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 ותאחזק תחבר בגין דיסקאונט: שווי ממעריך טיפ

 

 וניירות נדל"ן כלל בדרך) שלהם הנכסים בסיסאת  למכור אחזקה חברות עבור דופן יוצאאין זה 

 בחברה השקעה שלמנייתה  שווי" כי קובעת 59-60 החלטה מקדמית. ןשלה הרווחיםחלף ( ערך

 הדוקבקשר  קשור, ובין אם לאו משפחתיתבבעלות היא חברה  אם בין, המחזיקה בנדל"ן פרטית

 שווי את לקבוע מעריך השווי על, זה מסוג חברות עבור. מנושהמניה נגזרת מנכסי הבסיס  שוויל

 ".החברה נכסי של( האמיתי )קרי, השווי הכלכלי ההוגן השוק

 

 בחברות המיעוט זכויות כימעלה ת סגורות ציבוריו-ציבוריות וקרנות חברות נדל"ן של ניתוחמ

בשווי נכסי הפירמה חלקן היחסי ל ביחסבדיסקאונט  נמכרות כלל בדרך חברות נדל"ןבאחזקה ו

יתאים את שווי זכויות  הישות ברמת הדיסקאונט האמור יישום. הוגן שוק שווי לפי המוצגים נטו

 יכולתם היעדרכמו גם עבור  נכסיםאותם  עלהמיעוט  מניותשל בעלי המיעוט לבעלותם העקיפה 

 -ל 10%נע בין  אחזקות חברת בגין דיסקאונט. הללו נכסיםה של מיזוג או פירוק, מכירה לכפות

 .ומקרה מקרה כל של נסיבותלו עובדותל בהתאם, 60%

 

דיסקאונט כ להיחשב עשויה ביותר הטהורה ובצורת אחזקות חברת בגין דיסקאונט ראשון במבט

 בתי ידי על זה מכבר הוכר אחזקות חברת בגין דיסקאונט יישום, דא עקא; בגין אחזקת מיעוט

 Estate of" האמריקאי המשפט בית שלבפסק הדין . לצורך יישום זכויות רוב בארה"ב המשפט

Folks"1 , בעלות אחוזי על חלים אחזקות חברת בגין ים שוניםדיסקאונט כיבית המשפט קבע 

 מיעוטזכויות  תקף עבור 50% של דיסקאונט כי סבר המשפט בית. חברה אותה עבור שונים

 איפשר גם המשפט בית כי נציין(. פחות מאשר שליטה) רבזכויות  תקף עבור 40% של דיסקאונטו

 .המיעוט זכויותאונט נוסף בגין היעדר הסחירות של דיסק

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Estate of T. John Folks, Jr., T.C. Memo 1982-43 

 



 
 

 
 

 

 כי המשפט בית קבע, Estate of Dougherty"2" האמריקאי המשפט בית שלבפסק הדין 

המנוח . פירוקו הפעלה עלויותביגן היעדר סחירות ובגין תקף )חוקי ומורשה(  35% שלדיסקאונט 

 100% -ב החזיקהאמנות שקרן נב( beneficial interestsת המוטב )וזיקמ 100% -החזיק ב

 .אחרים נזילים לא ונכסים ן"נדל בעיקר בבעלותה אשרמהזכויות בחברה כלשהי 

  

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

 

 

 בכבוד רב,                                                          

 רועי פולניצר                                                         

 לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל מנכ"ליו"ר ו                                            

                                                             
2 Estate of Albert L. Dougherty, T.C. Memo 1990-274. 

 


