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")החברה(" מ"בע השקעות אקסלנס
2013 בנובמבר 14

לכבודלכבוד
מ"בע אביב-בתל ערך לניירות הבורסהערך ניירות רשות

א"המגנ באמצעותא"המגנ באמצעות

 אקסלנס של המניות בעלי של מיוחדת כללית אסיפה זימון בדבר מיידי דיווח:הנדון
 עסקה( ערך ניירות ולתקנות 1999-ט"התשנ ,החברות לחוק בהתאם מ"בע השקעות

 2001-א"התשס ),בה שליטה בעל לבין חברה בין

 בעלי תקנות(" 2001-א"התשס ),בה שליטה בעל לבין חברה בין עסקה( ערך ניירות לתקנות בהתאם
 ניירות לחוק "),הדוחות תקנות(" 1970-ל"התש ),ומיידיים תקופתיים דוחות( ערך ניירות לתקנות "),שליטה

 והתקנות ")החברות חוק(" 1999-ט"התשנ ,החברות חוק ולהוראות ")ערך ניירות חוק(" 1968-ח"התשכ ,ערך
 23 ',ב ביום תתכנס החברה של המניות בעלי של מיוחדת כללית אסיפה כי ,להודיע מתכבדת החברה ,פיו על

 גן רמת ),20 קומה ,אביב משה מגדל( 7 בוטינסקי'ז ברחוב החברה במשרדי ,10:00 בשעה ,2013 בדצמבר
.להלן המפורט הנושא אישור יומה סדר ושעל

היום סדר על.1

 החברה של מלאה בבעלות בת חברה ,מ"בע ופנסיה גמל נשואה אקסלנס של התקשרותה אישור
 )בעקיפין( מלאה בבעלות חברה "),פנסיה הפניקס(" מ"בע וגמל פנסיה הפניקס עם "),הבת החברה("

 למכירת בהסכם ")אחזקות הפניקס" :להלן( מ"בע אחזקות הפניקס ,בחברה השליטה בעלת של
").המכירה הסכם(" פנסיה הפניקס לידי הבת החברה של הפנסיה קרנות ניהול פעילות

העיקריים ותנאיה היום סדר שעל העסקה של תמציתי תיאור.2

 ,ח"ש 400כ של בהיקף נכסים מנוהלים בהן חדשות פנסיה קרנות שתי ,היתר בין ,מנהלת הבת החברה
 ").הפנסיה קרנות(" 2013 בספטמבר 30 ליום נכון

 את הבת החברה תמכור לפיו ,המכירה בהסכם הבת החברה התקשרה ,2013 בנובמבר 14 ביום
 ").התמורה(" ח"ש מיליון 8.6 של כולל לסך בתמורה פנסיה להפניקס הפנסיה קרנות ניהול פעילות

 לאישור וכן ,זה בדוח כאמור ,החברה של הכללית האסיפה לאישור ,היתר בין ,כפופה העסקה השלמת
 זה לדוח 'א לחלק 6.5 בסעיף כמפורט הכל ,האוצר במשרד והחסכון הביטוח ,ההון שוק על הממונה

   .להלן

האישי עניינו ומהות המכירה בעסקת אישי עניין לו שיש השליטה בעל שם.3

 -כ המחזיקה( ")השקעות הפניקס(" מ"בע ופיננסים השקעות הפניקס הינה בחברה השליטה בעלת
 הפניקס .אחזקות הפניקס של מלאה בבעלות בת חברה שהינה ),בחברה ההצבעה מזכויות 89.83%

.שלה בת חברה הינה פנסיה הפניקס שכן ,המכירה בהסכם אישי עניין בעלת הינה ,אחזקות

זה עניין ומהות בעסקה אישי עניין בעלי שהינם הדירקטורים שמות.4

 בהסכם אישי עניין כבעלי להיחשב עשויים ,יקיר ורועי הראל אברהם ,קלמן שמעון ,לפידות אייל ה"ה
 .השקעות ובהפניקס אחזקות בהפניקס משרה נושאי היותם בשל וזאת ,המכירה
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הכללית האסיפה כינוס לגבי פרטים.5

ומועדה האסיפה כינוס מקום.5.1

 ברחוב החברה במשרדי ,10:00 בשעה ,2013 בדצמבר 23 ',ב ביום תתכנס המיוחדת הכללית האסיפה
").החברה משרדי(" גן רמת ),20 קומה ,אביב משה מגדל( 7 בוטינסקי'ז

הדרוש הרוב.5.2

 ,היינו ,החברות לחוק )3)(א(275 בסעיף כקבוע הינו ,היום סדר שעל ההחלטה לאישור הנדרש הרוב
 לחברה ששלחו או שלוח באמצעות או בעצמם הכללית באסיפה הנוכחים המניות בעלי של רגיל רוב

 ובלבד ),נמנעים כולל לא( באסיפה והצביעו להצביע הרשאים ,הצבעתם אופן את המציין הצבעה כתב
 עניין בעלי שאינם המניות בעלי קולות מכלל רוב ייכללו הרוב קולות במניין )א( :מאלה אחד שיתקיים

 יובאו לא האמורים המניות בעלי של הקולות כלל במניין ;בהצבעה המשתתפים ,העסקה באישור אישי
 לא לעיל )א( ק"בס האמורים המניות בעלי מקרב המתנגדים קולות סך )ב( ;הנמנעים קולות בחשבון

 .בחברה ההצבעה זכויות מכלל אחוזים שני של שיעור על עלה

הקובע המועד.5.3

 בסעיף כאמור ,האמורה הכללית באסיפה ולהצביע להשתתף מניה בעל זכאות לעניין הקובע המועד
 ',א יום של המסחר יום תום הינו ,עמדה והודעות בכתב הצבעה לתקנות 3 ובסעיף החברות לחוק 182

 מסחר התקיים לא ואם "),הקובע המועד(" מ"בע אביב בתל ערך לניירות בבורסה 2013 ,בנובמבר 24
 .שלפניו הראשון המסחר ביום אזי ,הקובע במועד
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נדחית ואסיפה חוקי מניין.5.4

 לתחילת שנקבע מהמועד השעה מחצית תוך ,נוכחות הוא ,המניות בעלי אסיפת לקיום החוקי המניין
 %)25( לפחות שלהם ),ים(שלוח באמצעות או/ו בעצמם ,מניות בעלי )שני( 2 לפחות של ,האסיפה

 .בחברה ההצבעה מזכויות אחוזים וחמישה עשרים

 האסיפה תידחה ,חוקי מניין נוכח יהיה לא האסיפה לתחילת שנקבע מהמועד השעה מחצית בתום אם
 כעבור חוקי מניין נוכח יהיה לא הנדחית באסיפה אם .מקום ולאותו שעה לאותה ,יום לאותו ימים בשבוע
 מספר בכל הנדחית האסיפה תתקיים ,אסיפה אותה לתחילת שנקבע המועד לאחר השעה מחצית

.משתתפים

 במסמכים עיון.6

 'א בימים החברה במשרדי המוצעת ההחלטה של המלא ובנוסח ההצבעה כתב ,העסקה בדוח לעיין ניתן
 של יומה סדר שעל ההחלטה לאישור האסיפה כינוס למועד עד וזאת ,המקובלות העבודה בשעות 'ה -

 ערך ניירות רשות של האינטרנט באתר אלה במסמכים לעיין ניתן ,כן כמו .מראש בתיאום ,האסיפה
.www.maya.tase.co.il :שכתובתו הבורסה של האינטרנט ובאתר www.magna.isa.gov.il :שכתובתו

,רב בכבוד

מ"בע השקעות אקסלנס
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-א"התשס ),בה השליטה בעל לבין חברה בין עסקה( ערך ניירות תקנות לפי הנדרשים פרטים - 'א חלק
2001

 המכירה הסכם עיקרי תיאור.1

 פנסיה קרנות שתי ,היתר בין ,מנהלת ")הבת החברה(" מ"בע ופנסיה גמל נשואה אקסלנס.1.1
 הפניקס עם ,2013 בנובמבר 14 ביום התקשרה ,הבת החברה ").הפנסיה קרנות(" חדשות
 קרנות ניהול פעילות למכירת בהסכם ")הרוכשת" או "פנסיה הפניקס(" מ"בע וגמל פנסיה

 בעלת של )בעקיפין( מלאה בבעלות חברה "),המכירה הסכם(" פנסיה הפניקס לידי הפנסיה
 ראה ,הפנסיה קרנות לתיאור ").אחזקות הפניקס(" מ"בע אחזקות הפניקס ,בחברה השליטה

 .להלן 2 סעיף

 וזאת ,בממכר זכויותיה כל את ותמחה תעביר ,תמכור הבת החברה ,המכירה הסכם פי על
 כל הינו "ממכר"ה ,המכירה הסכם לעניין ").התמורה(" ₪ מיליון 8.6 של כולל לסך בתמורה
 מידע לרבות ,הפנסיה קרנות אודות סוג מכל המידע )א( :לרבות ,הפנסיה קרנות ניהול פעילות
 )ב( ;הפנסיה קרנות וחשבונות הפנסיה קרנות עמיתי אודות המידע במאגר ומידע פיזיים בתיקים
 הבת החברה של הזכויות מכלול )ג( וכן ,הפנסיה קרנות ניהול עבור ניהול דמי לקבלת הזכות
 יוסבו אשר הפנסיה קרנות עם בקשר הבת החברה להסכמי ובקשר הפנסיה לקרנות בקשר

 כלפי הבת החברה של ההתחייבויות ומכלול ")המועברים ההסכמים(" ההשלמה במועד לרוכשת
 .המועברים ההסכמים עם ובקשר הפנסיה קרנות עמיתי

 העסקים יום או 2013 בדצמבר 31 יום מבין המאוחר במועד שתיעשה ,העסקה השלמת מועד.1.2
 או ,המכירה להסכם המתלים התנאים מבין האחרון התקיים בו הקלנדרי החודש של האחרון
 התנאים בדבר לפרטים ").ההשלמה מועד(" הרוכשת לבין הבת החברה בין שיסוכם אחר במועד

 .להלן 6.5 -ו 6.3 סעיפים ראו ,המכירה להסכם המתלים

 .ההשלמה במועד ישולם ח"ש מיליון 6.6 של בסך ראשון תשלום .תשלומים בשני תשולם התמורה.1.3
 יינתן שבו המועד )א( :השניים מבין המוקדם במועד ישולם ח"ש מיליון 2 של בסך שני תשלום
 ;לרוכשת הבת מהחברה הפנסיה קרנות אודות המידע מאגר להעברת המידע מאגרי רשם אישור
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 ממועד 1981 – א"התשמ ,הפרטיות הגנת לחוק )1ב(10 בסעיף הנקובה התקופה בחלוף )ב(ׁ או
.הבעלות העברת אודות המידע מאגרי לרשם הבת החברה הודעת הגשת

 בקשר מצגים ,וחופשי נקי הינו שהממכר הינם ,הרוכשת כלפי הבת החברה של העיקריים מצגיה.1.4
 הכספיים הדוחות נכונות לגבי מצגים ,אליהן בקשר המידע ומאגר הפנסיה קרנות של כדין לניהול

 בדצמבר 31 ליום הבת החברה של התקופתי והדוח ,2012 בדצמבר 31 ליום הפנסיה קרנות של
 הפנימיות לבקרות בקשר מצגים ,לממכר רלוונטי שהדבר ככל והכול ,2013 ביוני 30 וליום ,2012

 .רוחני וקניין משפטיים הליכים ),SOX( והנלווים הכספיים הדוחות על

 חברות "),התחרות אי תקופת(" השלמה במועד שתחילתן ,שנים 4 במהלך כי ,התחייבה הרוכשת.1.5
 במועד שהיה במידע שימוש יעשו לא ,החברה קבוצת על נמנות שאינן ,אחזקות הפניקס מקבוצת

 של עמית שהיה מי אל יזום באופן לפנות כדי ,הפנסיה קרנות של המידע במאגר ההשלמה
 :להלן מהמפורטים מוצר או שירות של מכירה או לשיווק בהצעה ההשלמה במועד הפנסיה קרנות
 :להלן( 2005 – ה"התשס ),גמל קופות( פיננסיים שירותים על הפיקוח בחוק כהגדרתן גמל קופות

 תיקי ניהול או השקעות שיווק ,השקעות ייעוץ ;פנסיה קרנות שאינן ")הגמל קופות חוק"
 .בורסה חבר ושירותי נאמנות קרנות ניהול ;השקעות

:להלן כמפורט ,שיפוי הוראות נקבעו המכירה בהסכם.1.6

 הפסד או הוצאה ,נזק כל על ,מלא באופן הרוכשת את תשפה ,הבת החברה.1.6.1
 מצג או הצהרה היות בשל ),הפנסיה קרנות בשווי שלילי הפרש לרבות( לרוכשת שיגרמו

 מדויק בלתי או/ו נכון בלתי או/ו מטעה המכירה בהסכם הבת החברה ומצגי מהצהרות
 ריבית בתוספת וכן ,שנגרמו ככל ,ד"עו שכ״ט לרבות ,הוצאות בתוספת ,מלא בלתי או/ו

 ועד הנזק על הרוכשת הודעת ממועד החל ,למדד והצמדה 4% של בשיעור שנתית
 על הרוכשת הודעת לאחר סביר זמן תוך ייעשה ,כאמור השיפוי .בפועל השיפוי למועד
  .כאמור ההוצאה או ההפסד ,הנזק

 הוצאה או הפסד ,נזק כל על ,מלא באופן הרוכשת את תשפה הבת החברה ,בנוסף.1.6.2
 חבות או/ו אחר תשלום או/ו טענה או/ו הרוכשת כנגד תביעות בגין ,לרוכשת שייגרמו

 רשות ידי על שהוטלו עיצומים או/ו קנסות ,מס חבויות רק לא אך לרבות ,הוצאה או/ו
 שעילתה תביעה או/ו מעביד-עובד יחסי בגין הפרשות או הוצאות ,וחבויות ,מוסמכת

 ביחס ,הללו כל ,הממכר בגין לרוכשת שיהיו "),תביעה(" ביתר שניגבו ניהול דמי השבת
 בדוחות מלאה הפרשה בגינן נעשתה שלא וככל ,ההשלמה מועד לפני שנולדו לעילות

 יחול לא השיפוי כי ,יודגש .העסקה השלמת טרם שפורסמו ,הבת החברה של הכספיים
 ,הוצאות בתוספת יהיו האמורים השיפויים .הפנסיה הקרנות מנכסי שתשולם תביעה על

 שנתית ריבית ובתוספת ,כאמור תביעה עקב בהם נשאה שהרוכשת עו״ד ט"שכ לרבות
 ועד כאמור ההוצאה או ההפסד ,הנזק ממועד החל ,למדד והצמדה 4% של בשיעור
 הודעת לאחר סביר זמן יעשה ,זה סעיף פי על לרוכשת התשלום .בפועל השיפוי למועד

 לתשלום הבת החברה הסכמת עם מייד ,כאמור ההוצאה או ,ההפסד ,הנזק על הרוכשת
 למעט( דין פסק או מוסמכת רשות החלטת הינתן עם מייד או ,הרוכשת ידי על הנדרש

 שלושת שהתקיימו ובלבד ,הרוכשת של התשלום חובת בגין )ביצועו שעוכב דין פסק
 מיום סביר זמן תוך כאמור תביעה על הבת לחברה הודעה ניתנה )א( :הבאים התנאים

 לטפל הבת לחברה סבירה אפשרות נתן ,נתנה הרוכשת )ב-(ו ;כך על לרוכשת שנודע
 )ג-(ו ;חשבונה ועל הסביר דעתה שיקול לפי כאמור תביעה בכל הרוכשת עם ביחד

 הבת החברה הסכמת ללא ,בה בחבותה תודה ולא בתביעה תתפשר לא הרוכשת
 או מכן לאחר שונה או שבוטל דין פסק בשל ,זה סעיף פי על שיפוי שולם .ובכתב מראש

 תיערך ,כלשהו אחר שלישי מצד שיפוי או ביטוח תקבול השיפוי אירוע בגין התקבל
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 של שנתי בשיעור ריבית ונושאי מדד צמודי בערכים הצדדים בין מתאימה התחשבנות
4.% 

 הבת לחברה שהפניה ,בכך מותנית ,לעיל 1.6.1 בסעיף כאמור ,השיפוי חובת.1.6.3
 ממועד חודשים עשר משמונה יאוחר לא בכתב נעשתה לשיפוי הדרישה בעניין

 לחברה שהפניה ,בכך מותנית ,לעיל 1.6.2 בסעיף כאמור ,השיפוי חובת .ההשלמה
 ממועד חודשים וארבעה משמונים יאוחר לא בכתב נעשתה לשיפוי הדרישה בעניין הבת

 .ההשלמה

 תחול לא ,לעיל 1.6.2 -ו 1.6.1 בסעיפים כאמור ,החברה על החלה השיפוי חובת.1.6.4
 מסכום ח"ש 500,000 של מצטבר לסכום עד לרוכשת שתהיה לשיפוי תביעה כל על

 ,האמור הסכום על יעלה כאמור התשלומים של המצטבר הסכום אם אולם ,התמורה
 .הראשון מהשקל החל השיפוי חובת בגינם תחול

 1.6.2 -ו 1.6.1 בסעיפים כאמור ,השיפוי אירועי כל בגין המצטברת השיפוי חובת.1.6.5
 המגיעים הסכומים כל ).הביטוח סכומי מעל( התמורה לסכום מוגבלת ,במצטבר ,לעיל

 המגיע סכום מכל ,הרוכשת ידי על לקיזוז ניתנים ,זה 1.6 סעיף פי על הבת מהחברה
 .ממנה הבת לחברה

 1.6.1 סעיף לפי הן ,שיפוי עילת לה המקים הפסד או הוצאה ,נזק לרוכשת נגרם.1.6.6
 לעיל 1.6.1  סעיף לפי לשיפוי זכאית תהא הרוכשת ,לעיל 1.6.2 סעיף לפי והן לעיל

 .בלבד

 החברה ")הביניים תקופת(" ההשלמה מועד ועד המכירה הסכם חתימת מועד שבין בתקופה.1.7
 מביצוע הימנעות תוך ,בלבד הרגיל העסקים במהלך עסקיה בניהול להמשיך התחייבה הבת

 לא וכן זה הסכם ביצוע את לסכל העלולות או/ו הרגיל העסקים במהלך שלא מהותיות פעולות
 ,ההסכם חתימת למועד עובר הבת החברה אצל למקובל ביחס הניהול בדמי חריגות הנחות לתת
.ובכתב מראש לכך הרוכשת הסכמת את קיבלה אם אלא

 באופן שיידרש ככל ,הפעולות בכל לנקוט ,היתר בין ,התחייבו הצדדים הביניים בתקופת ,כן כמו.1.8
 האוצר במשרד והחסכון הביטוח ,ההון שוק על הממונה של אישורו קבלת לצורך ,סביר

 לחתימת עובר המנוהלות הפנסיה קרנות לתוך הנמכרות הפנסיה קרנות למיזוג ")הממונה("
 המנוהלות הפנסיה קרנות ותקנוני הנמכרות הפנסיה קרנות תקנוני ולתיקון הרוכשת בידי ההסכם

 קרנות מיזוג לצורך שנדרש ככל ,כאמור הנמכרות הפנסיה קרנות ימוזגו אליהן ,הרוכשת בידי
 הממונה של אישורו ,יובהר .הממונה ולהוראות הגמל קופות לחוק 37 לסעיף בהתאם ,הפנסיה

 שבמועד ככל ,זאת עם יחד .לעסקה מתלה תנאי מהווה אינו כאמור הפנסיה קרנות למיזוג
 לחול תמשכנה ,כאמור הפנסיה קרנות למיזוג הדרושים האישורים יתקבלו טרם ההשלמה

 .זה סעיף הוראות

 קרנות פעילות שווי הערכת עלות כאשר זה הסכם עריכת בגין עליו החלות בהוצאות יישא צד כל.1.9
 ,להלן כמפורט ")סוארי משרד(" מ"בע סוארי יצחק משרד ידי על שנערכה הנמכרות הפנסיה
 תישא הבת החברה ,העסקה להשלמת בכפוף ,האמור אף על .הצדדים בין שווה באופן תתחלק

 הנמכרות הפנסיה קרנות בדבר המידע העברת בגין שלישיים לצדדים הרוכשת בהוצאות
  .ח"ש 100,000 על יעלה שלא בסכום ,לרשותה

 .דין כל הוראות פי על עליו החלים במיסים יישא המכירה להסכם מהצדדים אחד כל.1.10

 .בוררות סעיף כולל המכירה הסכם.1.11
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 בהכנסות ,היתר בין ,ובהתחשב ,הדוח במועד שבידיה המידע בסיס על ,החברה להערכת כי ,יצוין.1.12
 לעומת בהן המנוהלים הנכסים ובהיקף בהן הגלומה ברווחיות ,הנמכרות הפנסיה מקרנות
 ובפעילותיה המכירה בהסכם שנקבעה בתמורה בהתחשב וכן ,החברה בכלל המקבילים הנתונים
 או החברה לעסקי מהותי נכס בגדר אינה הפנסיה קרנות ניהול פעילות ,החברה של הנוספות
.פעילותה

 לא בסכום הכספיים בדוחותיה רווח החברה תרשום הפנסיה קרנות ניהול פעילות מכירת בגין
 .מהותי

 הפנסיה קרנות ניהול פעילות תיאור.2

 אקסלנס" הפנסיה קרו :הפנסיה קרנות שתי של הניהול פעילות נמכרת המכירה הסכם במסגרת.2.1
 קרן(" "וחסכון פנסיה נשואה אקסלנס" הפנסיה וקרן ")המקיפה הקרן(" "פנסיה נשואה

 ").החיסכון

 ,לה הנלוות וההתחייבויות והזכויות העסקית הסביבה לרבות ,כאמור הניהול פעילות של לתיאור.2.2
 ,סוארי משרד ידי על שנערכה ,הבת החברה של הפנסיה קרנות ניהול פעילות שווי בהערכת ראו

 סעיפים גם ראו נוספים לפרטים .'א נספחכ זה לדוח ומצורפת ',ג ופרק 'ב לפרק 2 סעיף ובפרט
 .2012 בדצמבר 31 ליום החברה של התקופתי לדוח 13.8 -ו 13.1

