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 לכבוד:
 מר דב ילין

 באמצעות דוא"ל         מנכ"ל ילין לפידות

 
 באמצעות  מעקף חוק הריכוזיותדרישה להתנגדות להנדון: 

 דסק"ש –דולפין  –עסקת אידיבי פיתוח 

 

 מכובדתנו / מכובדנו,
 

להתנגד בכל האמצעים  ,כמי שעומד בראש גוף מוסדי האמון על כספי חסכונות הציבור, פונים אליךאנו 

, אותה מנסה לקדם קבוצת בנדוןלעסקה שהעומדים לרשותך ציבוריים והאחרים החוקיים, המשפטיים, ה

וכל תכליתה . מדובר בעסקה שאיננה רק מלאכותית, לעקוף את חוק הריכוזיות הכל מטרתאשר אידיבי פיתוח, 

ונושאי המשרה  ה/אשר את ,לרוקן מתוכן את הוראות חוק הריכוזיות, אלא גם עסקה הפוגעת בציבור החוסכים

 ל החברות המנהלות את כספי הציבור.בתור היותכם הבעלים ש להם חובת נאמנות גם בחברתך חבים 

 

 מבוא

)אסמכתא  24.09.2017מיום "( המוכרת" או "אידיביבי חברה לפיתוח בע"מ )להלן " די אי שפרסמהבהודעה  .1

דיסקונט השקעות בע"מ  אחזקותיה בחברתבמאיה(, הודיעה אידיבי על כוונתה למכור את  2017-01-083353

(, אשר היא בעלת השליטה בה, לחברה הקשורה בדולפין נדרלנס )להלן "הנמכרתאו " "דסק"ש)להלן "

 "(.הקונה"

 ר אדוארדו אלשטיין.בעל השליטה הן במוכרת והן בקונה הוא מ .2

 על מנת להתמודד עם דרישות חוק הריכוזיות. תתבצע, כפי שנכתב בדיווח, "(העסקהעסקה זאת )להלן " .3

 

 רקע

נחקק על מנת לצמצם את כוחם  (2013-חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"דחוק הריכוזיות ) .4

באיתנות המערכת הפיננסית, לפגיעה בתחרות המבנה הריכוזי מעורר חשש לפגיעה של בעלי שליטה, שכן "

העסקית ואף לפגיעה בציבור החוסכים, בבעלי מניות המיעוט בחברות הציבוריות ובמחזיקי איגרות חוב בחברות 

 " )מדברי ההסבר לחוק(..איגרות חוב
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 אחת משלוש תכליות החוק הינה הגבלת השליטה בחברות במבנה פירמידלי, מתוך הבנה, שמבנה זה יוצר .5

מנהל הלכה למעשה  בעל השליטה באמצעות שרשור ממונף בויצירת מצב  ,ביניהם –במשק  עיוותים קשים

יצר  כידוע, המבנה הפירמידלי חברות אלו.אחוזים זעומים מהון  (בשרשור)חברות ציבוריות, שעה שברשותו 

מינוי מקורבים, קידום עסקאות קבלת דמי ניהול מנופחים, אשר אפשרו ניצול של השליטה לצרכי  ,עיוותים

בעלי עניין ועסקאות צדדים קשורים, ול"חליבה" הרסנית של החברות היצרניות בתחתית הפירמידה לטובת 

 תשלום החובות הממונפים של בעלי השליטה. 

ממונפים, קריסות  "(טייקוניםבעלי שליטה )"שנים האחרונות קריסות למכביר של בלא ייפלא על כן, שראינו  .6

 ספג אשר ,כלל ציבור החוסכיםובעיקר כי אם  -לא רק הטייקונים שילמו את המחיר  ןבמסגרת אשר

 מהחוב ויותר. 80%וימים מחיקה של ובמקרים מס ,של עשרות אחוזים קפיםיקשות בה "תספורות"

כי על חברות האחזקה לצמצם  ,יתחוק הריכוזהמחוקק באמצעות , קבע הלמנוע הישנות מקרים אלעל מנת  .7

לצמצום לשלוש  2017עד תום שנת  –ארכה של ארבע שנים לכך השכבות לשתיים בלבד, כאשר ניתנה את 

 נוספות לצמצום לשתי שכבות בלבד. ושנתיים ,שכבות

ות ניתן פרק זמן ארוך במיוחד אשר לחברכהמדובר בחוק שתכליתו הגנה על ציבור המשקיעים והחוסכים,  .8

 רך ולהתכונן אליו.עלהישנים  כשששל 

כי בעלי השליטה הנוכחיים היו מודעים לחוק הריכוזיות ולדרישותיו )או לחילופין היו אמורים להיות  ,דגשיו .9

 מודעים(, עת התמודדו במכרז על השליטה בחברה. 

