במחקר בינלאומי שבוצע על ידיDayc  &Zingales
מדינות בין  39 -עסקאות העברת שליטה ב 412בחנו  2

כאשר פרמיית השליטה , 65%-4%ן ממצאי המחקר עולה כי פרמיות השליטה נעו בי. 1990-2000השנים 

עסקאות העברת שליטה בישראל ונמצא כי פרמיית השליטה  9כחלק ממחקר זה, נלקחו  .14% הממוצעת הינה

מחקר זה מראה אף הוא כי פרמיית השליטה בישראל שונה מהותית . 27% -הממוצעת בשוק הישראלי נאמדת ב

מפרמיית השליטה המאפיינת מדינות מפותחות, כדוגמת מדינות מערב אירופה שבהן פרמיית השליטה הינה חד 

  (2% -, צרפת 10% -גרמניה   ,1% -נורווגיה  ,6% -שוויץ ) ספרתית

 54וטרבך מאוניברסיטת בר אילן, אשר בו ניתחו אמפירית ממחקר שבוצע על ידי ד"ר רונן ברק ופרופ' בני לא 

מהון  20%)על גושי מניות גדולים ( שליטה),שבהן הועברה בעלות 1993-2005עסקות מחוץ לבורסה בין השנים 

מערך השוק הממוצע של  30% -, נמצא שפרמיית השליטה בישראל מסתכמת לממוצע של כ(החברה לפחות

, בנוסף, כי פרמיית שליטה גבוהה הינה אופיינית לכלכלות חלשות, וכי פרמיית החברות הנרכשות. המחקר קבע

  -מדה פרמיית השליטה בכביחס למדינות מערביות מפותחות. בארה"ב, לדוגמה, נא השליטה בישראל גבוהה

                                                   
1 Damodaran on Valuation: Security Analysis for Investment and Corporate Finance. 
2 "Control premiums and the effectiveness of corporate governance systems" by Alexander Dyck, University of 

Toronto, and, Luigi Zingales,University of Chicago. 
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 מזרח אסיה ואוקיאניה נמצא שפרמיות-במרבית מדינות מערב אירופה, צפון אמריקה, דרוםו ואיל ,4%

לבעלי השליטה ן ל מצביע על הקלות היחסית שבה ניתהשיעור הגבוה שנאמד בישרא .10% -נמוכות מ השליטה

הציבור. בנוסף, נמצא ששיעור ב ם הפרטית, על חשבון המשקיעים מקרלנצל את החברות שבשליטתם לתועלת

ותר לביקורת במידה רבה יותר, חשופות י טובות ההנאה נמוך יותר בחברות גדולות מכיוון שאלו מסוקרות

 השליטה לנצל אותן בהשוואה לחברות קטנות. הציבור ומבוקרות באופן היוצר קושי גדול יותר לבעלי

  פורסם מאמר באתר הממשל התאגידי של אוניברסיטת תל אביב לפיו,  ,2015במרץ  3נציין בסעיף זה כי ביום

, שמטרתו לבחון את שיעור פרמיית בימים אלו נערך מחקר אמפירי על ידי פרופסור שרון חנס ואילון בלום

השליטה בעסקאות עדכניות להעברת שליטה במשק הישראלי. המחקר עקב אחר כל עסקאות העברת שליטה 

 2006, שבוצעו בין השנים (החברות המשמעותיות בבורסה לניירות ערך)מאגר"  -בחברות הנכללות ב"תל אביב 

התוצאות הראשוניות של המחקר מלמדות על תפנית בפרמיית על פי המאמר, כאמור, (. עסקאות 13  ) 2014עד 

 :השליטה במשק הישראלי, לפיהן

  6.4%של הפרמיה הממוצעת צנחה לשיעור. 

  העסקאות שנבחנו התבצעו בפרמיה שלילית 13חמש מבין.  

  כאשר משקללים את החישוב לפי גודל העסקאות, התוצאה היא שהשיעור הממוצע של פרמיית השליטה

 .בלבד 1.2%להעברת שליטה בישראל הוא  בעסקאות

כאמור לעיל, תוצאות המחקר המצוינות לעיל, הינן תוצאות ראשוניות, שכן, נכון למועד השלמת העסקה, 

 .המחקר טרם הושלם

 

 עסקאות .2

  5.4%של  חברת גרנית הכרמל עברה לשליטתו של היזם דוד עזריאלי בפרמיית שליטה 2006בשנת. 

   8.3% נמכרה חברת מדטכניקה מחברה שבשליטת קרן פימי בפרמיית שליטה של 2007בשנת. 