 הדוחות מתוך הפנסיה קרנות ניהול פעילות עם בקשר עיקריים כספיים נתונים יובאו להלן.2.3
 ביוני 30 ליום ועד 2011 בינואר 1 שמיום לתקופה ,פרופורמה ונתוני הפנסיה קרנות של הכספיים

2013: 

:הבת החברה לגבי נתונים

1-6/2013 2012 ₪ באלפי  2011

):הבת בחברה( שנגבו ניהול דמי

          
1,282 

          
2,511 

          
מקיפה קרן - שנגבו ניהול דמי 2,387

             
750 

          
1,927 

          
חיסכון קרן - שנגבו ניהול דמי 2,034

          
2,032 

          
4,438 

          
ניהול מדמי הכנסות כ"סה 4,421

          
1,024 

          
2,238 

          
)פרופורמה( מיוחסות הוצאות 2,360

          
1,008 

          
2,200 

          
)פרופורמה( הבת לחברה תפעולי רווח 2,061

             
375 

             
818 

             
)פרופורמה( מיוחס מס 766

             
633 

          
1,382 

          
 )פרופורמה( הבת לחברה נקי רווח 1,295
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:הפנסיה קרנות לגבי נתונים

מקיפה קרן

1-6/2013 2012 2011 ₪ באלפי

      
265,800 

      
252,213 

      
נטו ,הקרן נכסי סך 221,249

      
251,131 

      
237,840 

      
למבוטחים התחייבויות 207,922

        
14,669 

        
14,373 

        
13,327 

 קיימים זכאים כולל( לפנסיונרים התחייבויות
)לפנסיה

          
7,766 

        
ומזומנים מהשקעות )הפסדים( הכנסות סך   2,943- 18,549

          
2,811 

          
3,360 

          
3,554 )הבת לחברה ניהול דמי כולל( הוצאות סך

          
4,955 

        
15,189 -6,497 לתקופה הוצאות על הכנסות עודף

        
14,929 

        
29,111 

        
שהתקבלו גמולים דמי 26,373

חיסכון קרן

1-6/2013 2012 2011 ₪ באלפי

      
124,290 

      
127,896 

      
נטו ,הקרן נכסי סך 128,771

        
57,501 

        
57,905 

        
למבוטחים התחייבויות 63,190

        
66,789 

        
69,991 

        
לפנסיונרים התחייבויות 65,581

          
1,381 

        
13,123 -510 ומזומנים מהשקעות )הפסדים( הכנסות סך

             
852 

          
2,156 

          
)הבת לחברה ניהול דמי כולל( הוצאות סך 2,197

             
529 

        
10,967 

               
לתקופה הוצאות על הכנסות עודף 2,707-

          
1,208 

          
3,431 

          
שהתקבלו גמולים דמי 4,201

 .לעיל 2.1 בסעיף האמורה השווי להערכת 'ג פרק ראו נוספים כספיים לנתונים
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האישי עניינו ומהות המכירה בעסקת אישי ענין לו שיש השליטה בעל שם.3

 -כ המחזיקה( ")השקעות הפניקס(" מ"בע ופיננסים השקעות הפניקס הינה ,בחברה השליטה בעלת
 בעלת היא אחזקות הפניקס .אחזקות הפניקס של מלאה בבעלות בת חברה שהינה ),בחברה 89.83%

.שלה בת חברה הינה פנסיה הפניקס שכן ,המכירה בהסכם אישי עניין

זה ענין ומהות המכירה בעסקת אישי ענין לו שיש דירקטור כל של שמו.4

 בהסכם אישי עניין כבעלי להיחשב עשויים ,יקיר ורועי הראל אברהם ,קלמן שמעון ,לפידות אייל ה"ה
 .השקעות ובהפניקס אחזקות בהפניקס משרה נושאי היותם בשל וזאת ,המכירה

 התמורה נקבעה שבה והדרך ויועציה המיוחדת הוועדה מינוי אופן ,המכירה לעסקת הרקע.5

 ,זו בפעילות הכרוכות והעלויות פנסיה קרנות לניהול הנדרשת הייחודית המומחיות בשל.5.1
 פעילות במסגרת המנוהלות הפנסיה בקרנות שמנוהלים יחסית הנמוך הנכסים בהיקף ובהתחשב

 ניהול פעילות את למכור האפשרות את לבחון החברה החליטה ,הבת החברה ידי על החברה
 .זה פעילות מתחום לצאת במטרה הפנסיה קרנות

.הפנסיה קרנות ברכישת עניין הביעה ,הפנסיה בתחום פועלת אשר ,פנסיה הפניקס.5.2

 הדירקטורים משני המורכבת ועדה למנות ,החברה דירקטוריון החליט ,2013 ,באוגוסט 15 ביום.5.3
 ,הדירקטוריון מטעם תלויה בלתי כוועדה ,גזית רינת 'וגב פלדמן דב מר ,החברה של החיצוניים

 שמכירת אף על ,זאת ").המיוחדת הוועדה(" הפנסיה קרנות ניהול פעילות מכירת הליך לבחינת
 בסעיף כאמור ,החברה עבור מהותי בהיקף עסקה מהווה אינה הפנסיה קרנות ניהול פעילות

 .לעיל 1.12

 הפניקס עם ומתן משא לנהל הינה החברה טובת כי הוחלט ,המיוחדת הוועדה דיוני במסגרת.5.4
 :הבאים מהטעמים וזאת ,הפנסיה קרנות ניהול פעילות למכירת פנסיה

 השוק מניתוח.5.4.1
 אשר ,החברה של ישירים מתחרים הינם פנסיה לקרנות הפוטנציאלים הרוכשים כי עולה
 קרנות לצד ,מנהלים ,אלה מתחרים של מרביתם .פנסיה קרנות כיום מנהלים כבר רובם

 ניהול :כגון ,החברה פועלת בהם נוספים פיננסיים שירותים גם ,הגמל וקופות הפנסיה
 '.וכד ומסחר בורסה שירותי ,פיננסיים מוצרים הנפקת ,נאמנות קרנות ניהול ,השקעות

 קרנות מכירת כי חשש קיים ,והגמל הפנסיה בשוק המתחרים מעמד לחיזוק מעבר.5.4.2
 הפנסיה קרנות עמיתי מול גופים אותם מצד שיווק לפעילות תוביל אלה לגופים הפנסיה

 קופות העברת לשם )אחרים פיננסיים בשירותים גם החברה לקוחות הינם שחלקם(
 .פיננסיים שירותים לקבלת או הגמל

 ישיר מתחרה שהינו ,שלישי לצד הפנסיה קרנות מכירת כי החשש קיים ,זאת לאור.5.4.3
 יתרון תעניק ,פיננסיים בשווקים או ,הפנסיה וקרנות הגמל קופות בשוק החברה של

 מנוגד שהינו באופן בשוק מעמדם לחיזוק ותביא ,החברה של הישירים למתחריה
.הבת החברה ושל החברה של העסקית לאסטרטגיה

 במידה מצטמצמים למצער או ,מתאיינים אלה חששות כי ,סברה המיוחדת הוועדה.5.4.4
 האינטרס לאור ,ראשית .פנסיה להפניקס הפנסיה קרנות מכירת של במקרה ,ניכרת
 מפני ממשי חשש אין כי נראה %),89.83 -כ( בחברה אחזקות הפניקס של הגדול ההוני

 פעילות ,שנית .הבת החברה של העסקי במעמדה לפגיעה פנסיה הפניקס של פעילות
 קיים לא כן ועל ,החברה באמצעות נעשית הפיננסיים השירותים בתחום הפניקס קבוצת
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 נפרד באופן פיננסיים שירותים לקבלת הפנסיה קרנות עמיתי מול שיווק לפעילות החשש
.החברה באמצעות שלא

 הוועדה ,אחזקות הפניקס של בת חברה הינה שאקסלנס מאחר ,לכך מעבר.5.4.5
 של השיווק למזעור בנוגע הפניקס עם להסדר להגיע יהיה ניתן כי ,העריכה המיוחדת

 המכירה בהסכם נקבעו ,ואכן .הפנסיה קרנות לעמיתי גמל וקופות פיננסיים מוצרים
 שאינם ,אחרים מתחרים עם שכזה הסדר .לעיל 1.5 בסעיף כמפורט תחרות אי הסדרי

 ,העסקיים ההגבלים מרשות כובל להסדר מאישור פטור לקבלת כפוף ,האם החברה
 .מגבילים תנאים ובאילו ,יינתן האם לדעת ניתן לא אשר

 חיצוני משפטי כיועץ מונה ),GKH( 'ושות גרינברג ,הלוי ,חודק ,קלינהנדלר ,גרוס ד"עו משרד.5.5
.המיוחדת לוועדה

 על ומתן המשא במסגרת כי ,יצוין .המיוחדת הוועדה בפיקוח נוהל פנסיה הפניקס עם ומתן המשא.5.6
 וכן ,השיפוי חובת בהגבלת גבוהה חשיבות מצאה המיוחדת הוועדה ,המכירה הסכם סעיפי

 בהתאם .ההסכם מכוח שיפוי דרישות הבת לחברה להגיש יהיה ניתן שבה התקופה בהגבלת
 על ,המחויבים בשינויים ,המבוססים ,לעיל 1.6 בסעיף המפורטים ,השיפוי סעיפי נקבעו ,לכך

 קבוצת בו ,נאמנות קרנות ניהול של ופעילות חברה לרכישת הסכם במסגרת שנקבעו שיפוי סעיפי
 .כאמור הפעילות את רכשה אקסלנס

 של הכלכלי השווי את לקבוע אחזקות והפניקס החברה ידי על במשותף מונה  סוארי משרד.5.7
 הפנסיה קרנות ניהול לפעילות השווי והערכת המכירה הסכם לצורך הפנסיה קרנות ניהול פעילות

 השווי ,השווי להערכת בהתאם ").השווי הערכת(" זה לדוח 'א נספחכ מצורפת ידו על שנערכה
 .ח"ש מיליון 8.6 ובממוצע ,ח"ש מיליון 9 עד 8.2 שבין בטווח נאמד הפנסיה קרנות של הכלכלי

 ובין ,במשק רבות לחברות שווי הערכות מבצע סוארי משרד כי ,יצוין ,התמונה שלמות למען
  .החברה של שוויה בדבר שווי הערכת ,אחזקות הפניקס עבור עורך ,היתר

 השווי להוגנות בנוגע דעה לחוות מ"בע וניהול ייעוץ האפט זיו BDO את מינתה המיוחדת הוועדה.5.8
 סוארי משרד ידי על שבוצעה שווי בהערכת שנקבע כפי ,הפנסיה קרנות ניהול פעילות של הכלכלי

 דעת לחוות בהתאם .בלבד החברה עבור נערכה ההוגנות דעת חוות ").ההוגנות דעת חוות("
 חוות .הוגן הינו השווי בהערכת שנקבע כפי כאמור הפנסיה קרנות ניהול פעילות שווי ,ההוגנות

  .זה לדוח 'ב נספחכ מצורפת ההוגנות דעת

 .כאמור ומתן המשא השלמת ולאחר הוגנות דעת חוות ,השווי הערכת בסיס על נקבעה התמורה.5.9

לעסקה הנדרשים האישורים.6

:הינם זה דוח נשוא לעסקה הנדרשים האישורים

 בנובמבר 13 -ו 2013 בנובמבר 7 ביום שהתקבלו הבת החברה ודירקטוריון הביקורת ועדת אישור.6.1
 ;בהתאמה ,2013

 בנובמבר 14 -ו 2013 בנובמבר 11 ביום שהתקבלו החברה ודירקטוריון הביקורת ועדת אישור.6.2
 ;בהתאמה ,2013

 שטרם המכירה בהסכם הרוכשת להתקשרות אחזקות הפניקס ודירקטוריון הביקורת ועדת אישור.6.3
;התקבל
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 16 בסעיף כמפורט המיוחד ברוב זה בדיווח המזומנת החברה של המניות בעלי אסיפת אישור.6.4
;להלן

 בהתאם ,היתר בין ,לרוכשת הבת מהחברה הפנסיה קרנות ניהול להעברת ׁהממונה אישור.6.5
.התקבל טרם כאמור מהממונה אישור .הגמל קופות לחוק 41 לסעיף

 הסכימו לא והצדדים ,2014 ביוני 30 ליום עד המתלים התנאים יושלמו לא אם המכירה הסכם פי על
 יבוטל ההסכם ,המתלים התנאים מבין תנאי איזה של קיומו על ויתור או/ו התקופה הארכת על ביניהם
 השלמת אי אם למעט למשנהו מצד פיצוי חובת ללא והכל ,מכוחו הצדדים התחייבויות כל ויבוטלו

.מהצדדים מי בידי בכוונה או/ו בזדון ממעשה נבעה המתלים התנאים

האחרונות בשנתיים דומות עסקאות.7

 נחתמו לא ,והדירקטוריון הביקורת ועדת ידי על המכירה הסכם אישור לתאריך שקדמו השנתיים במהלך
 בעלת לבין החברה בין ,לה דומות עסקאות או המכירה הסכם נשוא העסקה של מסוגה עסקאות
.בתוקף שהינן כאמור עסקאות אין ,זה דוח ולמועד ,אישי ענין בהן היה השליטה שלבעלת או השליטה

המכירה הסכם לאישור והדירקטוריון הביקורת ועדת נימוקי.8

 ,זו בפעילות הכרוכות והעלויות פנסיה קרנות לניהול הנדרשת הייחודית המומחיות בשל.8.1
 במסגרת המנוהלות ,הפנסיה בקרנות שמנוהלים יחסית הנמוך הנכסים בהיקף ובהתחשב

 ,הפנסיה קרנות ניהול פעילות את למכור החברה החליטה ,הבת החברה ידי על החברה פעילות
 .זה פעילות מתחום לצאת במטרה

 להתקשר ,המיוחדת הוועדה החלטת את אימצו והדירקטוריון הביקורת ועדת ,זו להחלטה בהמשך.8.2
 5.4 בסעיף המפורטים מהטעמים ,הפנסיה קרנות ניהול פעילות למכירת פנסיה הפניקס עם

 .לעיל

 ,והדירקטוריון הביקורת ועדת ידי על וסבירה נאותה נמצאה ,המכירה בהסכם הקבועה התמורה.8.3
 הביקורת ועדת מצאו עוד .ההוגנות דעת ובחוות השווי בהערכת ,היתר בין ,בהתחשב וזאת

   .העניין בנסיבות וסבירים הוגנים הינם ,ההסכם תנאי כי ,והדירקטוריון

 כי ,סבורים החברה ודירקטוריון הביקורת ועדת ,לעיל הנימוקים עיקרי על ,היתר בין ,בהתבסס.8.4
 ,במסגרתו הקבועה התמורה וכי ,החברה טובת את משרתת הרכישה בהסכם ההתקשרות

 אינו המכירה הסכם כי והדירקטוריון הביקורת ועדת מצאו ,זאת לאור .וסביר הוגן מחיר מבטאת
 .החברות בחוק כהגדרתה "חלוקה" מהווה

 והדירקטוריון הביקורת ועדת בהחלטות שהשתתפו הדירקטורים שמות.9

 דב :ה"ה השתתפו ,המכירה עסקת ואושרה נדונה בה ,2013 בנובמבר 11 מיום הביקורת ועדת בישיבת
).צ"דח( גזית ורינת )צ"דח( פלדמן

 משה :ה"ה השתתפו ,המכירה עסקת ואושרה נדונה בה ,2013 בנובמבר 14 מיום הדירקטוריון בישיבת
).צ"דח( גזית ורינת )צ"דח( פלדמן דב ,גרינשטיין גדי ,עמית

.אחד פה אושרה העסקה

ערך ניירות רשות סמכות.10

 21 בתוך ,לכך שהסמיכה עובד או ערך ניירות רשות רשאית ,שליטה בעלי לתקנות 10 לתקנה בהתאם
 ומסמכים ידיעות ,פירוט ,הסבר שתיקבע מועד בתוך לתת לחברה להורות ,זה דוח הגשת מיום יום
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 במקרה ;שתקבע ובמועד באופן זה דוח תיקון על לחברה להורות וכן ,זה דוח נשוא ,להתקשרות בנוגע
 ימי שלושה עבור לפני לא שיחול למועד הכללית האסיפה מועד דחיית על להורות הרשות רשאית ,כזה

 .זה לדוח התיקון פרסום ממועד ימים 35 -מ יאוחר ולא עסקים

 בעלי בתקנות הקבועה בדרך התיקון את החברה תגיש ,לעיל כאמור זה דוח לתקן החברה נדרשה
 בדרך זה בעניין מודעה תפרסם וכן ,זה דוח נשלח שאליהם מניותיה בעלי לכל אותו תשלח ,שליטה

 מועד דחיית בדבר הוראה ניתנה .אחרת הרשות הורתה אם זולת והכול ,שליטה בעלי בתקנות הקבועה
 .ההוראה על מיידי בדוח החברה תודיע ,הכללית האסיפה

 מיוחדת כללית אסיפה כינוס בדבר פרטים - 'ב חלק

ומועדה הכללית האסיפה כינוס מקום.11

 ',ב ביום שתתקיים ,החברה של המניות בעלי של מיוחדת כללית אסיפה כינוס על הודעה בזאת ניתנת
 ),20 קומה ,אביב משה מגדל( 7 בוטינסקי'ז ברחוב החברה במשרדי ,10:00 בשעה ,2013 בדצמבר 23

.גן רמת

היום סדר על הנושא.12

 עם ,מ"בע ופנסיה גמל נשואה אקסלנס ,החברה של מלאה בבעלות בת חברה של התקשרותה אישור
 הפניקס ,בחברה השליטה בעלת של )בעקיפין( מלאה בבעלות חברה ,מ"בע וגמל פנסיה הפניקס
 פנסיה הפניקס לידי הבת החברה של הפנסיה קרנות ניהול פעילות למכירת בהסכם ,מ"בע אחזקות

.מ"בע וגמל

באסיפה להצביע והזכאים הקובע המועד.13

 בסעיף כאמור ,האמורה הכללית באסיפה ולהצביע להשתתף מניה בעל זכאות לעניין הקובע המועד
 ',א יום של המסחר יום תום הינו ,עמדה והודעות בכתב הצבעה לתקנות 3 ובסעיף החברות לחוק 182

 מסחר התקיים לא ואם "),הקובע המועד(" מ"בע אביב בתל ערך לניירות בבורסה ,2013 בנובמבר 24
 .שלפניו הראשון המסחר ביום אזי ,הקובע במועד

 לפחות החברה במשרדי הכוח יפויי את יפקיד באסיפה להשתתף כוח מיופה למנות המבקש מניות בעל
.הנדחית האסיפה או האסיפה לכינוס היעודה השעה לפני שעות 48

 בעל ,2000-ס"התש ),הכללית באסיפה הצבעה לצורך במניה בעלות הוכחת( החברות לתקנות בהתאם
 על במרשם הרשומות המניות בין נכללת מניה ואותה הבורסה חבר אצל מניה רשומה שלזכותו מניה
 הבורסה חבר מאת אישור לחברה ימציא ,הכללית באסיפה להצביע המעוניין ,לרישומים החברה שם

 ימי שני ולפחות האמורות לתקנות שבתוספת לטופס בהתאם ,הקובע במועד במניה בעלותו בדבר
.לאסיפה הקבוע המועד לפני עסקים

הצבעה כתב באמצעות הצבעה.14

 כתב נוסח .הצבעה כתב באמצעות ,היום סדר שעל להחלטה ביחס להצביע רשאים המניות בעלי
 ניירות רשות של ההפצה באתר למצוא ניתן האמורה האסיפה בגין )שיהיו ככל( עמדה והודעת הצבעה

 לניירות הבורסה של האינטרנט ובאתר ")ההפצה אתר" :להלן( www.magna.isa.gov.il :בכתובת ערך
 בעל .www.tase.co.il בכתובת )בהתאמה ",הבורסה אתר" ";הבורסה" :להלן( מ"בע אביב בתל ערך

 ),שיהיו ככל( העמדה והודעות ההצבעה כתב נוסח את ממנה ולקבל לחברה ישירות לפנות רשאי מניות
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 כתב לנוסח קישורית ,ל"בדוא ,תמורה בלא ,ישלח בורסה חבר .השליחה עלויות לתשלום בכפוף
 בעלי במרשם רשום שאינו מניות בעל לכל ההפצה באתר )שיהיו ככל( העמדה והודעות ההצבעה

 ובלבד בכך מעוניין הוא כי המניות בעל הודיע אם ,הבורסה חבר אצל רשומות מניותיו ואשר המניות
.הקובע למועד קודם ובמועד מסוים ערך ניירות חשבון לגבי ניתנה שההודעה

 ניירות רשות של ההפצה באתר שיפורסם כפי ,ההצבעה כתב של השני החלק גבי על תיעשה ההצבעה
 .לעיל הרשום ,ערך

 הבורסה מחבר הבעלות אישור את לקבל זכאי ,הבורסה חבר אצל רשומות שמניותיו מניות בעל
 המשלוח דמי תמורת ,מענו אל בדואר או הבורסה חבר של בסניף ,במניותיו מחזיק הוא שבאמצעותו

.מסוים ערך ניירות לחשבון מראש תינתן זה לעניין שבקשה ובלבד ,זאת ביקש אם ,בלבד

 אותו וימסור ,הצבעתו אופן את ההצבעה כתב של השני החלק גבי על המניות בעל יציין ,בכתב בהצבעה
 רשום לא מניה בבעל מדובר אם – בעלות אישור בצירוף רשום בדואר אותו לה ישלח או לחברה

 צילום או המניה בעל של הזהות תעודת צילום ובצירוף ),החברות לחוק )1(177 סעיף לפי כמשמעו(
 הרשום למשרדה להגיע חייבים ,כאמור והמסמכים ההצבעה כתב .ההתאגדות תעודת צילום או דרכונו

 .האסיפה כינוס מועד לפני שעות ושתיים משבעים יאוחר לא החברה של

 כתב את למשוך ,זהותו את שהוכיח ולאחר החברה של הרשום למשרדה לפנות רשאי מניות בעל
 רק להצביע יוכל ,כן ועשה היה .האסיפה כינוס מועד לפני שעות 24 עד שלו הבעלות ואישור ההצבעה