שליטה הלמעלה משנתיים וחצי, ממועד קבלת  –זמן והותר היה בידי בעלי השליטה באידיבי די ללא ספק  .10

 , כאמור.יערך לחוק ליישום חוק הריכוזיותלהל מנת ע, 2017ועד לסוף  2014במאי 

כי אחת מחברות האחזקה הגדולות במשק, לא רק שלא נערכה כנדרש, כי במיוחד, לאור זאת, חמור הדבר  .11

שאינו אלא תעלול פיננסי מלאכותי ופוגעני, שכל מטרתו  ,בפתרון יצירתי לנקוט 90-אם החליטה בדקה ה

כנסת ישראל, והמשך הפגיעה באזרחי  -ך הפגנת זלזול בוטה בריבון תו ,לרוקן את תכלית החוק מתוכן

 הן כחוסכים והן כצרכנים. –ישראל 

איננו רוצים להעלות על דעתנו כלל את האפשרות, ששיהוי זה נעשה במזיד, על מנת "לקבוע עובדות בשטח"  .12

 , על מנת לקצור פירות ביאושים.לנוכח המחוקק והממשלה

 

 והחוסכים פגיעה בציבור העמיתים

אגרות החוב של המוכרת ח מבנתמחזיקים עבור הציבור  הגופים המוסדיים באמצעות החברות המנהלות   .13

  ושל הנמכרת, וכן של החברות השונות בפירמידה, כולל החברות היצרניות שבקומות התחתונות.

המנהלים, בקרנות בביטוחי  ,רנות ההשתלמותקבבקופות הגמל, בקרנות הפנסיה, אחזקות אלו הן   .14

 הנאמנות, בפוליסות פרט, ועוד.

ומנהלים את אחזקותיו במוכרת,  העסקה המתוארת לעיל פוגעת בזכויות הציבור שאתם נאמנים לו, .15

 בנמכרת ובשאר החברות הקשורות.
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 להלן נפרט את ראשי הנזק של עסקה זאת. .16

 

 החלפת נכס בחוב -נזק למוכרת 

 המוכרת.מניות הנמכרת הן הנכס העיקרי של  .17

מניות אלו, ואיתן השליטה הישירה בנמכרת, הן הבטוחה הפורמלית והמעשית המשמעותית לאג"ח של  .18

 המוכרת.

 התמורה עבור הנמכרת משולמת למוכרת בכספי הציבור ולא ממקורותיו הכספיים של בעל השליטה. .19

ברור כלל  רק שלא, אולם לא 1המוכרת אמנם תקבל פרמיה מעל השוק בשל מכירת השליטה בנמכרת .20

לאובדן השליטה בנכס הממשי הנמכר, שכן מדובר בעסקה מלאכותית של העברה  שפרמיה זאת שקולה

 שהפרמיה כל כולה, הינה על הנייר בלבד.אלא לחברה פרטית של בעל השליטה,  מחברה  ציבורית

ן של ה –החברות השונות  פגיעה משמעותית באיתנות הפיננסית של עלולה להוות על כן, מכירת הנמכרת  .21

ח ו/או להתנגדות , וייתכן שמקימה עילה לפירעון מיידי של האג"החברה המוכרת והן של החברה הנמכרת

 מכל סוג אחר לעסקה.

 

 שתגרום רק נזק לנמכרת ראויהעסקה ללא תכלית כלכלית 

במניות הנמכרת מצד על פי הדיווח, הקונה הינה חברה פרטית ישראלית, אשר לאחר תום העסקה תחזיק  .22

 אחד, ותנפיק אגרת חוב פרטית למוכרת.

 מעל שווי השוק. %21את הנמכרת בפרמיה של  תרכושהקונה  .23

 .%5.5 לחמש שנים, ותישא ריבית שנתית של אגרת החוב הפרטית תהיה .24

 )ללא היוון(. 41%-יוצא, שהריבית האפקטיבית שתשלם הקונה על שווי המניות של הנמכרת כיום היא כ .25

 שהתרחיש הצפוי הוא, שהקונהמתוך הנחה שההון העצמי של הקונה הינו אפסי ביחס לגודל העסקה, הרי  .26

, מן את כל הרכישה מדיבידנדים עתידיים מדסק"שתמ -החברה הפרטית שתחזיק בדסק"ש דהיינו,  –