   רכש אקרדי גידמאק את השליטה בחברת אוסיף השקעות ופתוח בע"מ והגדיל את שיעור , 2007בשנת

 208ש"ח למניה כאשר מחיר המניה בבורסה עמד על  255העסקה הושלמה לפי שווי של . 60% -להחזקותיו 

 .5.22% -כש"ח. פרמיית השליטה המשתקפת מעסקה הינה 

  ש"ח למניה כאשר מחיר  35ממניות חברת דנבר טכנולוגיות צבעים בע"מ במחיר של  1.74%נמכרו  ,2008בשנת

 .75% -כניתן לגזור פרמיה בשיעור של ש"ח. מנתוני העסקה  20המניה בבורסה עמד על 

   נרכשה השליטה בבזק על ידי קבוצת החברות שבשליטת שאול אלוביץ בפרמיה שלילית מזערית 2010בשנת. 

 אגן תעשיות בע"מ -פרסמה אידיבי חברה לאחזקות בע"מ, בעלת השליטה בחברת מכתשים ,2011חודש ינואר ב

 China Chemical National הסכם עם חברה בת של נחתם 2011בינואר  8, כי ביום ("אגן מכתשים להלן ")

Corporation  " להלן(China )" לביצוע עסקת מיזוג, במסגרתה תרכשנה החזקות הציבור במכתשים אגן וכן

שמכתשים אגן תהפוך  , כך("כורלהלן ")ממניות מכתשים אגן המוחזקות על ידי כור תעשיות בע"מ  7% תרכשנה

במסגרת העסקה יקבל ציבור בעלי המניות של (. 40%( וכור )60%) China ות משותפת שללחברה פרטית בבעל

-ממניות מכתשים אגן וכור תקבל כ 53% -מיליון דולר עבור מכירת כ 1,272 -כמכתשים אגן תמורה כוללת של 
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שישקף שווי מניות מכתשים אגן תירכשנה במחיר  ממניות מכתשים אגן. 7% -כעבור מכירת  מיליון דולר 168

, כאשר המחיר בבורסה לניירות (ש"ח 93.19)דולר  57.5 -למניה של כ  מיליארד דולר לפי מחיר 4.2חברה של 

 .9.02% -ש"ח. על פי תנאי העסקה, כאמור, משתקפת פרמיית שליטה של כ 28.18ערך הינו 

 

  ירידה  במגמת  נמצאת האחרונות  ם בשני בישראל  הממוצעת  השליטה  פרמיית  כי  עולה  לעיל  הנתונים לסיכום מ

 (5%במעוגל ) 4.6%  של  ממוצע  שיעור  על  ועומדת( שלילית  הינה  אף  לעיתים) משמעותית

 

 

 

 :יוסי דקלמר  אודות

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

סמנכ"ל , בתחום הניהול ושוק ההון Forbes (Isrכלכלי ופרסם טור קבוע במגזין הכלכלי ). כעיתונאיוהייעוץ הכלכלי, 

מנכ"ל של מספר חברות בתחומי הטכנולוגיה , סמנכ"ל בתאגיד בנקאי מוביל, ומנהל מחוז בחברת ביטוח ציבורית

 חבר במספר דירקטוריונים.ו יו"ר דירקטוריוןוכ והשירותים הרפואיים

 

 (PRA)וכאקטואר סיכונים פנסיוניים  (LRA) אקטואר סיכוני חיים ,(CFV) כמעריך שווי מימון תאגידידקל מוסמך מר 

( CLU, מוסמך כחתם מורשה בביטוח חיים )(IAVFAמטעם לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל )

והמכללה לביטוח בישראל, בוגר לימודי ביטוח במגמה למפקחי רכישה בביטוח חיים מטעם   American collegeמטעם 

במנהל עסקים   M.B.Aוארבעל ת. בנוסף, מר דקל הינו ברישיון סוכן ביטוח מטעם משרד האוצרהמכללה לביטוח ו

מאוניברסיטת  קהבמדעי החברה והמתמטיקה עם התמחות בסטטיסטי B.A התמחות במימון מאוניברסיטת חיפה ותואר

 .מרצה בתחומים כלכליים שוניםומשמש חיפה 

 

 :K.O. Dekel & Coמשרד הייעוץ הכלכלי  אודות

 המתמחה במתן שירותי ייעוץ כלכלי, עסקי, חברה מוביל, בלתי תלוי והינ K.O. Dekel & Coמשרד הייעוץ הכלכלי 

ומשרדי ממשלה. המקצועיות הרבה  בוגרות וחברות הזנקומימוני לחברות ישראליות ובינלאומיות, פרטיות וציבוריות, 

הכלכלי מסייעת ללקוחותינו בתהליכי גיוס כספים, הנפקה לציבור ,השקעה,  (Start-upבתחומי הייעוץ ) המשרדשל 

 ורכישות וכן בדיווחים הכספיים שלהם. מיזוגים