 .עצמה האסיפה במהלך

.2013 ,בדצמבר 4 ',ד יום :הינו לחברה עמדה הודעות להמצאת האחרון המועד

.10:00 :בשעה 2013 ,בדצמבר 20 ',ו יום :הינו לחברה הצבעה כתבי להמצאת האחרון המועד

אישי עניין על הודעה.15

 ,היום סדר שעל ההחלטה בעניין באסיפה בהצבעה המשתתף מניה בעל ,החברות לחוק 276 סעיף לפי
 כתב גבי על יסמן - ההצבעה כתב באמצעות היא ההצבעה אם או ,באסיפה ההצבעה לפני לחברה יודיע

 העסקה באישור אישי עניין בעל הינו אם )לסימון מקום מוקצה ההצבעה כתב של 'ב בחלק( ההצבעה
 במניין הצבעתו תבוא לא ,כאמור סימון בוצע לא או מניות בעל הודיע לא .הרלוונטית הזיקה תיאור ואת

.הקולות

 ההצבעה אופן בדבר גילוי בנושא ,2011 בנובמבר 30 מיום ,ערך ניירות רשות להנחיית בהתאם ,כן כמו
 בכירה משרה נושא ,ענין בעל "),הנחיה(" באסיפות מוסדיים וגופים בכירה משרה נושאי ,ענין בעלי של

 ,היום סדר שעל בהחלטה באסיפה המצביעים ,בהנחיה כהגדרתם "),המצביעים(" מוסדי ומשקיע
 הצביעו ואם ,להנחיה )ב(2 לסעיף בהתאם הנדרשים הפרטים את הצבעתם במסגרת לחברה ימציאו

 ,כן כמו .הכוח למיופה ביחס הפרטים את גם הכוח מיופה או המצביע ימציא ,הכוח מיופה באמצעות
 מי או החברה לבין )אישי עניין בעל שאינו( הכוח מיופה או המצביע בין כלשהו קשר בדבר פירוט יינתן

.טיבם ופירוט 'וכד עסקיים קשרים ,מעביד עובד קשרי לרבות ,השליטה מבעלי

המכירה הסכם לאישור הנדרש הרוב.16

 של רגיל רוב ,היינו ,החברות לחוק 275 בסעיף כקבוע הינו ,היום סדר שעל הנושא לאישור הנדרש הרוב
 הצבעה כתב לחברה ששלחו או שלוח באמצעות או בעצמם הכללית באסיפה הנוכחים המניות בעלי

 אחד שיתקיים ובלבד ),נמנעים כולל לא( באסיפה והצביעו להצביע הרשאים ,הצבעתם אופן את המציין
 באישור אישי עניין בעלי שאינם המניות בעלי קולות מכלל רוב ייכללו הרוב קולות במניין )א( :מאלה

 קולות בחשבון יובאו לא האמורים המניות בעלי של הקולות כלל במניין ;בהצבעה המשתתפים ,העסקה
 של שיעור על עלה לא לעיל )א( ק"בס האמורים המניות בעלי מקרב המתנגדים קולות סך )ב( ;הנמנעים

 .בחברה ההצבעה זכויות מכלל אחוזים שני
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נדחית ואסיפה חוקי מנין.17

 לתחילת שנקבע מהמועד השעה מחצית תוך ,נוכחות הוא המניות בעלי אסיפת לקיום החוקי המניין
 %)25( לפחות שלהם ),ים(שלוח באמצעות או/ו בעצמם ,מניות בעלי )שני( 2 לפחות של ,האסיפה

 .בחברה ההצבעה מזכויות אחוזים וחמישה עשרים

 האסיפה תידחה ,חוקי מניין נוכח יהיה לא האסיפה לתחילת שנקבע מהמועד השעה מחצית בתום אם
 כעבור חוקי מניין נוכח יהיה לא הנדחית באסיפה אם .מקום ולאותו שעה לאותה ,יום לאותו ימים לשבוע
 מספר בכל הנדחית האסיפה תתקיים ,אסיפה אותה לתחילת שנקבע המועד לאחר השעה מחצית

.משתתפים

 במסמכים עיון.18

 במשרדי המוצעת ההחלטה של המלא ובנוסח ההצבעה כתב ,לו ונספחים העסקה בדוח לעיין ניתן
 ההחלטה לאישור האסיפה כינוס למועד עד וזאת המקובלות העבודה בשעות 'ה – 'א בימים החברה

 אלה במסמכים לעיין ניתן ,כן כמו .03-7538511 ':בטל מראש בתיאום האסיפה של יומה סדר שעל
.הבורסה ובאתר ההפצה באתר
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העסקה בדוח לטיפול החברה נציג.19

 רועי ד"ועו אלפסי אהוד ד"עו ,החברה של הדין עורכי הינם זה מיידי דוח הטיפול לעניין החברה נציגי
).03-6074444 ':טל( 'ושות גרינברג ,הלוי ,חודק ,קלינהנדלר ,גרוס דין עורכי ממשרד רייס

,רב בכבוד

מ"בע השקעות אקסלנס

 :ותפקידם העסקה דוח על החותמים שמות

הדירקטוריון ר"יו ,עמית משה

ל"מנכ ,דינינו עוזי



השווי הערכת ':א נספח
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 הערכת שווי פעילות ניהול קרנות הפנסיה

 בע"מ נשואה גמל ופנסיהאקסלנס של 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יצחק סוארי בע"מ
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 לכבוד        לכבוד

 "(הפניקסהפניקס אחזקות בע"מ )"   "(אקסלנסאקסלנס השקעות בע"מ )"

 ,35דרך השלום        ,7ז'בוטינסקי 

 גבעתיים          רמת גן

 

 א.ג.נ., 

 

ופנסיה בע"מ  גמלנשואה  אקסלנסהערכת שווי פעילות ניהול קרנות הפנסיה של  הנדון:
 )"אקסלנס גמל"(

לצורך  פעילות ניהול קרנות הפנסיה של אקסלנסנתבקשנו על ידיכם לקבוע את השווי הכלכלי של 

, המחזיקה הפניקס"( של קרנות הפנסיה לבעלת השליטה באקסלנס, העסקהעסקת מכירה )"

 ממניות אקסלנס. 8%..8-כשרשור בב

נאמד  של קרנות הפנסיה להערכתנו, לאור הנתונים שקיבלנו והבדיקות שביצענו, השווי הכלכלי

 השפעת כוללת אינה השווי הערכת .מיליון ש"ח 8.8 , ובממוצעמיליון ש"ח 8.3-9.1טווח שבין ב

 .הפניקס של הפנסיה קרנות ניהול פעילות ובין הנמכרת הפעילות בין אפשרית סינרגיה

ועל דוחות כספיים  2212-2212לצורך עבודתנו הסתמכנו על דוחות כספיים מבוקרים לשנים 

המוחזקות על ידי אחרות אקסלנס גמל וחברות , של אקסלנס 1-612215סקורים לתקופה 

ת הנהלה ומידע אחר, אקסלנס. כן הסתמכנו על דוחות ניהוליים פנימיים, נתונים כספיים, הערכו

, וכן על נתונים פומביים וסקירות אשר פורסמו על אקסלנס גמלו שהתקבלו מהנהלות אקסלנס

 החברות ועל הענפים בהם הן פועלות.

הסתמכנו על מקורות הנראים לנו כאמינים, ולא בא לידיעתנו דבר העלול להצביע על חוסר 

בודתנו אינה מהווה אימות לנכונותם, סבירות הנתונים. לא בדקנו את הנתונים, ולפיכך ע

לשלמותם ולדיוקם של נתונים אלה. הערכה כלכלית אמורה לשקף בצורה סבירה והוגנת מצב 

 נתון בזמן מסוים, על בסיס נתונים ידועים ותוך התייחסות להנחות יסוד ותחזיות שנאמדו.

 ןדהשווי הכלכלי אינו בלבד.  ולמכלול ההיבטים הקשורים בקביעת הכלכלי מתייחסהשווי 

בהיבטים אחרים של העסקה, ואין  ןבהחלטת החברות ובעלי מניותיהן להתקשר בעסקה, אינה ד

בעניין העסקה. הערכת השווי אינה  ההצבעהמשום המלצה למחזיק מניות כלשהו באשר לאופן  וב

 .גמל אקסלנסמהווה הערכת שווי של נכסי 

אנו מסכימים, כי חוות דעתנו זו תיכלל ו1או תאוזכר בדוחות המיידים אשר יפורסמו בקשר 

לעסקה זו, וכן כי תהיו רשאים להשתמש בה לצורך הליכים לאישור העסקה. ברצוננו לציין, כי 

נציין, כי , ולא מתקיימת בינינו וביניכם תלות. אקסלנס והפניקסאין לנו עניין אישי במניות 

תקשרותנו לביצוע הערכת השווי הוגבלה אחריותנו הכספית הכוללת כלפיכם מכל במסגרת ה

מקור שהוא, למעט במקרה של זדון מצדנו, בכל הקשור לאחריותנו בקשר לביצוע הערכה זו, לסך 

בנוסף, ניתן לנו שיפוי, לפיו אם ניתבע לשלם סכום כלשהו לצד שלישי בהליך . אלף דולר 122 של

לולה לנבוע, במישרין או בעקיפין מחוות דעת זו, תשפו אותנו בגין הוצאות משפטי בגין עילה הע
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סבירות אשר נוציא או נדרש לשלם עבור ייצוג, ייעוץ משפטי, ייעוץ מקצועי, התגוננות מפני 

הליכים משפטיים, מו"מ וכיו"ב, וכן תשפו אותנו בגין סכום בו נחויב בהליך משפטי, לשלם לצד 

 ולר. לא תחול כל חובת שיפוי אם ייקבע כי פעלנו בקשר לחוות הדעת בזדון.אלף ד 122-ג', מעבר ל

 

חוות דעתנו כוללת את תיאור המתודולוגיה ועיקרי הניתוח הפיננסי אשר שימשו להערכת השווי 

. התיאור אינו אמור להיות תיאור מלא ומפורט של כל הנהלים אשר יישמנו, אלא מתייחס הכלכלי

 מהווה תיאור מלא ומפורט של החברות וסביבתן העסקית. לעיקריים שבהם, ואינו

 

 .2215 ,בנובמבר 11 המועד הקובע לעבודה הינו

 להלן חוות דעתנו.

 

 בברכה,          

 

          ___________ 

 

 אורי כהן*          

 יצחק סוארי בע"מ           

 

 

 תאריך:

 2215בנובמבר,  15

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

מוסמך  ;(2..1-רואה חשבון )מ ;(2..1להלן פרטי השכלתי: בוגר אוניברסיטת ת"א בכלכלה ובחשבונאות ) *
בייעוץ כלכלי ובביצוע  השנ 22-להלן פרטי ניסיוני: רקע של כ(. 1..1אוניברסיטת ת"א במנהל עסקים )

 הערכות שווי, לרבות לחברות שונות מתחומי שוק ההון. 
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 תוכן העניינים

 עמוד 

 5 ומטרת העבודה רקע -פרק א' 

 8-31 תיאור הסביבה העסקית והפעילות -פרק ב' 

 .6-1 ענף החיסכון לטווח ארוך בישראל .1

 22 פעילות קרנות הפנסיה באקסלנס .2

 30-32 ניתוח פיננסי -' גפרק 

 34-24 הערכת השווי -' דפרק 

 21 ריכוז הערכת השווי .1

 21 מתודולוגיה .2

 21-51 הנחות יסוד לתחזית תזרים המזומנים .5

 52 תחזית תזרים המזומנים .1

 55 ניתוח רגישות .3

 51 עסקאות דומות בקרנות הפנסיה .6
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 ומטרת העבודה רקע -פרק א'

רכשה  2221בשנת כחברה פרטית במטרה לנהל קופות גמל.  2222שנת הוקמה בגמל אקסלנס 

בעקבות יישום אקסלנס גמל את קרן הפנסיה אחדות והחלה לפעול בתחום קרנות הפנסיה. 

 מזרחיהבנק של  גמלאת פעילות האקסלנס גמל  2227בשנת רכשה  מסקנות ועדת בכר

 557-תמורת כ מיליארד ש"ח, 12-)דאז( של כ"( בהיקף נכסים כולל המזרחיהמאוחד בע"מ )"

 .הגמלמיליון ש"ח והחלה לפעול בתחום 

קופות גמל מרכזיות  3קופות גמל לתגמולים,  3 אקסלנס גמלנכון למועד ההערכה מנהלת 

 "(.מגזר הפנסיהקרנות פנסיה )" 2-"( ומגזר הגמלקרנות השתלמות )" 1 ,לפיצויים

 

של אקסלנס )היקף בעקבות הרפורמה והתגברות התחרות במשק איחוד פעילות הפנסיה 

מיליון ש"ח( ופעילות הפנסיה של הפניקס )היקף נכסים מנוהלים  122-נכסים מנוהלים של כ

מסוימים  משותף בחברת הפניקס עשוי להניב יתרונות תחת ניהולמיליארד ש"ח(  7-של כ

 ריכוז מאמצי שיווק.וה צמצום עלויות מטלרבות , לגודל

של אקסלנס לצורך מכירת הפעילות של פעילות הפנסיה הכלכלי שווי הנתבקשנו להעריך את 

 פניקס.הל
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 תיאור הסביבה העסקית והפעילות -פרק ב'

 ענף החיסכון לטווח ארוך בישראל .0

 כללי  .א

 במהלך השנים האחרונות מנהיג משרד האוצר שורת רפורמות, אשר משנות מהותית את

 פני הענף. עיקרי השלכות הרפורמות:

רוך על ידי הסרת חסמים למעבר ותחרותי בתחום החיסכון לטווח א אחידיצירת שוק  (1

הגבלת נתחי שוק של איחוד תקרות דמי הניהול במוצרים השונים, המוצרים,  בין

שחקנים, ירידה משמעותית בחסמי הכניסה לשוק, ומתן כוח בידי הפרט לקבלת 

 בנה וניהול מוצרי החיסכון שלו.החלטות בדבר מ

 העדפת מסלול הקצבה במקביל להחלת פנסיית חובה על כל השכירים בישראל. (2

 גבלת שיעורי דמי הניהול.ה (5

בשנים האחרונות, כולל סדר היום הציבורי עיסוק תקשורתי נרחב ודיון ער בסוגיית יוקר 

המחיה, אשר החלה החיסכון הפנסיוני. זאת, על רקע המחאה החברתית בנושא יוקר 

. התפתחויות אלה משפיעות על הרפורמות המתרחשות והמתוכננות, בנושאי 2211בקיץ 

 .1התחרות ודמי הניהול, המתוארות בהמשך

  תחליפיות במוצרי חיסכון לטווח ארוך .ב

, היה אופן משיכת הכספים 2228ההבדל העיקרי בין אפיקי החיסכון לטווח ארוך, עד שנת 

משיכה לשיעורין )כקצבה(  –גמל הקנו משיכה הונית, קרנות פנסיה  בגיל פרישה: קופות

 5אישרה הכנסת את תיקון  25.1.28-ותכניות ביטוח חיים שלבו את שני המסלולים. ב

  כי: , בין היתר,לחוק לפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(. נקבע

לקו וופות הגמל חק .לקצבהמיועדות בראש ובראשונה יהיו  2228ההפקדות משנת  כל (1

למעשה, קופות בעלות מערכי אקטואריה לשני סוגים: קופת גמל משלמת קצבה )

ביניהן קרנות הפנסיה(, וקופת גמל שאינה המסוגלות לנהל תשלומי קצבאות, 

(. ביום שאין בהן מערכי אקטואריה משלמת )קופות גמל ופוליסות ביטוח הוניות

הסכום לקופה המשלמת. הפרט יבחר פרישה, קופת הגמל הלא משלמת תעביר את 

כתוצאה, אבד היתרון  את ספק הקצבה על פי גובה דמי ניהול, מקדם ההמרה וכו'.

אפשרות הבחירה לחוסך בגיל הפרישה, בין  התחרותי שהיה לקופות הגמל בדמות

קבלתו לשיעורין, כקצבה. מאז התיקון, משיכה הונית, ובין ולו ככ חיסכוןמשיכת ה

משיכת חלק והן קרנות הפנסיה מאפשרות, למעשה, בחירה בין הן קופות הגמל 

מהסכום )שמעל הנדרש לקצבה המינימלית הנקובה בחוק( כמשיכה הונית, ובין 

 .השארתו )כולו או חלקו( לצורך קצבה מוגדלת

                                                 
הניתוח להלן אינו מתייחס לקופות מרכזיות לפיצויים, מסלול חסכון לטווח ארוך למעסיקים אשר בוטל  1

, ולקרנות השתלמות, סוג של קופת גמל לחסכון לטווח בינוני, אשר אינן מהוות תחליף לקרנות 2211בשנת 

 פנסיה כמכשיר חיסכון לטווח ארוך.
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הפרדת החיסכון מהכיסויים הביטוחיים. חוסכים יוכלו לבחור לרכוש את החיסכון  (2

טוח שארים, אובדן כושר עבודה וריסק( כחבילה אחת, יבואת הכיסויים הביטוחיים )

 או לרכוש כל רכיב מיצרן אחר.

איחוד כללי המס. הן בתקופת החיסכון והן בתקופת הפרישה, בדומה לכללים החלים  (5

 היום על קרנות פנסיה.

ביטול קופות מרכזיות לפיצויים. רכיב הפיצויים הפך לחלק מהחיסכון האישי  (1

 .2211משנת  הפנסיוני, וזאת החל

 

 דמי הניהול  .ג

אחד ההבדלים העיקריים אשר נותרו בין שלושת המכשירים הינו גובה ומבנה דמי 

הניהול. דמי הניהול מוגבלים בתקנות, אך צורת קביעתם שונה ממכשיר למכשיר: 

דמי הניהול נקבעים בחוזה בין המבטח למבוטח, ואינם ניתנים  –בתכניות הביטוח 

ת הגמל דמי הניהול קבועים בתקנון, ועשויים להשתנות לאורך לשינוי, בעוד שבקופו

 :2212השנים. להלן שיעורי דמי הניהול המדווחים על ידי מנהלי המוצרים בשנת 

 

 

בהשוואה על בסיס אחיד עולה, כי דמי הניהול בפוליסות הביטוח גבוהים מדמי הניהול 

ובקופות . עוד עולה, כי דמי הניהול בקרנות הפנסיה 2.5%-בכ בקופות התגמולים

 .דומיםהתגמולים 

, פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )דמי ניהול(, 2212ביוני 

, במסגרתן נקבעו תקרות דמי ניהול 2("תקנות דמי הניהול" –)להלן  2212-התשע"ב

 , כדלקמן:3לקופות גמל ולביטוחי מנהלים

                                                 
התערבות ראש הממשלה, עקב כוונת משרד האוצר לדבוק בתכניתו  תקנות דמי הניהול אושרו לאחר  2

(, 2212המקורית בעניין תקרת דמי הניהול )"תכנית להגברת התחרות בשוק החיסכון הפנסיוני", נובמבר 
 חלף הצעת חוק פרטית שהתגבשה בנושא.

מל או ביטוח מבטיחת , קופת ג1.1.2215שינוי דמי הניהול לא יחול לגבי: פוליסת ביטוח שהוצאה לפני   3
תשואה, קרן ותיקה, קרן פנסיה חדשה מקיפה, קרן השתלמות, קופת גמל בניהול אישי, קופת גמל 

 מרכזית, קופת גמל ענפית, קופת גמל לדמי מחלה, חופשה או מטרה אחרת.

      אמדן סך דמי       שיעור ממוצע    שיעור ממוצע  

     הניהול מהצבירה             מההפקדות               מהנכסים       

0.87%                             -0.87%קופות תגמולים

0.33%3.80%0.89%קרנות פנסיה חדשות

0.96%4.72%1.17%פוליסות ביטוח *

* למעט נתוני השיעור מההפקדות של פוליסות שהונפקו עד 2003. 

   מקורות: גמל-נט, פנסיה-נט, ביטוח-נט.

     שיעורי דמי ניהול לשנת 2012 - ממוצע משוקלל ענפי      
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מהצבירה, והחל מינואר  1.1%, שיעור דמי הניהול לא יעלה על 2215נואר החל מי -

שהותר קודם  2%מהצבירה, בהשוואה לשיעור מקסימלי של  1.23%על  –ואילך  2211

 לכן.

מההפקדות השוטפות,  1%, תאושר גביית דמי ניהול בשיעור של עד 2215החל מינואר  -

 .4שהותר קודם לכן 2%-בהשוואה ל

מהצבירה, ובחשבונות של  2.6%הול למקבלי קצבאות תעמוד על תקרת דמי הני -

 2.3%בלבד )או  2.5% –עמיתים שאבד עימם הקשר או עמיתים שנפטרו 

 רטרואקטיבית, במקרה שאותרו(.

תיקון לתקנות  , המהווה5הוראת שעהאישרה ועדת הכספים של הכנסת  2215בספטמבר 

ינימאליים לעמית בגין כל חשבונותיו דמי הניהול, במסגרתה מוצע לקבוע דמי ניהול מ

על מנת לאפשר לעמיתים להימנע  ש"ח לחודש )צמוד מדד(. 6בקופת גמל, בסכום של 

יתאפשר לעמיתים בעלי  2215החל משנת  מתשלום דמי הניהול המינימאליים האמורים,

ש"ח, למשוך את הכספים  7,222, עם יתרה צבורה כוללת שלא עולה על 6חשבון לא פעיל

כסכום חד פעמי, ללא חיוב במס. במקביל, פורסמה טיוטת חוזר, המקלה על החברות 

 המנהלות למזג חשבונות מקבילים של עמיתים.

לחוק הפיקוח על שירותים  8אישרה וועדת הכספים של הכנסת את תיקון  2212ביולי 

יאת , והעבירה אותו לקריאה שניה ושלישית במל2223-פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה

הכנסת. הצעת החוק קובעת כי שר האוצר, באישור וועדת הכספים, יהיה מוסמך לקבוע 

סכומים ושיעורים מזעריים של דמי ניהול. הוראה זו נועדה לצמצם את תופעת סבסוד 

העמיתים המאורגנים, בעלי כושר מיקוח )להם יתרה צבורה גבוהה(, על ידי עמיתים 

ף אם תאושר הצעת החוק, לא ניתן להעריך את דמי שאינם נמנים עימם. נכון להיום, א

הניהול המזעריים, אם יקבעו. לאור זאת, לא לקחנו בחשבון בעבודתנו השפעה אפשרית 

 של אישור התיקון על דמי הניהול החזויים.

 

  

                                                 
 בביטוח מנהלים, ניתן היה לגבות שיעור נמוך יותר מהצבירה וגבוה יותר מההפקדות, על פי תמהיל  4

 .15%-(, כאשר דמי הניהול מההפקדות אינם גבוהים מ1:12מאושר )המרה ביחס של 
תקנות הפיקוח על  ;2215-תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()דמי ניהול()תיקון(, התשע"ג  5

 שירותים פיננסיים )קופות גמל()משיכת כספים מקופת גמל()חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה()הוראת
 .2215-שעה(, התשע"ג

 .2212בינואר  1-חשבון שאינו פעיל מוגדר כחשבון שלא בוצעו בו הפקדות, החל מ  6



 

. 

 

 הבדלים נוספים בין מכשירי החיסכון לטווח ארוך .ד

 וח ארוך:הבדלים נוספים בין מכשירי החיסכון לטו ניראוי לציין ש

סיכון -עדיפות ביחסי תשואה)המקיפות( אג"ח מיועדות: לקרנות הפנסיה החדשות  (1

לאור שימור רכיב אג"ח ממשלתיות מיועדות, המבטיחות תשואה שנתית צמוד של 

התבטא הממונה על שוק ההון,  2212בדצמבר  מהנכסים. 52%-כשל , בהיקף 1.86%

ביטוח וחיסכון במשרד האוצר )"הממונה"(, כי בקרוב מתכוון האוצר להנפיק אג"ח 

 .7מיועדות גם לקופות הגמל ולביטוחי המנהלים

: בקרנות הפנסיה מתעדכן המקדם לאורך תקופת מקדם הקצבהועד קביעת מ (2

, עד עומת זאת, בביטוח חיים נקבע. ל, בעיקר בהתאם להנחות הדמוגרפיותהחיסכון

מעוגן בחוזה(,  –מספר חודשי התשלום במועד רכישת הפוליסה )וכאמור  לאחרונה,

באותו מועד. מקדם זה אינו מתעדכן לאורך  ממוצעתהחיים העל פי הנחת תוחלת 

כך, ככל שפוליסות הביטוח וותיקות יותר, המקדם בהן נמוך יותר  .סכוןיתקופת הח

ס הנחת תוחלת חיים נמוכה יותר ולפיכך הן מניבות קצבה גבוהה יותר( )חושב על בסי

חל איסור על מכירת  2215החל משנת ברם,  קטן.מהן והתמריץ לניוד הכספים 

 ם תוחלת חיים מובטח.ביטוחי מנהלים עם מקד

 התפתחויות רגולטוריות נוספות והשפעתן על התחרות בענף .ה

 תוחלת חיים מובטחאיסור מכירת ביטוחי מנהלים עם מקדם  (1

ע איסור על חברות , במסגרתו נקב8פרסם המפקח על הביטוח חוזר 2212בנובמבר 

כניות ביטוח חיים משולבות חיסכון עם מקדמי קצבה המגלמים הביטוח לשווק ת

שנים  62, אלא אם למבוטח מלאו לפחות 22159בינואר  1הבטחת תוחלת חיים, מיום 

כניות אלה עלול לפגוע ביכולתן , מאחר ששיווק תתובכפוף לתנאים שהוצבו בחוזר. זא

של חברות הביטוח לעמוד, בטווח הארוך, בהתחייבויות לתשלום קצבאות בגינן. 

משמעות ההוראה היא אובדן היתרון היחסי של מוצרי החיסכון שמציעות חברות 

 הביטוח, על פני מכשירי חיסכון אחרים, כגון קרנות פנסיה וקופות גמל, אשר יחייב

את חברות הביטוח להוריד את דמי הניהול או ליצור ערך מוסף למוצריהם )דוגמת 

 הבטחת תשואה(.

 בישראללשכירים החלת פנסיה חובה  (2

פרסם שר התמ"ת צו הרחבה לביטוח פנסיוני במשק לפי חוק  2228חודש ינואר ב

 ."(צו ההרחבה)" 10הסכמים קיבוציים, המחייב קיום חיסכון פנסיוני לכל עובד

לנשים ועד גיל פרישה( שאין  22-לגברים ו 21ההרחבה חל על עובדים )החל מגיל  צו

. להערכת משרד התמ"ת, מדובר בכמיליון עובדים: 11להם הסדר פנסיוני אחר

                                                 
להערכת גורמים בשוק ההון, ייתכן כי השוואת מעמד אפיקי החיסכון הפנסיוני תתבטא גם בהוזלה   7

 6%-צבירה ומה 2.3%נוספת של דמי הניהול של קופות הגמל, והשוואתם לאלו של קרנות הפנסיה )
 מההפקדות(.

 , בנושא "מקדמי קצבה המגלמים הבטחת תוחלת חיים".2212-1-3חוזר ביטוח   8
במכתב נלווה, נקבעו תנאים, שעמידה בהם תאפשר לחברות הביטוח לשווק את התוכניות במהלך שנת   9

  בלבד. 2215
 .5.8.2211 -עדכון לצו פורסם ב  10
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צעירים, בעלי הכנסה נמוכה ועובדים בענפי השירותים אצל מעסיקים עצמאיים, 

י חשבון, עורכי דין, רופאים קטנים ובינוניים כגון עובדים במשרדי בעלי מקצוע )רוא

 וכדומה( וכן אצל קמעונאים או רשתות שיווק שאינן מאורגנות בארגוני עובדים.

סך ההפקדה  2228שנים, כאשר בשנת  7יישום צו ההרחבה ייעשה בהדרגה על פני 

, והוא עולה 2.3%-החודשית )הפרשות מעביד, עובד ופיצויי פיטורין( הסתכם ב

 -ו לתגמולים 6%) 2211שנת החל מ 17.3%-בכל שנה, עד שיגיע ל 2.3%-כ במדרגות של

 .12(לתגמולים על ידי העובד 3.3%-על ידי המעסיק, ו בגין פיצויי פיטורין 6%

 ניוד הכספים ותחילת מתן ייעוץ פנסיוני על ידי הבנקים (5

אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תקנות הפיקוח על  2228בחודש פברואר 

, 2228-ם )קופות גמל( )העברת כספים בין קופות גמל(, התשס"חשירותים פיננסיי

. 2228באוקטובר  1-המרחיבות את אפשרות ניוד כספי החיסכון הפנסיוני החל מה

טרם אישור התקנות ניתן היה לעבור רק בין מנהלים שונים של מכשיר השקעה זהה. 

רים הפנסיוניים כיום מאפשרות התקנות ניוד כספי החיסכון הפנסיוני של כלל המוצ

)ביטוח, פנסיה וקופות גמל( בין כל הגופים המנהלים חיסכון פנסיוני, תוך שמירה על 

את המעבר יוזם העובד והתהליך יכול להיעשות בכל עת, . רצף הזכויות של המבוטח

התרת הניוד והעברת כוח ההחלטה לידי ללא עלויות, בטווח זמן של כחודש ימים. 

בין המכשירים,  להגביר את היקף ההעברות(, צפויות העמיתים )חלף המעבידים

השקת שירותי אצל הגופים המנהלים.  הרחבת יכולות שימור הלקוחותודורשות 

, 13, ותהליך הקמת המסלקה הפנסיונית.222ייעוץ פנסיוני על ידי הבנקים במהלך 

לגידול בהיקף  םלתרום אף ה צפויים, וצובר לאחרונה תאוצה .222החל בקיץ  אשר

 העברות הכספים בענף.

 קופת גמל בניהול אישי (1

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )קופת  פורסמו .222באוקטובר 

בקופת גמל, למעט קופת ל עמית כו. לפי תקנות אלו י.222גמל בניהול אישי(, התש"ע 

ואם לנהל את החיסכון הפנסיוני שלו באופן אישי, אם בעצמו גמל משלמת לקצבה, 

, מנוהלים 2212, ולהפחית בכך את דמי הניהול. נכון לתום באמצעות מנהל תיקים

מיליארד  513-מיליארד ש"ח )מתוך סך נכסי גמל של כ 1.1-בקופות בניהול אישי כ

. הרחבת מסלול זה 2211מיליארד ש"ח בלבד, בנובמבר  2.2-ש"ח(, בהשוואה לכ

וני המסורתיים, לרבות קופות הגמל, עלולה להיות על חשבון מסלולי החיסכון הפנסי

                                                                                                                                            
 .צו הרחבה או פנסיה תקציביתהסכם קיבוצי מיוחד, הסכם אישי, (, מכוח הסכם קיבוצי כללי )ענפי  11
(, ויכלול את שכר הבסיס וכן את 1.65השכר המבוטח הינו השכר הקובע בחוק פיצויי פיטורים )התשכ"ג   12

ש"ח  32.,8) תקרת השכר המבוטח הינה השכר הממוצע במשק כל התוספות הקבועות להן זכאי העובד.
 .(2215 בחודש, נכון לחודש מאי

מערך להעברת מידע וכספים בתחום החיסכון לטווח בינוני וארוך, במטרה לאפשר קבלת אינפורמציה   13
מלאה לגבי מצב החיסכון הפנסיוני של אדם, קבלת יעוץ מהימן, והעברה פשוטה של כספי החיסכון בין 

 הגופים השונים.
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )עיסוק בייעוץ הקמת המסלקה הפנסיונית עוגנה בתיקון לחוק: 

 11.2.2212-(; ב28.2.2211)התקבל בכנסת ביום  2211 (, התשע"א5פנסיוני ובשיווק פנסיוני( )תיקון מס' 
זכתה נס  2212פורסמה טיוטת חוזר המחייבת את הגופים המוסדיים להתחבר למסלקה; באוגוסט 

הושקה המסלקה חלקית, במסגרת זו יועצים פנסיונים  2215 טכנולוגיות במכרז להקמת המסלקה; ביוני
רשאים לקבל מידע על חסכונות לקוחותיהם באמצעות המסלקה. על פי תכניות העבודה של הממונה על 

 המסלקה תפעל באופן מלא. 2213שוק ההון, הביטוח וחיסכון עד יולי 
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ומנגד עשויה לשפר את תחומי קרנות הנאמנות ותעודות הסל כרכיבי חיסכון במסלול 

 הניהול האישי.

 התכנית להגברת התחרות בשוק הפנסיוני (3

פורסמה על ידי אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר תכנית  2212בנובמבר 

שורת  הרטי. התכנית פ14)"התכנית"( ן הפנסיונילהגברת התחרותיות בשוק החיסכו

, במטרה לצמצם את ההבדלים בין מוצרי החיסכון מתוכננות פעולות הסדרה

העיקריים, לפשט את הבחירה ביניהם ולהבטיח את שקיפות המידע ואת 

בין השאר, הוצע לעדכן את תקרות דמי  יעוץ כלפי החוסכים.יאובייקטיביות ה

מהפרק, לאור התקנת תקנות דמי הניהול )ראו לעיל(. הניהול, הצעה אשר ירדה 

, פורסמו טיוטות תקנות וחוזרים, שמטרתם הסדרת יתר 2212בנוסף, במהלך 

 הפעולות. להלן עיקרן:

 

כנית זו ולתקנות דמי הניהול עשויות להיות השפעה חיובית על היקף שוק ליישום ת

טרקטיביות שלו מול והא הגמל והפנסיההחיסכון הפנסיוני, לרבות על תחום 

 מסלולים תחליפיים, ובמקביל על התגברות התחרות בו.

 אימוץ מודל החיסכון המותאם (6

הודיע שר האוצר על אימוץ המודל החכ"מ )חיסכון כספי מותאם(.  2212בינואר 

המודל נועד לתת מענה לבעיית ההתאמה בין תמהיל ההשקעות למאפייני החוסכים. 

עת הוא הקטנת הסיכון בתיק ההשקעות ככל העיקרון המנחה בהסדרה המוצ

שהחוסך מבוגר יותר, ובמיוחד לקראת גיל הפרישה. המהלך צפוי להיות מיושם 

החל בחוסכים המקבלים קצבאות כיום, דרך חוסכים מבוגרים וכלה  -באופן הדרגתי 

בחוסכים צעירים, והיא נוגעת לכל חוסך שלא קבע באופן פוזיטיבי את מידת הסיכון 

                                                 
 http://www.finance.gov.il/hon/2001/pension/PSMC.asp: ורא  14

סוג המוצר

קרן פנסיהביטוח מנהליםקופת גמל

מטרת השינויתכולת המוצרים
השוואת תכולת המוצרים.חיסכון + ביטוח הדדיחיסכון + ביטוחחיסכוןלפני השינוי המוצע)1(

חיסכון + ביטוח הדדיחיסכון + ביטוחחיסכון + ביטוחלאחר השינוי)1(

)2(
תקרת עמלות ההפצה לבנקים

0.25%0%0.25%לפני 1.1.2013)3(

החל מ-1.1.2013)3(

0.2% מהצבירה + 1.6% 
מההפקדות)4(

0.2% מהצבירה + 1.6% 
מההפקדות)4(

0.2% מהצבירה + 1.6% 
מההפקדות)4(

זמן מינימאלי להטבה בדמי ניהול

לא הוגדרלפני 1.1.2013

שנתייםהחל מ-1.1.2013

)1( טרם נקבע מועד תחילה להוראות.

)2( בנוסף, נקבעו הגבלות למבנה דמי העמילות המשולמים לסוכני ביטוח.

)3( עמיתים אשר שולמה בשלהם עמלת הפצה ערב פרסום התיקון, יחולו ההוראות החל מ-1.1.2014; לעת עתה, התקנה בגדר טיוטא.

   תקרת עמלת ההפצה בקרן השתלמות היתה ותישאר 0.25% מהצבירה.

)4( תקרות אלו תוגבלנה ב-40% מגובה דמי הניהול הנגבים בפועל.

ייעוץ אובייקטיבי והתאמה לצרכי 

הלקוח, באמצעות מודל עמלת הפצה 

אחידה.

הטבה כלכלית לתקופה קצרה עלולה 

להשפיע על בחירת מוצר לא מושכלת.
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, 2215ה לו. יישום התקנות המסדירות את המודל, אשר נקבע במקור לשנת הרצוי

 , וכפוף לאישור וועדת הכספים של הכנסת.2211נדחה לשנת 

 חוזר טיוב נתוני זכויות עמיתים (7

פרסם המפקח על שוק ההון, ביטוח וחסכון חוזר לגופים המוסדיים  2212בנובמבר 

ב עבור נתונים העמיתים ומערכות המנחה את הגופים המוסדיים לבצע תהליך טיו

המידע המנהלות אותם, באופן שיאפשר מהימנות גבוהה, זמינות בשליפת הנתונים 

ואחזור נתוני עבר משנים היסטוריות בקלות. לוח הזמנים לסיום הפרויקט נקבע 

ביצוע פרויקט טיוב הנתונים צפוי להצריך השקעות מסוימות מצד  .2216ליוני 

 מהלך השנים הקרובות.הגופים המוסדיים ב

 :712215-1212227 בתקופהוהתפתחותם,  15בענף החיסכון לטווח ארוךהתפלגות הנכסים  .ו

 

 

 

 נט.-ופנסיה נט-, ביטוחנט-: נתוני גמלמקור

מסך הנכסים בענף יורד בשנים האחרונות  גמלקופות המהנתונים עולה, כי שיעור נכסי 

חל  בקרנות הפנסיה החדשות. מנגד, 2215 יוליב 51%-לכ 2227בתום  32%-בעקביות, מכ

הן בסך הנכסים והן בנתח השוק, אשר חלק בלתי משמעותי גידול  האחרונותבשנים 

 17-וכ 2228-2212מיליארד ש"ח בשנים  81-מבוטל ממנו מיוחס לצבירה, נטו של כ

                                                 
 קופות מרכזיות לפיצויים.ת וקרנות פנסיה חדשוביטוחי חיים, קופות גמל,   15
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קופות פיצויים

קרנות פנסיה חדשות

ביטוחי חיים

קופות תגמולים
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29%
30% 32% 33% 33% 34% 35%
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התפלגות הנכסים בענף החיסכון ארוך טווח
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קרנות פנסיה חדשות

ביטוחי חיים
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15 

 

שמר  ביטוחי החייםתחום  .2215בשבעת החודשים הראשונים של שנת  מיליארד ש"ח

 על גודלו היחסי עם צמיחה מסוימת לאורך התקופה.

 בתחום החיסכון לטווח הארוך בשנים, נטו השנתית מציג את הצבירה הבאהתרשים 

 :2215ובשבעת החודשים הראשונים של שנת  2228-2212

 

 1.2-הצבירה, נטו במכשירי החיסכון לטווח ארוך לאורך התקופה הסתכמה בכ

מסך  31%-מיליארד ש"ח, כ 8.-כבהצבירה  הסתכמהפנסיה בקרנות המיליארד ש"ח. 

מסך  11%-מיליארד ש"ח, כ 81-בענף, בביטוחי החיים הסתכמה הצבירה בכ הצבירה

 3%-מיליארד ש"ח, כ .-בשעה שבקופות הגמל הצבירה הסתכמה בכ, הצבירה בענף

 .בלבד מסך הצבירה בענף

ות הגמל חוסכים עצמאיים הסבר אפשרי למגמה זו נעוץ במאפייני העמיתים: בקופ

, בהן עיקר החוסכים הם שכירים. וביטוחי החיים רבים, לעומת קרנות הפנסיה

לעצמאיים אפשרות מעשית להפסיק את ההפקדות )לרבות היעדר השלכות של פעולה 

ויכול שרבים מהם עשו זאת לאור  זו על כיסוי ביטוחי, שאינו קיים בקופות גמל(,

 וביטוחי החיים קרנות הפנסיהב זאת, לעומת ת הגמל.הפגיעה באטרקטיביות קופו

החלת פנסיה  ., הנעדרים אפשרות מעשית לחדול מההפקדותהמפקידים הם המעסיקים

לתופעה זו )ברירת המחדל הנקובה בצו אף היא תורמת  2228חובה מאז אוקטובר 

וזאת (, , הכוללת כיסוי ביטוחימקיפהחדשה פנסיה קרן ההרחבה קובעת הפקדה ל

למרות שיעורי ההפרשות הנמוכים בשנים הראשונות ליישום הצו, ולמרות הזכות 

  ., לרבות קופות גמלהקיימת לעובדים לבחור להפקיד בכל מוצר פנסיוני אחר

סוכנויות הביטוח בכלל,  –שליטת חברות הביטוח הגדולות בערוצי ההפצה העיקריים 

לק מהקושי הקיים למנהלי ומנהלי ההסדרים הפנסיוניים בפרט, עשויה להסביר ח

 קופות גמל פרטיים להציע את מוצריהם לחוסכים.

בנוסף, חלק מקרנות הפנסיה החדשות הוקמו בידי מנהלי הקרנות הוותיקות, באופן 

  שאפשר שמירת ההסכמים עם מעסיקים רבים במשק.
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 משמעויות ענפיות לאור הרפורמה .ז

. מנגד, עשוי מודל החכ"מ, הכולל החלת פנסיה חובה צפויה להגדיל את היקף הנכסים -

ככל שייושם, להביא להקטנת שיעורי הצמיחה בענף, עם מעבר חלק גדול מנכסי הענף, 

 השייכים לחוסכים מבוגרים, למסלולים סולידיים.

, דוגמת פסגות בתי השקעות גדוליםהתחרות בתחום קרנות הפנסיה מביאה  -

יות ביטוח גדולות. האחרונות, שחם, לרכוש מערכי הפצה בדמות סוכנו-ואלטשולר

המשמשות כמנהלי הסדרים פנסיוניים, מהוות את ערוץ ההפצה העיקרי למעסיקים 

 גדולים.

הרגולציה בתחום ההפצה, לרבות הגבלות צפויות על הטבות לסוכני הביטוח, עשויה  -

 להוביל לשינוי בתמהיל ערוצי ההפצה.

ת עשויה להגדיל את נתח המכשירים איסור שיווק ביטוחי מנהלים במתכונתם הנוכחי -

 קרנות פנסיה וקופות גמל, על חשבון ביטוחי המנהלים. המתחרים,הפנסיונים 

להקים או לרכוש מערכי פנסיה עצמאיים, אשר יאפשרו להציע  עשוייםגופים עצמאיים  -

לעמיתים מסלול קצבתי, עם תום תקופת החיסכון ההוני. הקמת מערכי הפנסיה כרוכה 

דרישות החוק. סביר, כי את רכיבי הריסק ירכשו הגופים העצמאיים מצדדים בעמידה ב

בשל חסמי כניסה גדולים יחסית של דרישות רגולציה,  -חברות ביטוח  -שלישיים 

לרבות החזקת הון עצמי משמעותי ויכולות בניהול סיכונים. לצורך שילוב מרכיבי ריסק 

חברת ביטוח אחת או יותר. סביר, כי  בקופות הגמל נדרש חיבור של גופים עצמאיים עם

 רק מיעוט צרכנים ירכוש באופן עצמאי מוצרי חיסכון וריסק.

מסלול קופות הגמל בניהול אישי, נתח השוק של הכספים  חדירתככל שתצליח  -

 קרנות נאמנות עשוי לגדול, על חשבון קופות הגמל.תעודות סל או  המנוהלים באמצעות

 החיסכון ארוך הטווח ענףסקירת התחרות ב .ח

 מגמות בענף (1

היוו נקודת מפנה בענף החיסכון  2228רפורמת בכר והחלת צו ההרחבה בשנת 

 הפנסיוני בישראל בכלל ובפרט בענף קרנות הפנסיה החדשות.

בתרשים הבא מוצגות ההפקדות לקרנות הפנסיה החדשות ולקופות הגמל לתגמולים 

 :2222-2211שנים "( בתמ"גכאחוז מהתוצר המקומי הגולמי )"
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מסלולי החיסכון  הםוקופות גמל לתגמולים , ביטוחי חיים קרנות פנסיה חדשות

 ביחס למסלולים אלווהפרמיות בהפקדות הכוללת את העלייה . לפנסיההעיקריים 

ניתן לייחס לצו ההרחבה ולהעלאת שיעור ההפקדות על פי  ואילך 2228משנת  תמ"גל

בהעדפות הציבור מבין  התמורות את .2211בשנת  12%-ל 2228בשנת  2.3%-חוק מ

 קופות הגמלהתחזקות קרנות הפנסיה החדשות על חשבון  ,ההפקדות ימסלול

 למספר גורמים:ניתן לייחס  וביטוחי החיים,

על רקע הטלטלות שחווה שוק ההון בשנים האחרונות, קרנות הפנסיה החדשות  -

המבטיחות תשואה שנתית זכאיות באופן בלעדי לאג"ח ממשלתיות מיועדות 

 צמוד למדד(. 1.86%קבועה מראש )בגובה 

לעיל, במסגרתה  ה( כפי שפורט2228החלת פנסיית חובה על פי צו ההרחבה ) -

 קרנות הפנסיה החדשות נקבעו כברירת המחדל עבור הפרשות מעסיקים.

ביטל את  ,כפי שפורט לעיל (2228) משיכה הונית פטורה ממסביטול האפשרות ל -

אפשרות לחיסכון פנסיוני שניתן להעביר המרכזי של קופות הגמל, ה היתרון

כגון ביטוח אובדן כושר  יליורשים, בשעה שקופות הגמל אינן כוללות רכיב ביטוח

 עבודה או ביטוח שאירים.

כפי שפורט  (2215איסור מכירת ביטוחי מנהלים עם מקדם תוחלת חיים מובטח ) -

של מוצרי החיסכון שמציעות חברות לעיל, משמעותו אובדן היתרון היחסי 

 על פני קרנות הפנסיה.לחוסכים חדשים הביטוח 

 יכול חוסך שכיום כך, צבהמ את שינו 2228 באוקטובר שפורסמו הניוד תקנות -

חיים.  לביטוח ותפוליסו גמל תוחדשות, קופ פנסיה קרנות בין כספים להעביר

 תקנות החלת מאזוביטוחי החיים הפנסיה  בקרנות ההעברות היקפי בחינת

 נמוכים הפנסיה קרנות בין ההעברות היקפי כי ,מעלה 2228בשנת  הניוד

 םמורכבות היא לכך הגמל. ייתכן שהסיבה קופות בין הנהוגים מאלו משמעותית

0.51%

1.35%

1.82%

0.58%

4.97%
4.69%

2.64%2.76%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

22112212222.2228222722262223222122252222

בקרנות  סך חיסכון לפנסיה
 ביטוחי חיים וקופות גמל, חדשות

ג"כאחוז מהתמ

הפקדה לקרנות פנסיה  
ג"חדשות כאחוז מהתמ

הפקדה לקופות הגמל 
ג"כאחוז מהתמ

פרמיות לביטוחי חיים  
ג"כאחוז מהתמ
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הפשטות  כיסויים ביטוחיים, נוכח ים, המכילוביטוחי החיים הפנסיה קרנות של

 .הגמל קופות של היחסית

 הפנסיוניים לאחר התיקון מוצגים בטבלה הבאה:המוצרים מאפייני 

 

 תחרות בענף (2

ענף החיסכון ארוך הטווח מאופיין בתחרות גבוהה הן בין המוצרים הקיימים בו 

)קופות גמל, ביטוחי חיים וקרנות פנסיה( והן בין התאגידים הפועלים בו. בענף 

הפועלים  פועלים מספר גופים מוסדיים )חברות ביטוח ובתי השקעות( מרכזיים

התרשים הבא מציג את התפלגות סך הנכסים המנוהלים בשלושת  בתחומים השונים.

 התחומים על ידי התאגידים המרכזיים:

 

ת יהגדולים בישראל: מגדל, כלל, מנורה, הראל והפניקס, ובתאגידי הביטוח  3

 .מנתח השוק בענף החיסכון ארוך הטווח 82%-מחזיקים בכ ההשקעות פסגות

א מציג את נתחי השוק של התאגידים המרכזיים בהתפלגות לתחומים התרשים הב

 השונים:

חיסכון הוני 

לגיל הפרישה

חסכון קצבתי 

לגיל הפרישה

ביטוח אובדן 

כושר עבודה

ביטוח 

למקרה מוות

xvxxקופת גמל

xvvvביטוח חיים

xvvvקרן פנסיה חדשה

מקור: דוח המפקח על שוק ההון, ביטוח וחסכון לשנת 2011

מגדל
 122.8 

22%

כלל
 .1.6 

1.%

מנורה
 73.8 

13%

הראל
 61.. 

15%

פסגות
 56.2 

7%

הפניקס
 53.6 

7%

מיטב דש
 16.7 

1%

אלטשולר שחם
 12.7 

2%

אקסלנס
 12.1 

2%
אחרים

 33.2 
11%

סך נכסים מנוהלים  
בענף החיסכון ארוך 

  3102יולי , הטווח
(ח"מיליארדי ש)
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עם נתח שוק  ,בעוד שתאגידי הביטוח שולטים בתחומי ביטוח החיים וקרנות הפנסיה

בכל אחד מהתחומים, נוכחותם של בתי ההשקעות  3%.-מצרפי של למעלה מ

המבוזר יותר, בו לארבעת השחקנים הגדולים  ,דומיננטיות יותר בתחום קופות הגמל

 .נוספיםשחקנים דומיננטיים  קיימיםובנוסף  32%-נתח שוק מצרפי של כ

 ריכוזיות בענף (5

, CR3באמצעות שני מדדים: מדד  ארוך הטווחמקובל למדוד ריכוזיות בענף החיסכון 

(, HHIהירשמן )-הסוכם את נתח השוק של שלושת הגופים הגדולים, ומדד הרפינדל

שהוא סכום ריבועי נתחי השוק של כל הגופים בשוק. מדדים אלו מחושבים ביחס 

לנכסים או להתחייבויות הביטוחיות בענף, כאשר ערך גבוה מצביע על ריכוזיות גבוהה 

 יותר.

 

ירידה מגמת וכן בענף קופות הגמל יחסית גבוהה דדי הריכוז מראים רמת תחרות שני מ

 ביטוחי החיים.תחום פנסיה החדשות ויציבות בקלה בריכוזיות בקרנות ה

 

מגדל

מגדל

כלל

כלל

כלל

מנורה

מנורה
מנורה

הראל

הראל

הראל

פסגות

הפניקס

הפניקס

מיטב דש

אלטשולר שחם

אקסלנס

אחרים

אחריםאחרים

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ביטוח חייםקרנות פנסיהקופות גמל

20112010200920082007

CR3 מדד

34%35%36%31%32%קופות הגמל

74%74%74%74%74%ביטוח חיים

80%81%82%83%83%קרנות הפנסיה החדשות

HHI מדד

            0.06                0.06               0.06                 0.06               0.06קופות הגמל

            0.23                0.23               0.23                 0.23               0.23ביטוח חיים

            0.28                0.27               0.26                 0.26               0.25קרנות הפנסיה החדשות
מקור: דוח המפקח על שוק ההון, ביטוח וחסכון לשנת 2011
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 בתחום קרנות הפנסיה החדשותתחרות  (1

הביטוח  תאגידי 3בישראל נשלט על ידי החדשות קרנות הפנסיה  תחוםכאמור לעיל, 

 :בענףמסך הנכסים  3%.-המנהלים למעלה מ הגדולים,

מנורה, בעלת השליטה בקרן הפנסיה "מבטחים החדשה", המנהלת נכסים בסך  -

 .2215מיליארד ש"ח נכון ליולי  31.6

 51.2בעלת השליטה בקרן הפנסיה "מקפת אישית", המנהלת נכסים בסך מגדל,  -

 .2215נכון ליולי  מיליארד ש"ח

 23.1בעלת השליטה בקרן הפנסיה "מיטבית עתודות", המנהלת נכסים בסך כלל,  -

 .2215מיליארד ש"ח נכון ליולי 

"הראל מנוף -הפנסיה "הראל גלעד פנסיה" ו, בעלת השליטה בקרנות הראל -

מיליארד ש"ח,  1.3-מיליארד ש"ח ו 22.1פנסיה", המנהלות נכסים בסך 

 .2215בהתאמה, נכון ליולי 

הפניקס, בעלת השליטה בקרן הפנסיה "הפניקס פנסיה מקיפה", המנהלת נכסים  -

 .2215מיליארד ש"ח נכון ליולי  6.6בסך 

קרנות הפנסיה  בתחוםהנכסים המנוהלים מציג את התפלגות  התרשים הבא

 :2215החדשות, נכון ליולי 

מעלה הפעילים בענף ומספר העמיתים הפקדות העמיתים בחינת התמונה על פי 

תמונה דומה בנוגע לריכוזיות בענף, עם תנודות בין הגופים הגדולים בפרמטרים 

 השונים.

לא השתנתה בענף  בחינה היסטורית של הנתונים מצביעה על כך שתמונת המצב

 :2228באופן מהותי משנת 

מבטחים החדשה
31.6
56%

מקפת אישית
51.2
21%

מיטבית עתודות
23.1
18%

הראל
21.6
13%

הפניקס
6.6
1%

שאר הקרנות
5..
5%

סך נכסים מנוהלים בענף 
, קרנות הפנסיה החדשות

(ח"מיליארדי ש) 3102יולי 

נט-פנסיה: מקור



 

1. 
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51.7.1551.12.28

שאר הקרנות הפניקס הראל כלל מגדל מנורה

שיעור מסך נכסים מנוהלים בענף קרנות הפנסיה  
החדשות
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 מגזר הפנסיה באקסלנס .3

 קרנות פנסיה במסגרת מגזר הפנסיה: 2למועד ההערכה מנהלת אקסלנס גמל 

 6..1הוקמה בשנת הקרן  - "(הקרן המקיפה)"הפנסיה "אקסלנס נשואה פנסיה" קרן  .א

 על שוק הממונה על פי הוראות פנסיה חדשה מקיפה כקרן 2223ר מינוא החל ופועלת

 ביטוח, במסגרתם היא מעניקה מסלולי חמישה והחיסכון באוצר. לקרן הביטוח ההון

המרביים על פי  הניהול דמי .מגיל פרישה החל זקנה ושארים וקצבת לנכות ביטוחי כיסוי

זכאות  הגמולים )ההפקדה(. לקרן מדמי 6%מהצבירה )ההון( ועד  2.3%עד  החוק הינם

מובטחת.  ריבית ת"ערד" הנושא מסוג תממשלתי מיועד ח"מנכסיה באג 52%להשקיע עד 

למגזר החקלאי, חברי קיבוצים,  משתייכים הפנסיה בקרן המבוטחים העמיתים רוב

  עובדי רשויות מקומיות ועובדי מדינה.

המפקידים באופן שוטף כספים בקרן עמיתים  2,372-בקרן המקיפה כ 52.6.15-לנכון 

ש"ח. סך דמי הניהול מיליון  266-מסתכם בכהיקף הנכסים, נטו ו "(פעיליםעמיתים )"

-כש"ח ומיליון  2.3-כ הינו 2215ובששת החודשים הראשונים של שנת  2212שנגבו בשנת 

 ש"ח, בהתאמה.מיליון  1.5

הוקמה בשנת הקרן  - "(קרן החיסכון)"סיה "אקסלנס נשואה פנסיה חיסכון" קרן הפנ .ב

קנה ושאירים. דשה כללית המקנה זכויות לפנסיית זופועלת כקרן פנסיה ח 2223

ההפקדות לקרן הינן הפקדות העולות על התקרה המותרת להפרשה לקרן פנסיה מקיפה 

והפקדות חד פעמיות שלא ניתן להפקיד בקרן פנסיה חדשה מקיפה. קרן פנסיה חדשה 

על פי החוק דמי הניהול המרביים  2212כללית אינה זכאית לאג"ח מיועדות. עד סוף שנת 

מהצבירה )ההון(. בעקבות הוראות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  2%היו עד 

הינם  2215, דמי הניהול המרביים מהצבירה בשנת 2212-)קופות גמל( )דמי ניהול(, תשע"ב

 1%-מהצבירה ו 1.23%והלאה  2211מההפקדות ובשנת  1%-מהצבירה ו 1.1%

 מההפקדות.

-מסתכם בכהיקף הנכסים, נטו ו עמיתים פעילים 1,235-החיסכון כבקרן  52.6.15-לנכון 

ובששת החודשים הראשונים של שנת  2212ש"ח. סך דמי הניהול שנגבו בשנת מיליון  121

 אלפי ש"ח, בהתאמה. 732-ש"ח ומיליון  ..1-כהינו  2215
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 ניתוח פיננסי -פרק ג'

 ניתוח פיננסי .0

 כללי .א

מיליארד ש"ח והיקף  2..1-המנוהלים במגזר הגמל הינו כ היקף הנכסיםלמועד ההערכה 

מהיקף הנכסים  2%-)כ מיליון ש"ח 5.2-הנכסים המנוהלים במגזר הפנסיה הינו כ

 .המנוהלים(

 2215ובששת החודשים הראשונים של שנת  2212הכנסות מדמי ניהול ממגזר הגמל בשנת 

תאמה. הכנסות מדמי ניהול מיליוני ש"ח, בה 8..8-מיליוני ש"ח וכ 222.3-הסתכמו בכ

 1.1-הסתכמו בכ 2215ובששת החודשים הראשונים של שנת  2212ממגזר הפנסיה בשנת 

 תמצית הדוחות הכספיים של אקסלנס גמל מיליוני ש"ח, בהתאמה. 2-מיליוני ש"ח וכ

 מצורפת בנספח א'. 1-612215-ול 2212-.222לשנים 

סלנס גמל, כאשר מרבית גורמי פעילות הגמל והפנסיה מנוהלת באופן משותף באק

 נם ניתנים להפרדה בין הפעילויות.העלויות אי

עבור  להלן תמצית דוח רווח והפסד פרופורמה עבור פעילות ניהול קרנות הפנסיה בלבד

 :, על פי נתונים מהנהלת החברה1-612215-ו 2228-2212השנים 

 

 

 הכנסות .ב

 1.1-לכ 2212מיליון ש"ח בשנת  1.3-ירדו מכקרנות הפנסיה דמי ניהול מההכנסות מ

 ., בגילום שנתי1-612215בתקופה מיליון ש"ח  1-כלו 2211-2212בשנים  מיליון ש"ח

 2212בסוף שנת  5,822-בכמות העמיתים הפעילים בקרנות מכהושפעו מירידה ההכנסות 

בשיעור דמי הניהול עקב נכון למועד ההערכה. כמו כן הושפעו ההכנסות מירידה  5,622-לכ

-בקרן המקיפה ירדו דמי הניהול מההפקדה ומהצבירה מכ לחצים תחרותיים.גולציה ור

1-6/201320122011201020092008

פרופורמהפרופורמהפרופורמהפרופורמהפרופורמהפרופורמה

(אלפי ש"ח)

הכנסות

      1,450.0       1,358.0        1,433.0      1,406.0      1,459.0      710.0דמי ניהול מהפקדות- קרן מקיפה

          779.0           817.0            916.0          981.0      1,052.0      572.0דמי ניהול מהצבירה- קרן מקיפה

      2,099.0       2,109.0        2,182.0      2,034.0      1,927.0      750.0דמי ניהול מהצבירה- קרן חיסכון

      4,328.0       4,284.0        4,531.0      4,421.0      4,438.0   2,032.0הכנסות מדמי ניהול, נטו

הוצאות הנהלה וכלליות ועמלות ניהול השקעות

           (725)            (716)             (760)           (907)          (947)       (477)שכר ונלוות

       (1,418)        (1,334)         (1,431)       (1,246)       (1,134)       (497)שירותים מקצועיים

א.נ.            (221)             (215)           (207)          (157)          (50)עמלות ודמי הפצה

       (2,143)        (2,270)         (2,406)       (2,360)       (2,238)    (1,024)סה"כ הוצאות

      2,184.8       2,014.3        2,125.1      2,061.1      2,200.0   1,008.1עודף הכנסות על הוצאות

           (812)            (749)             (790)           (766)          (818)       (375)הוצאות מסים

      1,372.5       1,265.4        1,335.0      1,294.8      1,382.0      633.3רווח נקי
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בששת החודשים הראשונים של שנת  2.11%-ו 1.76%-לכ 2212בסוף שנת  2.17%-ו 3.31%

 , בהתאמה.2215

 להלן פירוט היקף הנכסים ודמי הניהול במוצרי הפנסיה ביחס לענף:

 

 

גבוהים הפנסיה קרנות דמי הניהול שגובות בשנים האחרונות לעיל עולה כי מהנתונים 

ביחס לדמי הניהול הממוצעים הנגבים בענף והתשואות הממוצעות על הנכסים נמוכות 

הכנסות החברה עלולות להיפגע במקרה של ירידת דמי הניהול  ף.מהתשואות המושגות בענ

 לטובת מאמצי שימור לקוחות.

יתי הקרנות מרוכזים במספר מעסיקים מרכזיים, מאפיין גורם סיכון נוסף טמון בכך שעמ

 המצביע על תלות מסוימת בלקוחות אלה.

 

 הוצאות תפעול .ג

מחלקת בגין עובדי ונלוות הוצאות התפעול בגין קרנות הפנסיה כוללות הוצאות שכר 

 עמלות הפצה.הוצאות בגין אחזקה ו, שירותים מקצועיים, שכ"דהוצאות בגין , התפעול

הפנסיה ארבעה עובדי תפעול במחלקת התפעול של קרנות  - ר ונלוותהוצאות שכ -

 ושכרם מוערך בכמיליון ש"ח בשנה. ומנהל

היקף נכסים מנוהל בסוף התקופה
)מיליוני ש"ח(

7/20132012201120102009

143,183126,292100,29388,75170,135קרנות פנסיה חדשות

266252221216185אקסלנס נשואה פנסיה מקיפה
0.19%0.20%0.22%0.24%0.26%נתח השוק

2,1751,8781,4391,250950קרנות פנסיה כלליות

124128129140136אקסלנס נשואה פנסיה חסכון
5.71%6.81%8.95%11.19%14.27%נתח השוק

עמיתים פעילים לסוף התקופה

7/20132012201120102009

1,663,4411,552,1321,317,828א.נ.א.נ.קרנות פנסיה חדשות

2,5702,4742,5032,5012,535אקסלנס נשואה פנסיה מקיפה
0.15%0.16%0.19%נתח השוק

דמי ניהול ממוצעים לתקופה
8/12-7/132012201120102009

3.80%4.07%4.07%3.99%א.נ.קרנות פנסיה חדשות- דמי ניהול מההפקדות

4.76%5.01%5.33%5.54%5.65%אקסלנס נשואה פנסיה מקיפה- דמי ניהול מההפקדות

0.32%0.34%0.34%0.34%א.נ.קרנות פנסיה חדשות- דמי ניהול מהצבירה

0.44%0.44%0.45%0.47%0.47%אקסלנס נשואה פנסיה מקיפה- דמי ניהול מהצבירה

1.10%1.11%1.13%1.14%א.נ.קרנות פנסיה כלליות- דמי ניהול מהצבירה

0.96%1.62%1.62%1.66%1.70%אקסלנס נשואה פנסיה חסכון- דמי ניהול מהצבירה

תשואה ממוצעת על הנכסים

8/12-7/132012201120102009

0.53%11.43%26.89%-18.16%11.22%קרנות פנסיה חדשות

1.84%9.74%23.55%-12.72%7.62%אקסלנס נשואה פנסיה מקיפה

2.72%10.61%26.53%-16.30%10.68%קרנות פנסיה כלליות

4.39%9.73%23.60%-9.09%8.55%אקסלנס נשואה פנסיה חסכון
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הוצאות אלו מוקצות למגזרי  - ואחזקהשכ"ד שירותים מקצועיים, הוצאות בגין  -

הפעילות השונים באקסלנס, בין השאר גם לאקסלנס גמל ובמסגרת זו לפעילות 

הקצאת  וסך הנכסים המנוהלים. הישירים םעובדיה לכמותבהתאם הפנסיה, 

 .2212ת מיליון ש"ח בשנ 1.1-בכהוצאות אלו למגזר הפנסיה הוערכה 

לחברה הסכמי שווק והפצה עם סוכני ביטוח ועם הבנקים. עמלות  - עמלות הפצה -

-משתנות בין הסכם להסכם, ולהערכת החברה מסתכמות באופן משוקלל כ ההפצה

שצורפו על ידי עמיתים ה ההכנסה מהפקדותהנגבים מ דמי הניהולמ 32%-52%

קרן ב .חיסכוןמהצבירה בקרן המדמי הניהול הנגבים  5%-בקרן המקיפה וכ הסוכנים

 עמיתים פעילים שצורפו על ידי סוכנים 513-וכ 113-כ חיסכוןובקרן ה מקיפהה

 2212. בשנת , בהתאמהמסך העמיתים הפעילים בקרנות 52%-וכ 16%-המהווים כ

 .אלף ש"ח 162-ק לסוכנים ולבנקים עמדו על כווילות השעמ

 הוצאות מס  .ד

במס רווח ובמס  חבההחברה הינה מוסד כספי כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, ולפיכך 

 2215מס החברות החל על רווחי החברה עומד נכון לשנת שכר )הנזקף להוצאות השכר(. 

. 26.3%יעמוד על  2211החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים החל משנת  , ולאור23%על 

ליוני  5-בעקבות צו מס ערך מוסף )שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים( שפורסם ב

עלה מוסד כספי החברה מתוקף היותה מס השכר והרווח החל על  2215, החל מיולי 2215

הינו ואילך  2211החל על החברה משנת  המס הסטטוטורי הכולללפיכך,  .18%-ל 17%-מ

57.71%. 
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 שוויהערכת  -'פרק ד

 ריכוז הערכת השווי .0

. מיליון ש"ח 8.6-כ ובממוצע מיליון ש"ח 2..-8.2-ילות ניהול קרנות הפנסיה נאמד בכשווי פע

מיליון ש"ח למיליארד ש"ח נכסים מנוהלים  21-25-מכפיל נכסים של כהערכה זו משקפת 

 כלולהלעסקאות דומות בענף  השוואה עמיתים.מיליון ש"ח לאלף  2.31-.2.1-ושווי בסך כ

הערכת השווי אינה כוללת השפעת סינרגיה אפשרית בין הפעילות הנמכרת ובין  להלן. .סעיף ב

 פעילות ניהול קרנות הפנסיה של הפניקס.

 מתודולוגיה .3

שיטת היוון זרמי המזומנים היא . הערכת השווי נערכה על בסיס היוון תזרים המזומנים

, ומבוססת המוכרותהערכה ההביסוס התיאורטי המוצק ביותר, מבין שיטות  בעלתהשיטה 

שנים הקרובות, אומדן תזרים המזומנים המייצג על עריכת תחזית תזרים מזומנים פרטנית ל

ון שלאחר מכן והיוונם בשיעור היוון אשר משקף את הסיכבתום תקופת התחזית המפורטת 

 הגלום בפעילות.

. הרווח הכלכלי פעילות הפנסיההתזרים החזוי הינו פועל יוצא של תחזית הרווח הכלכלי של 

בעתיד ושיעור ההיוון נאמדו בהתחשב בהשפעה אפשרית של גורמים חיצוניים לחברה, כגון 

סכון במשק, וכן בהתחשב יחקיקה, התפתחויות בשוק ההון, שינויים בהיקף ומגמות הח

 .תחרותיהת הבסביב

 הנחות יסוד לתחזית תזרים המזומנים .2

 תחזית תזרים המזומנים נערכה במונחים ריאליים. .א

 בקרן המקיפה )דמי גמולים( הכנסה מדמי ניהול הנגבים מההפקדות .ב

 סכום הפקדות העמיתיםאומדן ההכנסות מדמי ניהול מההפקדות מתקבל מהכפלת 

בקביעת פרמטרים אלו יסוד ההנחות  .שיעור דמי הניהול הנגבים מסך ההפקדות לקרןב

 :מפורטות להלן

מספר הכפלת סכום הפקדות העמיתים מתקבל מ סכום הפקדות העמיתים: (1

, שנאמדו משכר העמיתים שיעור ההפקדות לחסכון הפנסיוניב העמיתים הפעילים

 :כמפורט להלן

 :הממוצע מספר העמיתים הפעילים -

יציאת ו , נטופעילים חדשיםגיוס עמיתים מספר העמיתים הפעילים מושפע מ

 . עמיתים לפנסיה

בעקבות הרפורמות בשוק הפנסיה והגמל  - גיוס עמיתים פעילים חדשים, נטו -

בתחרות גבוהה, אשר נתנה אותותיה במספר  2228-2212התאפיין הענף בשנים 

בסוף שנת  2,816-העמיתים הפעילים של הקרן. סך העמיתים הפעילים ירד מ

 2215. בששת החודשים הראשונים של שנת 2212בסוף שנת  2,171-ל 2228

מספר העמיתים למועד ההערכה נכון כך ש טונ ,עמיתים חדשים 8.גויסו לקרן 

גיוס העמיתים  ,אקסלנס גמלעל פי הנהלת . 2,372הפעילים של הקרן עמד על 

אינו מסמן שינוי מגמה בגיוס העמיתים. הגיוס נבע  2215החדשים בשנת 

גיוס קצב  הונחבתחזית  .של מעסיקים גדולים לקרן חריגהמהצטרפות 
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בקרן, הפעילים מהעמיתים  1%-2.8%-כבשיעור של עמיתים חדשים, נטו 

משיעור צמיחת האוכלוסייה, תחת ההנחה שהקרן תמשיך לאבד שיעור הנמוך 

 .והעדר מנגנון שיווק ייעודי לתחום מנתח השוק לאור התחרות בענף

והינה קרן  2223היות והקרן פועלת החל משנת  - יציאת עמיתים לפנסיה -

טובה עבר אינו אינדיקציה מספר העמיתים שיצאו לפנסיה ב"צעירה", 

על פי דו"ח אקטואר הקרן, התפלגות גילאי העמיתים על לתחזית. בהתבסס 

 6שיגיעו לגיל פרישה מדי שנה, בטווח שבין פעילים העמיתים הוערך מספר ה

בטווח עמיתים  13-עמיתים מדי שנה במהלך שנות התחזית הראשונות לכ

עמיתים התבססו על תוחלת החיים הממוצעת כפי  הנחות לגבי תמותת .הארוך

עבור גברים, גיל  82שפורסמה על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )גיל 

 עבור נשים(. 85.6

בהתאם לצו ההרחבה,  שיעור ההפקדות לחסכון הפנסיוני משכר העמיתים: -

-הפרשות מעביד, כ 3%-)כ 13%-שיעור ההפקדה החודשית עמד על כ 2215בשנת 

תוך הנמוך מבין מהפרשות מעביד לטובת פיצויים(  3%-רשות עובד וכהפ 3%

-ואילך שיעור זה יעלה ל 2211. החל בשנת והשכר הממוצע במשק שכר העובד

שיעור ההפקדות הממוצע מהשכר הממוצע  .על פי חוק משכר העובד 17.3%

ובששת החודשים הראשונים  2212בשנת  11%-במשק בקרן המקיפה עמד על כ

. נתון זה מצביע על כך שההפקדה הממוצעת בקרן מתבצעת על 2215 של שנת

בתחזית תזרים המזומנים הוערך כי שיעור  שכר הנמוך מהשכר הממוצע.

 .מהשכר הממוצע במשק 11%עלה בהדרגה עד לכדי ההפקדות משכר העמיתים י

 לשנה. 1.3%-כן הונח, כי השכר הממוצע במשק יצמח בכ

תקנות דמי כאמור, על פי  :לקרן סך ההפקדותשיעור דמי הניהול הנגבים מ (2

קרן הפנסיה דמי הניהול המרביים שרשאית לגבות  2212הניהול שפורסמו ביוני 

במהלך כפועל יוצא של התחרות בענף הפנסיה  .6%מההפקדות החודשיות הינם 

חלה שחיקה  ,2215ובששת החודשים הראשונים של שנת  2228-2212השנים 

דמי  2228מההפקדות שגובה הקרן מלקוחותיה: בעוד שבשנת בשיעור דמי הניהול 

ובששת החודשים  2212מסך מההפקדות, בשנת  3.66%-הניהול שנגבו היוו כ

, בהתאמה. לאור 1.76%-וכ 3.21%-נתון זה עמד על כ 2215הראשונים של שנת 

כי שיעור דמי הניהול  ,התחרות ותהליכי הרגולציה בענף הפנסיה והגמל הונח

מההפקדות,  1%-על כ 2216שנת ביתייצב ירד בהדרגה עד שות בפועל מההפקד

  בדומה למגבלה שהוטלה על קופות הגמל.

 

 המקיפה הצבירה בקרןמהנגבים הכנסות מדמי ניהול  .ג

 הממוצעתתרת הנכסים צבירה בקרן מתקבל מהכפלת יהמההכנסות מדמי הניהול אומדן 

הנחות היסוד בקביעת פרמטרים אלו . מסך הצבירה שגובה הקרןשיעור דמי הניהול ב

 :מפורטות להלן
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ממוצע בין על ידי ה היתרת הנכסים הממוצעת נאמד :הממוצעתיתרת הנכסים  (1

ה של כל מויה. נכסי הקרן בסמויבסובתחילת התקופה המנוהלים נכסי הקרן סך 

 תקופה נאמדו על ידי סכימת הרכיבים הבאים:

 .לסוף התקופה הקודמתהקרן נכסי  -

אופן אמידת הפקדות העמיתים  - במהלך התקופההעמיתים הפקדות בתוספת:  -

 לעיל. 1במהלך התקופה מפורט בסעיף 

אופן אמידת דמי  - דמי ניהול בגין הפקדות העמיתים במהלך התקופה :בניכוי -

 לעיל. 1הניהול בגין הפקדות העמיתים במהלך התקופה מפורט בסעיף 

 יםנגרעהנכסים היקף ה – קופהבמהלך הת עמיתיםפדיונות ועזיבות  :בניכוי -

והעדר  מהתחרות בענףבעיקר מושפע עזיבת עמיתים ופדיונות מהקרן בעקבות 

הנכסים שנגרעו מהקרן מסך שיעור  2212-2212. בין השנים מנגנון שיווק ייעודי

זה  שיעורבהתאם לכך, הונח כי . 6%-עמד בממוצע על כנכסיה במהלך השנה 

 .16לאורך התחזית ובטווח הארוך 6%-כיישאר 

סך התשלום לקצבאות עבור זכאים מתקבל  - תשלום קצבאות לזכאים :בניכוי -

מספר העמיתים הזכאים לתשלום קצבאות בתשלום השנתי הממוצע מהכפלת 

 לזכאים לקצבאות:

. 38למועד ההערכה מספר העמיתים הזכאים לתשלום קצבאות עמד על  -

על פי דו"ח אקטואר ות גילאי העמיתים כאמור לעיל, בהתבסס על התפלג

 .לאורך התחזית הוערך מספר העמיתים הפנסיונריםהקרן, 

 13,662-התשלום השנתי הממוצע לזכאים לקצבאות עמד על כ 2212בשנת  -

ניתוח הצבירות בקרן מעלה כי מרבית הפנסיונרים כיום צברו יתרות ש"ח. 

ההרחבה והעלאת שיעור קטנות יחסית טרם פרישתם לפנסיה. על רקע צו 

מהשכר, צפוי כי עמיתים שיפרשו  17.3%-ההפקדה המינימלי בהדרגה ל

בהתאם  לפנסיה בעתיד יצברו יתרות גבוהות משמעותית לקראת פרישתם.

, 1%-של כשיעור צמיחה שנתי  הונחבתחזית תזרים המזומנים לכך, 

 בתשלום הקצבאות לפנסיונרים.

מתוקף מעמדה של  - ן במהלך התקופהמהשקעת נכסי הקר רווחים :בתוספת -

מנכסיה באג"ח  52% עד כקרן פנסיה חדשה היא זכאית להשקיעהקרן 

. 1.86%-הנושאות ריבית שנתית צמודה של כ)מסוג 'ערד'( ממשלתיות מיועדות 

השנתית באופן חופשי באפיקי השקעה שונים. התשואה  תיתרת הנכסים מושקע

 2228-2212שהושגה בקרן בשנים  המשוקללת על נכסי העמיתים המבוטחים

. לאחר המשבר שנים( 3-)ממוצע שנתי משוקלל נומינלי ברוטו ל 3.2%-הינה כ

, .222ופגע במרבית אפיקי ההשקעה בשנה זו השנים  2228הכלכלי שפרץ בשנת 

                                                 
הוראת שעה, במסגרתה יתאפשר לעמיתים בעלי חשבון לא פעיל עם יתרה צבורה  אושרה 2215בספטמבר   16

ש"ח למשוך את יתרתם ללא חיוב במס. ההשפעה האפשרית של הוראת השעה על גידול  7,222-נמוכה מ

פדיונות העמיתים נלקחה בחשבון. מאחר ומספר העמיתים העונים על קריטריון זה זניח, אנו בהיקף 

 צופים כי לא תהיה להוראת השעה השפעה מהותית על היקף הפדיונות בפועל.
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במרבית אפיקי התאפיינו בתשואות גבוהות באופן חריג מהרגיל  2212-ו 2212

ואה השנתית הממוצעת שתושג במהלך שנות ההשקעה. לפיכך, הונח כי התש

 (.יםריאליבמונחים ) 1%-התחזית תהיה כ

בשקלול תמהיל ההשקעות החופשיות וההשקעות באג"ח ממשלתיות מיועדות 

מתקבל כי התשואה המשוקללת על נכסי הקרן במהלך שנות התחזית נאמדה 

 .1.26%-בכ

משלמת לבנקים דרכם הקרן  - בגין ניהול השקעות ברמת הקרןעמלות  :בניכוי -

. עמלות ניהול ההשקעות היא פועלת עמלות בגין דמי שמירה, קנייה ומכירה

בממוצע  אלף ש"ח בממוצע לשנה, המהווים 532-הסתכמו בכ 2228-2212בשנים 

בתחזית הונח כי עמלות ניהול  מסך הנכסים המנוהלים מדי תקופה. 2.2%-כ

 כסים המנוהלים.מסך הנ 2.2%-ואילך יהוו כ 2211בשנת השקעות 

לחברה הסכם עם מבטח משנה בינלאומי מסוג  - הוצאות ביטוח משנה :בניכוי -

"Quota Share"-  כיסוי בשיעור קבוע מכל תביעה. בהתאם לתנאי הביטוח, קרן

מסיכוני נכות ופטירה אצל מבטח המשנה. הוצאות ביטוח  2%.הפנסיה מבטחת 

שנה, המהווים בממוצע לאלף ש"ח  822-הסתכמו בכ 2228-2212המשנה בשנים 

הוצאות על פי הנהלת החברה  .מסך הנכסים המנוהלים בקרן 2.53%-בממוצע כ

, המהווים בממוצע 2215ות לעמוד על כמיליון ש"ח בשנת צפויביטוח המשנה 

בשנת בתחזית הונח כי הוצאות ביטוח המשנה  .מסך הנכסים המנוהלים 2.1%

 הנכסים המנוהלים. מסך 2.1%-ואילך יהוו כ 2211

כאמור, על פי תקנות דמי הניהול  שיעור דמי הניהול הנגבים מסך הצבירה: (2

דמי הניהול המרביים שרשאית לגבות קרן הפנסיה מסך  2212שפורסמו ביוני 

-2228. כפועל יוצא של התחרות בענף הפנסיה במהלך השנים 2.3%הצבירה הינם 

, חלה שחיקה בשיעור דמי הניהול 2215ובששת החודשים הראשונים של שנת  2212

דמי הניהול שנגבו היוו  2228קוחותיה: בעוד שבשנת מההפקדות שגובה הקרן מל

 2215וכן בששת החודשים הראשונים של שנת  2212מסך הצבירה, בשנת  %.2.1-כ

. לאור התחרות ותהליכי הרגולציה בענף הפנסיה והגמל 2.11%-נתון זה עמד על כ

דמי הניהול שתגבה  2211הונח בתחזית תזרים המזומנים שנערכה כי כבר בשנת 

 מהצבירה. 2.1%-רן בפועל יהיו כהק

 החיסכון הכנסות מדמי ניהול הנגבים מיתרת הצבירה בקרן .ד

צבירה בקרן החיסכון נאמד באופן דומה אומדן ההכנסות מדמי הניהול הנגבים מיתרת ה

להכנסות מיתרת הצבירה בקרן המקיפה. הנחות היסוד בקביעת פרמטרים אלו מפורטות 

 להלן:

על ידי הממוצע בין סך  היתרת הנכסים הממוצעת נאמד יתרת הנכסים הממוצעת: (1

נכסי הקרן המנוהלים בתחילת התקופה ובסיומה. נכסי הקרן בסיומה של כל 

 תקופה נאמדו על ידי סכימת הרכיבים הבאים:

 .נכסי הקרן לסוף התקופה הקודמת -
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סכום הפקדות העמיתים מתקבל מהכפלת  - הפקדות העמיתים במהלך התקופה -

, שנאמדו הממוצעת לעמיתהשנתית סכום ההפקדה ב העמיתים הפעיליםמספר 

 :כמפורט להלן

 מספר העמיתים הפעילים הממוצע: -

יציאת ו גיוס עמיתים פעילים חדשים, נטומספר העמיתים הפעילים מושפע מ

 . עמיתים לפנסיה

בעקבות הרפורמות בשוק הפנסיה והגמל  - גיוס עמיתים חדשים, נטו -

בתחרות גבוהה, אשר נתנה אותותיה  2228-2212בשנים התאפיין הענף 

 1,773-במספר העמיתים הפעילים של הקרן. סך העמיתים הפעילים ירד מ

מגמת . על פי הנהלת החברה למועד ההערכה 1,235-ל 2228בסוף שנת 

, מאחר והחברה הקיטון במספר העמיתים הפעילים בקרן צפויה להמשיך

י ואפיק חיסכון זה אינו נהנה מהפקדות אינה מפעילה מערך שיווק אקטיב

. בתחזית תזרים המזומנים "אוטומטיות" של מעסיקים כברירת מחדל

 .עמיתים חדשים ויסוגלא יהונח כי 

והינה קרן  2223היות והקרן פועלת החל משנת  - יציאת עמיתים לפנסיה -

"צעירה", מספר העמיתים שיצאו לפנסיה בעבר אינו אינדיקציה טובה 

על פי דו"ח אקטואר בהתבסס על התפלגות גילאי העמיתים  לתחזית.

הוערך מספר העמיתים הפעילים שיגיעו לגיל פרישה מדי שנה, הקרן, 

 53-עמיתים מדי שנה במהלך שנות התחזית הראשונות לכ .בטווח שבין 

הנחות לגבי תמותת עמיתים התבססו על תוחלת  עמיתים בטווח הארוך.

ה על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה החיים הממוצעת כפי שפורסמ

 עבור נשים(. 85.6עבור גברים, גיל  82)גיל 

  :הממוצעת לעמיתהשנתית סכום ההפקדה  -

 5,722-כמ ירדקרן החיסכון לעמית בסכום ההפקדה השנתית הממוצעת 

של שנת הראשונה  תחצימב .2212ש"ח בשנת  22.,2-לכ 2212ש"ח בשנת 

, קרי קצב שנתי ש"ח 1,122-כבההפקדה הממוצעת לעמית הסתכמה  2215

מקורן בהפקדות שאינן קבועות . ההפקדות לקרן החיסכון ש"ח 2,222-של כ

הפקדה ההונח כי בתחזית לפיכך,  .קשה לחיזויעל פי חוק ונעשות באופן 

תהיה בקצב דומה לחצי  2215בחצי השני של ת לעמית השנתית הממוצע

להנחת , בהתאם מדי שנה 1.3%-תצמח בכ השנה הראשון ולאחר מכן

 .הצמיחה בשכר הממוצע במשק

שיעור הנכסים שנגרעו מהקרן  - עמיתים במהלך התקופהפדיונות ועזיבות בניכוי  -

לא היה עזיבת עמיתים מתוך סך נכסי הקרן בתחילת השנה ובעקבות פדיונות 

המזומנים ת תזרים בתחזי. 6%-, אך בממוצע עמד על כ2228-2212בשנים  עקבי

 .6%-נאמד בכ כסי הקרןר הפדיונות ועזיבות העמיתים מסך נשנערכה שיעו

סך התשלום לקצבאות עבור זכאים מתקבל  - בניכוי תשלום קצבאות לזכאים -

 תשלום השנתי הממוצעב מספר העמיתים הזכאים לתשלום קצבאותמהכפלת 

 לזכאים לקצבאות:
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. 167באות עמד על למועד ההערכה מספר העמיתים הזכאים לתשלום קצ -

על פי דו"ח אקטואר כאמור לעיל, בהתבסס על התפלגות גילאי העמיתים 

 .לאורך התחזית הוערך מספר העמיתים הפנסיונריםהקרן, 

 אלף 12-הממוצע לזכאים לקצבאות עמד על כ התשלום השנתי 2212בשנת  -

הונח בתחזית תזרים המזומנים בהתאם לניתוח יתרות הצבירה בקרן ש"ח. 

והתשלום הצבירה הממוצעת לעמית היוצא לפנסיה בעתיד תקטן, כי 

 .מדי שנה 1%-הממוצע לעמית יקטן בכ

התשואה השנתית  - מהשקעת נכסי הקרן במהלך התקופה רווחיםבתוספת  -

 2228-2212המשוקללת על נכסי העמיתים המבוטחים שהושגה בקרן בשנים 

שנים(. לאחר המשבר  3-)ממוצע שנתי משוקלל נומינלי ברוטו ל 5.8%-הינה כ

, .222ופגע במרבית אפיקי ההשקעה בשנה זו השנים  2228הכלכלי שפרץ בשנת 

לפיכך, הונח במרבית אפיקי ההשקעה. חריגות התאפיינו בתשואות  2212-ו 2212

 1%-כי התשואה השנתית הממוצעת שתושג במהלך שנות התחזית תהיה כ

 ., בעקביות עם הנחת התשואה על הכספים החופשיים בקרן המקיפהלי()ריא

הקרן משלמת לבנקים דרכם  - בניכוי עמלות בגין ניהול השקעות ברמת הקרן -

. עמלות ניהול ההשקעות היא פועלת עמלות בגין דמי שמירה, קנייה ומכירה

ע בממוצ אלף ש"ח בממוצע לשנה, המהווים 262-הסתכמו בכ 2228-2212בשנים 

בתחזית הונח כי עמלות ניהול  מסך הנכסים המנוהלים מדי תקופה. 2.2%-כ

 מסך הנכסים המנוהלים. 2.2%-ואילך יהוו כ 2211בשנת השקעות 

כאמור, על פי תקנות דמי הניהול  שיעור דמי הניהול הנגבים מסך הצבירה: (2

דמי הניהול המרביים שרשאית לגבות קרן הפנסיה מסך  2212שפורסמו ביוני 

. כפועל יוצא , בהתאמה1.23%-ו 1.1%הינם והלאה  2211-ו 2215בשנים צבירה ה

ובששת החודשים הראשונים  2228-2212של התחרות בענף הפנסיה במהלך השנים 

, חלה שחיקה בשיעור דמי הניהול מההפקדות שגובה הקרן 2215של שנת 

מסך הצבירה,  1.62%-דמי הניהול שנגבו היוו כ 2212מלקוחותיה: בעוד שבשנת 

. לאור 6%..2-כנתון זה עמד על  2215בששת החודשים הראשונים של שנת 

התחרות ותהליכי הרגולציה בענף הפנסיה והגמל בתחזית תזרים המזומנים 

 3%..2-דמי הניהול שתגבה הקרן בפועל יהיו כ 2211שנערכה הוערך כי כבר בשנת 

 מהצבירה.

 הוצאות תפעול .ה

מסך  2%-סים המנוהלים במסגרת פעילות הפנסיה מהווים ככאמור, דמי הניהול והנכ

פעילות אקסלנס גמל. מבנה והיקף הוצאות התפעול המיוחסות באופן ישיר לפעילות 

ניתנות לייחוס נפרד שאינן הוצאות הפנסיה שונים מאלו של אקסלנס גמל כולה, לפיכך 

 ות.למגזר הפנסיה נאמדו על פי יחס הנכסים המנוהלים בכל מגזר פעיל

מחלקת התפעול מסגרת ב ,מהחברהנתונים שהתקבלו על פי  :שכר ונלוותהוצאות  (1

בגינם מוערכת  תשכר שנתיהעלות מנהל. ו ארבעה עובדים של קרנות הפנסיה

 מדי שנה. 1.3%-של כבשנה, עם התייקרות ריאלית ש"ח בכמיליון 
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קבוע, הוצאות כלליות כגון פחת של רכוש  :שירותים מקצועיים, שכ"ד ואחזקה (2

ח, יעוץ משפטי, ביקורת חשבונות, שירותי מחשוב ועוד הינן במהותן משותפות וביט

בין בחברת אקסלנס השקעות, ומוקצות לאקסלנס גמל על פי יחסים הנקבעים 

עלויות אלו בין פעילות הגמל ופעילות הוקצו הנהלות החברות. בתוך אקסלנס גמל 

-מוערך לפיכך בכהפנסיה פעילות ק חליחסי סך הנכסים המנוהלים. על פי הפנסיה 

בתחזית תזרים  .2212מיליון ש"ח בשנת  1.1-הללו, ועמד על כ סך ההוצאותמ 2%

 .מדי שנה 1.3%-של כהמזומנים הונחה התייקרות ריאלית 

  (:דמי הפצהלבנקים )וווק לסוכנים ישעמלות  .ו

דמי הניהול מ 32%-52%-עמלות ההפצה עומדות על כ -בקרן המקיפה לסוכנים עמלות 

-כ מקיפהקרן הבלמועד ההערכה  עמיתים שצורפו על ידי סוכנים.בגין  מהפקדותהנגבים 

מסך העמיתים הפעילים  16%-עמיתים פעילים שצורפו על ידי סוכנים המהווים כ 113

מדמי הניהול  7%-עמלות עמדו על כה 2215ובחצי השנה הראשונה של  2212בשנת  בקרן.

, תחת 8%-הונח כי בטווח הארוך שיעור זה יגדל ויעמוד על כ מההפקדות בקרן. בתחזית

 צורפו על ידי סוכנים בקרן יגדל.יההנחה ששיעור העמיתים ש

הנגבים דמי הניהול מ 5%-עמלות ההפצה עומדות על כ -עמלות לסוכנים בקרן החיסכון 

תים עמי 513-כ חיסכוןקרן הבלמועד ההערכה  שצורפו על ידי סוכנים.פעילים עמיתים מ

בשנת  מסך העמיתים הפעילים בקרן. 52%-פעילים שצורפו על ידי סוכנים המהווים כ

מדמי הניהול מההפקדות  1%-העמלות עמדו על כ 2215ובחצי השנה הראשונה של  2212

, תחת ההנחה 2%-על כבקרן. בתחזית הונח כי בטווח הארוך שיעור זה יגדל ויעמוד 

 ים בקרן יגדל.ששיעור העמיתים שצורפו על ידי סוכנ

 הוצאות מסים .ז

במס רווח ובמס  חבההחברה הינה מוסד כספי כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, ולפיכך 

 2215מס החברות החל על רווחי החברה עומד נכון לשנת שכר )הנזקף להוצאות השכר(. 

. 26.3%יעמוד על  2211החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים החל משנת  , ולאור23%על 

ליוני  5-בעקבות צו מס ערך מוסף )שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים( שפורסם ב

עלה מוסד כספי החברה מתוקף היותה מס השכר והרווח החל על  2215, החל מיולי 2215

הינו ואילך  2211החל על החברה משנת המס הסטטוטורי הכולל לפיכך,  .18%-ל 17%-מ

57.71%. 

 השקעות .ח

גין פרויקט טיוב הנתונים הנדרש על פי חוזר המפקח על שוק ההון, ב ,להערכת החברה

אלף ש"ח בכל אחת משלוש השנים הקרובות.  555-של כהשקעה  נדרשתביטוח וחסכון 

על מנת לאחזר את נתוני העמיתים ההיסטוריים, סכומים אלו נדרשים במסגרת הפרויקט 

טורי אחר הנתונים כך שיאפשרו מעקב היס ,מערכות המידע הקיימותלשדרג את 

נתוני העמיתים מול מרשם בעל פה של אימות לבצע  וכן ם באופן זמין,ושליפת

 .מול העמיתים עצמם ומול נתוני משרד האוצרהאוכלוסין, 

צפויות על מנת לשמר את פעילות נוספות לא נדרשות השקעות בהתאם להערכת החברה 

 .במתכונתן קרנות הפנסיה

 



 

51 

 

 מחיר ההון .ט

המשוקלל של פעילות ניהול קרנות הפנסיה אמור לשקף את הסיכון התפעולי מחיר ההון 

 והפיננסי המאפיין את פעילותה.

הצמיחה הצפויה נובעת משמירה על כמות העמיתים הפעילים הודות לבסיס לקוחות 

הכולל מעסיקים גדולים במשק ולצו ההרחבה לביטוח הפנסיוני במשק, על פיו ברירת 

 נסיה הינה קרנות פנסיה חדשות.המחדל של ההפרשות לפ

 פעילות ניהול קרנות הפנסיה כרוכה באי ודאות לאור התגברות התחרות והרגולציה בענף.

מחיר המאפיינים את פעילות ניהול קרנות הפנסיה, אנו אומדים את לאור גורמי הסיכון 

לל המשוקהון המחיר  .לאחר מס 12%-הראוי להערכת שווי פעילות זו בכהמשוקלל ההון 

, בהנחת מינוף נורמטיבי 1.6%17-ומחיר חוב של כ 11%-משקף מחיר הון עצמי בשיעור כ

-ריבית חסרת סיכון של כעל  %.-פרמיית סיכון של כוכן , 22%18-כשל בטווח הארוך 

2.6%19. 

 שיעור הצמיחה לטווח ארוך .י

המקזזות זו את זו:  השפעות מנוגדותעקב  1.3%-של כצמיחה לטווח ארוך שיעור הונח 

השפעות חיוביות כגון המשך גיוס עמיתים פעילים בקרן המקיפה ועליית השכר מחד 

השפעות שליליות כגון ירידת שיעור דמי הניהול, יציאת עמיתים מאידך ו ,הממוצע במשק

 פעילים לפנסיה והתגברות השפעת הרגולציה והתחרות בענף.

 

  

                                                 
 .2%-, בתוספת מרווח אשראי של כ2.6%-נאמד על בסיס ריבית חסרת סיכון בשיעור כ  17
נימלי. אולם, להערכתנו, ובהתחשב בדרישות הון מזערי, המינוף מינוף חברות בענף בפועל הינו מי  18

 הפוטנציאלי נאמד בשיעור האמור לעיל.
 שנה. 52-צמודות למדד, בריבית קבועה לכ ,תשואה לפדיון של אגרות חוב ממשלתיות על בסיסנאמדה   19
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 תחזית תזרים המזומנים .4

 

 

  

שנה 20שנה 15שנה 10שנה 5שנה 4שנה 3שנה 2שנה 20121-6/20137-12/20131

תחזיתתחזיתתחזיתתחזיתתחזיתתחזיתתחזיתתחזיתתחזיתפרופורמהפרופורמה

(אלפי ש"ח)

הכנסות

          2,026          1,955          1,860          1,720          1,684          1,591          1,533         1,527              760               710        1,459דמי ניהול מהפקדות- קרן מקיפה

          2,910          2,584          2,137          1,593          1,478          1,365          1,260         1,163              545               572        1,052דמי ניהול מהצבירה- קרן מקיפה

                70              263              511              820              890              964          1,043         1,125              439               750        1,927דמי ניהול מהצבירה- קרן חיסכון

          5,006          4,801          4,507          4,133          4,052          3,920          3,835         3,814          1,744            2,032        4,438הכנסות מדמי ניהול, נטו

הוצאות הנהלה וכלליות ועמלות ניהול השקעות

        (1,357)        (1,260)        (1,169)        (1,085)        (1,069)        (1,054)        (1,038)       (1,023)           (508)             (500)         (947)שכר ונלוות

        (1,628)        (1,512)        (1,403)        (1,302)        (1,283)        (1,264)        (1,246)       (1,227)           (609)             (600)     (1,134)שירותים מקצועיים

           (164)           (162)           (159)           (154)           (153)           (147)           (143)          (145)              (70)               (49)         (157)עמלות ודמי הפצה

        (3,149)        (2,933)        (2,731)        (2,542)        (2,505)        (2,464)        (2,427)       (2,394)        (1,186)         (1,149)     (2,238)סה"כ הוצאות

           (333)           (333)          (333)השקעה בפרויקט טיוב הנתונים

          1,858          1,869          1,776          1,591          1,547          1,122          1,075         1,087              558               883        2,200עודף הכנסות על הוצאות

           (701)           (705)           (670)           (600)           (583)           (423)           (405)          (410)           (210)             (333)         (830)הוצאות מסים

          1,157          1,164          1,106              991              964              699              670             677              347               550        1,370רווח לאחר מס

מספר עמיתים פעילים לסוף התקופה

2,4742,5702,5662,5812,5962,6112,6262,6412,6452,5732,473קרן מקיפה

1,2031,0531,0491,0401,0321,0231,0151,006913787618קרן חיסכון

3,6773,6233,6153,6213,6273,6343,6413,6483,5583,3593,091

מספר עמיתים פנסיונרים לסוף התקופה

5658626773788490189333395קרן מקיפה

56167171178182186190195232264285קרן חיסכון

112225233245255265274284421597679

נכסים מנוהלים לסוף התקופה

252,213265,800277,593301,005325,737353,267382,075410,690544,178652,278730,746קרן מקיפה

127,896124,290122,154113,312104,91396,94089,38382,22550,55425,2205,547קרן חיסכון

380,109390,090399,747414,318430,650450,208471,457492,915594,733677,498736,293

הפקדות במהלך התקופה

29,11114,92915,98233,92536,07239,76942,10442,98846,49748,86350,660קרן מקיפה

3,4311,2081,1372,2952,3102,3262,3412,3562,3172,1631,850קרן חיסכון

32,54216,13717,11936,22038,38242,09444,44545,34448,81551,02652,510
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 רגישותניתוח  .5

להלן ניתוח רגישות שווי פעילות ניהול קרנות הפנסיה לשינויים בשיעור ההיוון ושיעור 

 הצמיחה לטווח הארוך:

   

  

שווי פעילות ניהול קרנות הפנסיה

(אלפי ש"ח)

שיעור ההיוון

8,563       11.0%11.5%12.0%12.5%13.0%

0.5%9,3068,8598,4528,0797,737

1.0%9,3828,9228,5058,1247,775

1.5%9,4668,9928,5638,1737,816

2.0%9,5599,0698,6278,2267,861

2.5%9,6639,1558,6988,2857,910

ה
ח

מי
הצ

שיעור 
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 עסקאות דומות בקרנות הפנסיה .8

ושווי  מיליון ש"ח למיליארד ש"ח נכסים מנוהלים 21-25-של כ שוויהערכת השווי משקפת 

הטבלה הבאה מציגה  .)פעילים ומוקפאים( מיליון ש"ח לאלף עמיתים 2.31-.2.1-בסך כ

 .לצורך השוואה עסקאות מכירת קרנות פנסיה בישראל

בין השאר: הנכסים הנמכרים, שונים עבור מאפיינים ספציפיים להלן בעסקאות המובאות 

, רמת דמי הניהול (יה המאופיינת ביתרונות מהותיים לגודליבתעש )מאפיין מהותי גודלם

כמו  ., תדמית וחוזק המותג ועודהתשואות היחסי של הגופים השונים רקורד ,בנקודת המוצא

וטרם צעדי הרגולציה בשנים  2228כן, רוב העסקאות נעשו טרם המשבר העולמי בשנת 

כך למשל, אחת משתי  .משמעותית על הענף והשפיעאירועים ש ,האחרונות כפי שנסקרו לעיל

בין היתר לאור  בשנים האחרונות בדעיכה, הקרנות שהוערכו בעבודה זו )קרן החיסכון( מצויה

גם הקרן  .הדומות בעבר אשר ספק אם נצפתה במועדי ביצוע העסקאות השפעת הרגולציה,

המקיפה נמצאת במצב קיפאון ביחס לצמיחת הענף לאור השקעה נמוכה יחסית בפעילות 

כללה  בעברעסקאות הדומות האפשרות כי התמורה ששולמה בהינו  מבדיל נוסףגורם שיווק. 

כאשר הערכת השווי אינה לוקחת השפעה עם הגוף הרוכש, אפשרית בעבור סינרגיה  רכיב

 כאינדיקציה ראשונית בלבד.להלן לפיכך, יש להתייחס לנתוני ההשוואה  אפשרית זו.

 

שווי נגזר
הקרן 

קונההנמכרת

מועד 

העסקה

שווי הון 

מניות הקרן

היקף נכסים 
מנוהלים1

סה"כ 
עמיתים2

למיליארד ש"ח 

נכסים מנוהלים

לאלף 

עמיתים

(מיליוני ש"ח)(אלפים)(מיליארדי ש"ח)(מיליוני ש"ח)

9/2007170.214691.2איילוןמגן זהב

8/2007801.639512.1הראלגילעד

7/2007290.610522.9דש איפקסיובלים3

8/2006280.510602.8דש איפקסיובלים4

4/20062067.8170261.2מגדלמקפת5

פסגה 

ושילוב
10/2005170.410491.7איילון

עתודות 

החדשה
9/2005641.560411.1כלל ביטוח

10/2004700.6181213.9הראלנתיבות

9/200471011.0442651.6מנורהמבטחים

9/20042013.2150641.3מגדלמקפת

9/20041351.770801.9כלל ביטוחמיטבית

אחדות
אקסלנס 

נשואה
6/200450.113570.4

611.8ממוצע

591.7ממוצע ללא מקפת ונתיבות

541.6ממוצע משוקלל על פי היקף נכסים מנוהלים

621.6ממוצע משוקלל ללא מקפת )4/2006( ונתיבות )10/2004(

10/20138.2-90.3917.321-230.49-0.54הערכת שווי נוכחית

1     היקף הנכסים המנוהלים בסמוך למועד העסקה מתוך מערכת "פנסיה נט", אתר האינטרנט של משרד האוצר, אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
2     סך העמיתים )פעילים ומוקפאים( בסמוך למועד העסקה על פי הדוחות של חברות ניהול הקרנות.

3     רכישת 49% כהמשך לרכישת השליטה )51%( ב- 8/2006, באמצעות מימוש האופציה לרכישת 24% נוספים ורכישת 25% הנותרים בתנאים
       זהים לאלו שברכישת השליטה.

4     רכישת 51% מקרן הפנסיה וקבלת אופציה להגדלת ההחזקות עד 75%.
5     רכישת אחזקות החברה האחות ההולנדית פמפוקס )49.1%( בחברת הניהול מקפת, כך שמגדל מחזיקה ב- 100%.

מקור: דיווחים מידיים לבורסה ועיתונות כלכלית.



 דעת חוות ':ב נספח

ההוגנות
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BDO Consulting Group 
 בית אמות ביטוח

 64-64דרך מנחם בגין 
 44146יפו -תל אביב

 12-4216241: טלפון
 12-4243811:פקס

Website: www.bdo.co.il 

  
 

  
  

 ,שלום רב  

 חוות הדעת אינה  .אינו כולל בהכרח את כל המידע אותו ידרוש בעל מניות הח זהמידע הכלול בדו

מכיוון ששיקוליו בקביעת השווי עשויים להיות מושפעים מגורמים  ,מיועדת עבור משקיע ספציפי

 Due)זו לא בוצעו בדיקות נאותות  חוות דעתב, כמו כן. בחשבון ידנואשר לא נלקחו על , נוספים

diligence )ואחרותמשפטיות , חשבונאיות. 

 שהנתונים  והנחנווכן על דוחות אקטואר על דוחות ניהוליים , בין היתר ,התבססנו, בבדיקתנו

הפיננסיים וכן ניתוחים שונים והמצגים עליהם התבססנו הינם שלמים והוגנים ולא אימתנו אותם 

או /מדויקים והנתונים שנמסרו לנו הינם זו הנחנו ש חוות דעתלמטרות ביצוע . באופן בלתי תלוי

ו אינם נתונים אחרים והמצגים שהועבר, אם יתברר שהנתונים הפיננסיים. או הוגנים/שלמים ו

 .בהתאם עשויה להשתנות בדיקת ההגינותאו הוגנים /או שלמים ו/מדויקים ו

  נציין כיBDO  בכל , לרבות בנזיקין, החברהבכל אחריות כלפי לא תישא זיו האפט ייעוץ וניהול

אם ניתבע בהליך משפטי או בהליך אחר לשלם סכום כלשהו לצד וכן  ,חוות דעת זוהקשור לביצוע 

סבירות שנוציא או הלשאת בכל ההוצאות  מתחייבת החברה, חוות דעת זושלישי בקשר עם ביצוע 

, התגוננות מפני הליכים משפטיים, חוות דעת מומחים, שנידרש לשלם עבור ייעוץ וייצוג משפטי

למעט , חוות דעת זו ה או הליכים אחרים בשל שירותידריש, ב בקשר לכל תביעה"משא ומתן וכיו

 .י בית משפט כי פעלנו בזדון או ברשלנות בקשר לחוות דעת זו"אם יקבע ע

 של חברת ניהול קרנות  הוצאותבוצעה הקצאת  ,במסגרת הערכת השווי שבוצעה עבור החברה

 על פי הנחיות הפנסיה וקופות הגמל עבור ההוצאות המיוחסות לפעילות קרנות הפנסיה וזאת

 .לא אימתנו את אופן ההקצאה ונכונותה. הנהלת החברה

 להוגנותלחוות דעתנו בנוגע ( "החברה"או  "אקסלנס": להלן)מ "עב אקסלנס השקעותי יד לנתבקשנו ע   

כפי שנקבע בהערכת שווי שבוצעה על ידי , הכלכלי של פעילות ניהול קרנות הפנסיה של אקסלנסשווי ה

 .בלבדאקסלנס עבור חוות דעתנו הינה . עבור החברה( "מעריך השווי": להלן) מ"חברת יצחק סוארי בע

 מכירתאו תאוזכר בדוחות המיידים אשר יפורסמו בקשר לעסקת /אנו מסכימים כי חוות דעתנו תיכלל ו

הליכים וכן תהיו רשאים להשתמש בה לצורך , בעלת השליטה באקסלנס, קרנות הפנסיה להפניקס

 .ת המכירהלאישור עסק

ניתוח , אקסלנסאשר התקבלו מהנהלת  אקטואר הקרנותעשינו שימוש בדוחות  מתן חוות הדעתלצורך 

לרבות דוחות כספיים של הקרנות ושל החברה המנהלת  מידע ציבוריב, השוק בו פועלת החברה

עם שנעשתה לחברה ושוחחנו  עשינו שימוש בהערכת השווי, כמו כן. אקסלנסעם נציגי הנהלת  שיחותבו

 .מעריך השווי

קראנו וניתחנו את הנתונים והמסמכים : את הפעולות הבאות, בין היתר, ביצענו חוות הדעתבמסגרת 

, ערכנו חישובים שונים, כמו כן. ובראשם הערכת השווי, הנוגעים לחברה ולקרנות הפנסיה שבניהולה

יתר הפעולות יפורטו בגוף . רנות הפנסיה של החברהקפעילות ניהול כנדרש לצורך בחינת סבירות שווי 

 .חוות הדעת

 :המוצגת להלן מספר הסתייגויות בנוגע לחוות הדעת

 הרינו לציין כי אין ל- BDO הננו בלתי תלויים בחברה או באחת ועניין אישי בחברה  זיו האפט

ובתקנות שהותקנו על  1488ו "כמשמעותו של מונח זה בחוק רואי חשבון תשט מחברות הקבוצה

-ח"התשס, (תלות כתוצאה מעיסוק אחר-ניגוד עניינים ופגיעה באי)לרבות תקנות רואי חשבון , פיו

התשלום עבור שירותינו לא השפיע בכל צורה שהיא על תוצאות עבודתנו ואין לנו , כמו כן. 3114

 .הסדרי הגבלת אחריות בקשר עם שירותנו
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 חוות הדעתפרטי מבצע    חוות הדעתפרטי מבצע 

 :בין הפעילויות בהן עסקתי נכללים

 ביצוע אומדנים כלכליים והערכות שווי ; 

 עבודות תמחור וניתוח סוגיות כלכליות עבור גופים ממשלתיים ופרטיים; 

 ליווי הנפקת מניות ויעוץ בתהליכי מיזוג. 

 

 

 

 

 

 

 ,בכבוד רב

_____________________ 

 ,ניסן-פיני שמואלי

BDO מ"ייעוץ וניהול בע זיו האפט 

זיו . זיו האפט רואי חשבון BDOמ הוקמה על ידי שותפי פירמת "זיו האפט יעוץ וניהול בע 

העולמית ומספקת שירותי יעוץ וניהול במגוון  BDOמ היא חלק מרשת "האפט ייעוץ וניהול בע

: ים הבאיםלחברה ניסיון עשיר בתחומ. רחב של נושאים לחברות הפועלות בתחומים שונים

הערכות שווי של , (כלכליות וחשבונאיות - Due Diligence)בדיקות נאותות , הערכות שווי

ניתוחים שוטפים של , ביצוע אנליזות כלכליות, בדיקות הוגנות, מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים

הכנת מצגות , תוכניות עסקיות, טק והתקשורת-חברות ישראליות ציבוריות בתחום ההיי

כינוס , PFI-ו BOT-ניהול וניתוח פיננסי של פרויקטים בתחום ה, ים פוטנציאליםלמשקיע

ניהול , גיבוש תוכניות הבראה, טיפול בחברות במצוקה, פירוק ומינוי כמנהל מיוחד, נכסים

 .ליווי מיזוגים ופיצולים תכנון עסקאות ועוד, עסקים וחברות

 פיני שמואלי ניסן :חוות הדעתמבצע 

 :השכלתי האקדמיתלהלן פרטי 

 אוניברסיטת בן גוריון בנגב, תואר ראשון בכלכלה; 

 בית הספר לכלכלה על שם איתן ברגלס באוניברסיטת תל אביב, תואר שני בכלכלה. 

 :תפקידים בהם החזקתי

 חברת מנהל , שותף בכירBDO מ"ייעוץ וניהול בע, זיו האפט; 

 ניהול מחלקת המחקר והייעוץ של פורסייט; 

 הייעוץ של  ניהול מחלקתErnst & Young. 
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 החברהפעילות  רקע כללי ותיאור

 מ"אקסלנס השקעות בע  קרן אקסלנס נשואה פנסיה

, הינה קרן פנסיה מקיפה מסוג זכויות( "הקרן המקיפה": להלן)קרן אקסלנס נשואה פנסיה 

בנוסף למרכיב החסכון , ומציעה (נכות ושארים, זקנה)כיבי הפנסיה המכילה את שלושת ר

קרן ה. מגוון של מסלולי פנסיה הכוללים כיסויים ביטוחיים למקרי נכות ולמקרה פטירה, שבה

הכספים המתקבלים מהפקדות , היינו)משקיעה את דמי הגמולים של העמיתים  המקיפה

המקיפה הקרן , הכנסהעל פי תקנות מס . יהול קופות גמלבהתאם לתקנות נ, (העמיתים

" ערד"מיועדות מסוג  משווי נכסיה באגרות חוב 21%-מחוייבת להשקיע שיעור שלא יפחת מ

 .לשנה 6.44%הנושאת ריבית ריאלית של 

 344 -כ היקף נכסיה המנוהלים עומד על, 3112יוני ב 21ליום  פ דוחות הקרן המקיפה"ע

 .ח"ש מיליוני

 קרן אקסלנס נשואה פנסיה וחסכון

הינה קרן פנסיה מסוג כללית  ("הקרן הכללית": להלן)פנסיה וחסכון  קרן אקסלנס נשואה

בהתאם . מיועדת לתשלום פנסיה בלבד ללא רכיב ביטוח לנכות ושאיריםהכללית הקרן . יסוד

הכללית מאפשרת הקרן , קרן המקיפה שבניהול החברההובשונה מ הכללית לתקנון הקרן

הפקדת כספים חד פעמית וזאת בנוסף לעמיתיה קבלת קצבת זקנה בגיל פרישה גם בגין 

 המנכסי 111%משקיעה הכללית הקרן . לאפשרות של הפקדת תקבולים חודשיים שוטפים

 . בהשקעות חופשיות ואינה זכאית לאגרות חוב מיועדות

הינן הפקדות העולות על התקרה המותרת להפרשה לקרן פנסיה הכללית ההפקדות לקרן 

 .שלא ניתן להפקיד בקרן פנסיה חדשה מקיפהחדשה והפקדות חד פעמיות ואחרות 

 136 -כ היקף נכסיה המנוהלים עומד על, 3112יוני ב 21ליום  פ דוחות הקרן הכללית"ע

 .ח"מיליוני ש

מ הינה חברת החזקות הפועלת באמצעות החברות בשליטתה במגוון "אקסלנס השקעות בע  

כחברה פרטית  1443בשנת נוסדה  מ"אקסלנס השקעות בע. פעילויות בתחום שוק ההון

ע "בבורסה לני רשומות למסחרחברה ציבורית שמניותיה הפכה ל 1446והחל מאוקטובר 

 . א"בת

 :חברה מנהלת את פעילותה בשישה מגזרים עיקרייםה

 ;ניהול השקעות .1

 ;בנקאות להשקעות וחיתום .3

 ;הנפקת מוצרים מובנים .2

 ;סל ופיקדוןתעודות הנפקת מוצרי  .6

 ;שירותי בורסה ומסחר .8

 .קופות גמל וקרנות פנסיה .4

קרנות , מנהלת החברה קופות גמל, במסגרת פעילות מגזר קופות גמל וקרנות פנסיה

 .השתלמות ופיצויים וניהול קרנות פנסיה

קרן "מנהלת את  ,על ידי החברה 111%-המוחזקת ב ,מ"אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע

 .("הקרנות": להלן) "סכוןקרן אקסלנס נשואה פנסיה וח"ואת " אקסלנס נשואה פנסיה

. מ"בע( אחדות)נוהלו הקרנות על ידי אקסלנס נשואה פנסיה  3114בדצמבר  21 עד ליום

 .מ"הועבר ניהולן של הקרנות לניהולן של אקסלנס נשואה גמל בע 3114בינואר  1 החל מיום
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 3112 נובמבר
 בדיקת הוגנות

 

 חוות דעתנו

   ביצוע בדיקת ההוגנות   ביצוע בדיקת ההוגנות

  דוחות האקטואר של שתי הקרנות המוערכות ובחנו את ממצאיו בהשוואה קיבלנו את

לאישוש , מר יצחק אורזיצר, קרנותשוחחנו עם אקטואר ה, כמו כן. להנחות הערכת השווי

 .על דוחות הקרנותתומכים הנחות שנלקחו בהערכת השווי ולקבלת הסברים 

 שווי עצמאי ובלתי תלויחישוב סבירות לבאמצעות מודל קרנות השל  ןיאמדנו את שווי 

 . מ"יצחק סוארי בעשל בהערכת השווי 

 ,וכפי שנקבע ,השווי הכלכלי של פעילות ניהול קרנות הפנסיה של אקסלנס, להערכתנו

 .ןהוג והינ

 

ניהול פעילות  שלהשווי  הערכת בחינתתוך , בחינות מספר ערכנו ת ההוגנותבדיקביצוע  לשם 

 . מעריך השווי דיעל י ךנער אשר ,קרנות הפנסיה

 :כפי שנקבע, השוויהוגנות להלן הפעולות שנקטנו על מנת לבחון את 

 על  וואת השלכות השפעותי, קרנות הפנסיהנטי לפעילות ווהרל ףבחנו וניתחנו את הענ

חיסכון לטווח ארוך ה ףענ ןבמסגרת בדיקה זו נבח. קרנותה הערכת השווי של פעילות

מכשירי חיסכון לטווח ארוך אחרים כגון תוך הבחנה בין קרנות הפנסיה אל מול , בישראל

נבחנה , כמו כן. וביטוחי המנהלים המוצעים כיום בענף ביטוחי חיים, קופות הגמל

על הענף בכלל ועל קרנות הפנסיה  נף על פני השנים האחרונות והשפעתההרגולציה בע

ת הפנסיה של חברות אל מול קרנוהמוערכות  קרנותהבחנו מעמדן של נ בהמשך. בפרט

 .הכלליותקרנות הפנסיה תוך הבחנה בין קרנות הפנסיה המקיפות ו, מתחרות בענף

  לרבות , בשנים האחרונותקרנות הכל אחת מבחנו וניתחנו את תוצאות הפעילות של

 .עודמספר העמיתים ו, רווחים מהשקעות, שיעורי דמי הניהול שנגבו

  יורם מנחם ח"רו, מ"אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בעל חברת "מנכשוחחנו עם. 

 ובחנו את  מעריך השווי על ידי הנערכשקרנות הת השווי של פעילות קיבלנו את הערכ

במסגרת בחינה זו . הפרמטרים העיקריים העומדים בבסיסההמתודולוגיה וסבירות 

  .להנחות שהונחוניהלנו שיחות עם נציגי מעריכי השווי לקבלת הסברים 
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מ"בע השקעות אקסלנס

הצבעה כתב

")התקנות(" 2005-ו"התשס ),עמדה והודעת בכתב הצבעה( החברות לתקנות בהתאם הצבעה כתב

ראשון חלק

 )."החברה"( מ"בע השקעות אקסלנס :החברה שם.1

 בדצמבר 23 ',ב ביום שתיערך החברה של המניות בעלי של מיוחדת כללית אסיפה :הכינוס ומועד הכללית האסיפה סוג.2

 ").החברה משרדי(" גן רמת ),20 קומה ,אביב משה מגדל( 7 בוטינסקי'ז ברחוב החברה במשרדי ,10:00 בשעה ,2013

.להלן )ב(7 בסעיף כאמור ,שעה ובאותה מקום באותו שבוע כעבור תתקיים היא ,הכללית האסיפה ותידחה במידה

:המוצעת ההחלטה ונוסח הצבעה כתב באמצעות להצביע ניתן לגביו אשר היום סדר שעל הנושא.3

 פנסיה הפניקס עם ,מ"בע ופנסיה גמל נשואה אקסלנס ,החברה של מלאה בבעלות בת חברה של התקשרותה אישור

 למכירת בהסכם ,מ"בע אחזקות הפניקס ,בחברה השליטה בעלת של )בעקיפין( מלאה בבעלות חברה ,מ"בע וגמל

.מ"בע וגמל פנסיה הפניקס לידי הבת החברה של הפנסיה קרנות ניהול פעילות

 הבורסה של האינטרנט ובאתר ערך ניירות רשות של האינטרנט באתר החברה שפרסמה מיידי דוח ראו נוספים לפרטים

 .לו נספח מהווה זה הצבעה כתב אשר )להלן 12 בסעיף כאמור( מ"בע אביב-בתל ערך לניירות

:המוצעת ההחלטה של המלא בנוסח לעיין שניתן והשעות המקום.4

 החברה שפרסמה המיידי ובדוח )לחברה שיוגשו ככל( העמדה והודעות ההצבעה כתב בנוסח ,העסקה בדוח לעיין ניתן

 אביב-בתל ערך לניירות הבורסה של האינטרנט ובאתר ערך ניירות רשות של האינטרנט באתר ,האסיפה כינוס בדבר

'-א בימים ,גן -רמת )20 קומה ,אביב משה מגדל( 7 בוטינסקי'ז ברחוב החברה במשרדי ),להלן 12 בסעיף כאמור( מ"בע

.האסיפה כינוס למועד עד וזאת , 03-7538511 בטלפון מראש ובתיאום המקובלות העבודה בשעות 'ה

:ההצבעה בכתב להצביע ניתן לגביהם היום סדר שעל בנושא ההחלטות לקבלת הדרוש הרוב.5

 בעלי של רגיל רוב ,היינו ,החברות לחוק )3)(א(275 בסעיף כקבוע הינו ,היום סדר שעל ההחלטה לאישור הנדרש הרוב

 אופן את המציין הצבעה כתב לחברה ששלחו או שלוח באמצעות או בעצמם הכללית באסיפה הנוכחים המניות

 הרוב קולות במניין )א( :מאלה אחד שיתקיים ובלבד ),נמנעים כולל לא( באסיפה והצביעו להצביע הרשאים ,הצבעתם

 כלל במניין ;בהצבעה המשתתפים ,העסקה באישור אישי עניין בעלי שאינם המניות בעלי קולות מכלל רוב ייכללו

 המניות בעלי מקרב המתנגדים קולות סך )ב( ;הנמנעים קולות בחשבון יובאו לא האמורים המניות בעלי של הקולות

 .בחברה ההצבעה זכויות מכלל אחוזים שני של שיעור על עלה לא לעיל )א( ק"בס האמורים

:אישי עניין בעל המניה בעל היות בדבר הערה .6

 לפני לחברה יודיע ,היום סדר שעל ההחלטה בעניין באסיפה בהצבעה המשתתף מניה בעל ,החברות לחוק 276 סעיף לפי

 כתב של 'ב בחלק( ההצבעה כתב גבי על יסמן - ההצבעה כתב באמצעות היא ההצבעה אם או ,באסיפה ההצבעה

 בעל הודיע לא .הרלוונטית הזיקה תיאור ואת העסקה באישור אישי עניין בעל הינו אם )לסימון מקום מוקצה ההצבעה

.הקולות במניין הצבעתו תבוא לא ,כאמור סימון בוצע לא או מניות

 ,ענין בעלי של ההצבעה אופן בדבר גילוי בנושא ,2011 בנובמבר 30 מיום ,ערך ניירות רשות להנחיית בהתאם ,כן כמו

 מוסדי ומשקיע בכירה משרה נושא ,ענין בעל "),הנחיה(" באסיפות מוסדיים וגופים בכירה משרה נושאי



 הצבעתם במסגרת לחברה ימציאו ,היום סדר שעל בהחלטה באסיפה המצביעים ,בהנחיה כהגדרתם "),המצביעים("

 מיופה או המצביע ימציא ,הכוח מיופה באמצעות הצביעו ואם ,להנחיה )ב(2 לסעיף בהתאם הנדרשים הפרטים את

 שאינו( הכוח מיופה או המצביע בין כלשהו קשר בדבר פירוט יינתן ,כן כמו .הכוח למיופה ביחס הפרטים את גם הכוח

 .טיבם ופירוט 'וכד עסקיים קשרים ,מעביד עובד קשרי לרבות ,השליטה מבעלי מי או החברה לבין )אישי עניין בעל

נדחית ואסיפה חוקי מניין    .7

 של ,האסיפה לתחילת שנקבע מהמועד השעה מחצית תוך ,נוכחות הוא ,המניות בעלי אסיפת לקיום החוקי המניין

 מזכויות אחוזים וחמישה עשרים %)25( לפחות שלהם ),ים(שלוח באמצעות או/ו בעצמם ,מניות בעלי )שני( 2 לפחות

 .בחברה ההצבעה

 ימים בשבוע האסיפה תידחה ,חוקי מניין נוכח יהיה לא האסיפה לתחילת שנקבע מהמועד השעה מחצית בתום אם

 לאחר השעה מחצית כעבור חוקי מניין נוכח יהיה לא הנדחית באסיפה אם .מקום ולאותו שעה לאותה ,יום לאותו

.משתתפים מספר בכל הנדחית האסיפה תתקיים ,אסיפה אותה לתחילת שנקבע המועד

 :הקובע המועד.8

 החברות לחוק 182 בסעיף כאמור ,האמורה הכללית באסיפה ולהצביע להשתתף מניה בעל זכאות לעניין הקובע המועד

 לניירות בבורסה 2013 ,בנובמבר 24 ',א יום של המסחר יום תום הינו ,עמדה והודעות בכתב הצבעה לתקנות 3 ובסעיף

 .שלפניו הראשון המסחר ביום אזי ,הקובע במועד מסחר התקיים לא ואם "),הקובע המועד(" מ"בע אביב בתל ערך

:ההצבעה כתב ותוקף ההצבעה דרך.9

.זה הצבעה כתב של השני החלק באמצעות תיעשה בכתב הצבעה  9.1

 רשומות שלזכותו מי ,קרי( רשום הלא המניות בעל של בעלות אישור לו צורף אם רק תוקף יהיה ההצבעה לכתב  9.2

 החברה שם על המניות בעלי במרשם הרשומות המניות בין נכללות מניות ואותן בורסה חבר אצל מניות

 .החברה בספרי רשום המניות בעל אם ,התאגדות תעודת או דרכון ,זהות תעודת צילום או ),לרישומים

 האסיפה כינוס מועד לפני שעות )72( ושתיים שבעים עד )צרופותיו על( ההצבעה כתב את לחברה להמציא יש9.3

 הינו ההמצאה מועד זה לעניין .להלן המפורט במען 2013 בדצמבר 20 ',ו ביום 10:00 השעה עד ,קרי ,הכללית

.החברה למשרדי ,אליו לצרף שיש והמסמכים ההצבעה כתב הגיעו בו המועד

.תוקף חסר יהא לאמור בהתאם יומצא שלא הצבעה כתב9.4

.האינטרנט באמצעות הצבעה מאפשרת אינה החברה :האינטרנט באמצעות הצבעה

 ברחוב ,החברה משרדי ,הוא עמדה והודעות הצבעה כתבי למסירת המען :עמדה והודעות הצבעה כתבי למסירת מען.10

.גן רמת ),20 קומה ,אביב משה מגדל( 7 בוטינסקי'ז

 :העמדה להודעות הדירקטוריון תגובת להמצאת האחרון והמועד לחברה עמדה הודעות להמצאת האחרון המועד.11

 החברה דירקטוריון .10:00 בשעה 2013 ,בדצמבר 4 ',ד יום :עד יהיה לחברה עמדה הודעות להמצאת האחרון המועד

 על לחברה עמדה הודעות להמצאת האחרון המועד לאחר ימים )5( חמישה עד עמדה להודעות תגובתו להמציא רשאי

 .2013 ,בדצמבר 9 ',ב ליום עד קרי ,מניות בעל ידי

 שמצויים ,מ"בע אביב בתל ערך לניירות הבורסה של האינטרנט ואתר ערך ניירות רשות אתר של ההפצה אתר כתובת.12

 נוסח את למצוא ניתן שבהם ,והבורסה ערך ניירות רשות של האתרים כתובות :העמדה והודעות הצבעה כתבי בהם
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 http://www.magana.isa.gov.il :ערך לניירות הרשות של ההפצה אתר :כדלקמן הינם עמדה והודעות ההצבעה כתב

.http://maya.tase.co.il :הבורסה ואתר

:עמדה והודעות ההצבעה כתבי ,הבעלות אישורי קבלת.13

 הוא שבאמצעותו הבורסה מחבר הבעלות אישור את לקבל זכאי בורסה חבר אצל רשומות שמניותיו מניות בעל13.1

 .זאת ביקש אם ),בלבד משלוח דמי תמורת( בדואר במשלוח או הבורסה חבר של בסניף מניותיו את מחזיק

.מסוים ערך ניירות לחשבון מראש תינתן זה לעניין בקשה

 העמדה והודעות ההצבעה כתב לנוסח קישורית ,תמורה בלא ,אלקטרוני בדואר לקבל זכאי ,רשום לא מניות בעל13.2

 אין כי הבורסה לחבר הודיע כן אם אלא ,במניותיו מחזיק הוא שבאמצעותו הבורסה חבר מאת ,ההפצה באתר

 לעניין הודעה ;תשלום תמורת בדואר הצבעה כתבי לקבל מעוניין שהוא או כאמור קישורית לקבל מעוניין הוא

 .עמדה הודעות קבלת לעניין גם תחול הצבעה

.תמורה ללא ,העמדה והודעות ההצבעה כתב נוסח את ממנה ולקבל לחברה ישירות לפנות רשאי מניות בעל    13.3

 כל מסך יותר או %)5( אחוזים חמישה המהווה בשיעור מניות הקובע במועד המחזיק יותר או אחד מניות בעל13.4

 כל סך מתוך כאמור בשיעור שמחזיק מי וכן ,החברה של רגילות מניות 851,214 היינו ,בחברה ההצבעה זכויות

 86,740 היינו ,החברות לחוק 268 בסעיף כהגדרתו בחברה שליטה בעל בידי מוחזקות שאינן ההצבעה זכויות

 לעיין ,הכללית האסיפה כינוס לאחר ,מטעמו שלוח באמצעות או בעצמו זכאי ,החברה של רגילות מניות

 .לחברה שהגיעו ההצבעה בכתבי ,המקובלות העבודה בשעות ,החברה של במשרדה

.ההצבעה כתב של השני בחלקו היום סדר שעל הנושא לגבי הצבעתו אופן את יציין מניות בעל

3



מ"בע השקעות אקסלנס

")החברה("

2005-ו"התשס ),עמדה והודעת בכתב הצבעה( החברות תקנות לפי הצבעה כתב

שני חלק

מ"בע השקעות אקסלנס : החברה שם

.גן רמת ),20 קומה ,אביב משה מגדל( 7 בוטינסקי'ז רחוב :)ההצבעה כתבי ומשלוח למסירה( החברה מען

.52-004198-9 : החברה 'מס

.10:00 בשעה ,2013 בדצמבר 23 ',ב ביום :הכללית האסיפה מועד

.גן רמת ),20 קומה ,אביב משה מגדל( 7 בוטינסקי'ז רחוב - החברה משרדי :כללית האסיפה מקום

 .מיוחדת כללית אסיפה :האסיפה סוג

 יתקיים לא באם .2013 ,בנובמבר 24 ',א יום מ"בע אביב בתל ערך לניירות בבורסה המסחר יום סוף :הקובע המועד

.זה למועד שקדם האחרון המסחר יום יהיה הקובע היום אזי ,הקובע במועד מסחר

המניות בעל פרטי

____________________________________________________ :המניות בעל שם

________________________________________________________ : זהות 'מס

-ישראלית זהות תעודת המניות לבעל אין אם

________________________________________________________ :דרכון 'מס

__________________________________________________ :הוצא שבה המדינה

________________________________________________________ : עד בתוקף

תאגיד הוא המניות בעל אם

_______________________________________________________ :תאגיד 'מס

__________________________________________________ :ההתאגדות מדינת

  - לעיל 6 בסעיף כאמור מצביע הוא המניות בעל אם

 באסיפה משתתף סיווג

 וגופים בכירה משרה נושאי ,עניין בעלי של ההצבעה אופן בדבר 30.11.2011 מיום גילוי להנחיית בהתאם

:הינך האם ציין נא ,באסיפות מוסדיים

o"1968 ח"תשכ ,ערך ניירות לחוק 1 בסעיף כהגדרתו "עניין בעל.

o"גמל קופות( פיננסיים שירותים על הפיקוח לתקנות 1 בתקנה כהגדרתו "מוסדי משקיע( 

 משותפות להשקעות קרן מנהל וכן -2009 ט"תשס ),כללית באסיפה מנהלת חברה השתתפות(

 .1994 -ד"התשנ ,בנאמנות משותפות השקעות בחוק כמשמעותו בנאמנות

o"1968 ח"תשכ ,ערך ניירות לחוק )ד( 37 בסעיף כהגדרתו "בכירה משרה נושא.

 לרבות ,השליטה מבעלי מי או החברה לבין )אישי עניין בעל שאינו( המצביע בין כלשהו קשר בדבר פירוט

 :טיבם ופירוט 'וכד עסקיים קשרים ,מעביד עובד קשרי
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ההצבעה אופן

.נושא באותו מהצבעה כהימנעות ייחשב סימון אי 1

.במניין תבוא לא הצבעתו ,יפרט ולא "כן" שיסמן או זה טור ימלא שלא מניות בעל 2

_________________________________

חתימה             תאריך

------------

 אישור בצירוף רק תקף זה הצבעה כתב – ))1(177 סעיף לפי( בורסה חבר באמצעות במניות המחזיקים מניות לבעלי
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 בעל עם עסקה אישור לעניין

 275 סעיף לפי( שליטה

 אתה האם – )החברות לחוק

2בהחלטה אישי עניין בעל

 1ההצבעה אופן

לא כן נמנע נגד בעד

היום סדר על הנושא מספר

 של מלאה בבעלות בת חברה של התקשרותה אישור

 הפניקס עם ,מ"בע ופנסיה גמל נשואה אקסלנס ,החברה

 של )בעקיפין( מלאה בבעלות חברה ,מ"בע וגמל פנסיה

 בהסכם ,מ"בע אחזקות הפניקס ,בחברה השליטה בעלת

 הבת החברה של הפנסיה קרנות ניהול פעילות למכירת

.מ"בע וגמל פנסיה הפניקס לידי
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.בעלות

 תעודת/דרכון/הזהות תעודת צילום בצירוף תקף ההצבעה כתב - החברה של המניות בעלי במרשם הרשומים מניות לבעלי

.התאגדות
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