  .ל החובש "תחלוב" ביתר שאת את הנמכרת, זאת על מנת לממן את הפרמיה, את הריבית ואת הקרן כלומר, 

 ,ממקורותיולשלם עבורה  יןימעונ נוצר כאן סיכון מוגבר של הנמכרת בשל מכירתה לקונה שאיננומן הסתם,  .27

 על שווי מניותיה כיום.מאלא מממן את קנייתה באמצעות חוב בפרמיה אפקטיבית גבוהה 

גובה הריבית והמרווח הגבוה מאג"ח ממשלתי בעל מח"מ דומה מצביעים על סיכון גבוה, ובמשתמע, בנוסף,  .28

 .הקונה ושל הנמכרת, וליכולתן לעמוד בהתחייבויות לנושיםליציבות הפיננסית של על חשש מוגבר 

 ובותיה.רת, ועל יכולתה לפרוע את חחשש מוגבר זה ליציבות הנמכרת מעיב, מן הסתם, גם על יציבות המוכ .29

                                                           
למשק בית בישראל, וזאת עבור קומה אחת בפירמידה אחת, וסביר שבהערכת חסר, שכן יש כאן מכירה  ₪ 150-בחישוב גס, מדובר בפרמיה שגובהה כ 1 

 ואת השפעתו על יוקר המחיה בישראל. שממחיש את הרסניות המבנה הפירמידלימה  - מבלי שהוא משלם על הנכס מכיסו של אדם לעצמו
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 חשש מירידת דירוג

עקב הבעייתיות שהוצגה לעיל, יש חשש שהדירוג של המוכרת ו/או של הנמכרת ו/או של חברות קשורות  .30

 מדורגות.-הן תהפוכנה ללאאף ייתכן ש ייפגע ו/או

 נוסיף על כך את העובדה, שהחברה הקונה הינה חברה פרטית שאיננה שקופה, וייתכן שיקשה לדרגה. .31

זה יפגע בבעלי האג"ח, וייתכן שאף מקים עילה לפירעון מוקדם של האג"ח בהתאם לתשקיף  מצב עניינים .32

 ו/או לשטר הנאמנות.

 

 השלכות רוחב

 להעבירעקב אפקט ה"חליבה" הצפוי, הרי שהחברות היצרניות בקומות התחתונות של הפירמידה תידרשנה  .33

 דיבידנדים ביתר שאת מאשר כעת.

ועלול להשפיע לרעה , כלכלית ואת יכולתן לפרוע את חובותיהן שלהן עצמןהדבר עלול לסכן את יציבותן ה .34

 .על יכולתן להתפתח ולצמוח

על קיצוץ משרות ועל ידי בנוסף, הציבור ייפגע על ידי כך ש"חליבה" זאת תתבצע על ידי העלאת מחירים,  .35

 ץ בשכר העובדים בחברות היצרניות.קיצוידי 

והם הם  ,מא, כי אם בתרחישים שהתרחשו והתקיימו הלכה למעשהיודגש, כי אין המדובר בתרחישים בעל .36

 שהביאו לחקיקת חוק הריכוזיות. האל

 

 סיכום דבר

 ,לאחרון הפעילים בשוק ההוןלפרשנים הכלכליים והן מצד הרגולטור ועד , כי אין חולק הן מצד המחוקק ,דמהנ

לשמר לעקוף את תכליות חוק הריכוזיות, והמתוכננת הינה עסקה מלאכותית ופוגענית, שכל תכליתה כי העסקה 

פקי. העסקה והרי שבאורח אאם לא באורח אנכי,  - את שליטתו של בעל השליטה בפירמידה אשר הוא שולט בה

מינהור  ,למעשה ,של המוכרת את רכישת הנמכרת על ידי החברה הפרטית מהווההמתגבשת, שמהותה מימון 

באופן הנוגד את תכליות החוק,  במשתמע, לטובת בעל השליטה,הכסף הציבורי לטובת החברה הפרטית, ושל 

 אשר כל כולו נועד להגן על הציבור שאת כספיו אתם מנהלים. 

 ושלל אותהפירמידאילית,  הכיר בחוסר ההגינות כלפי הציבור ובסיכון המערכתי שיוצרת שליטההמחוקק 

 ,למעשההלכה  ,יוצרתזאת עסקה שבשתיקה, שלא לומר עצימת עין בוטה למול הסכמתכם , אי לכך. בתוקף

כמוה כהפרת חובת הנאמנות כלפי ציבור החוסכים שאתם מנהלים אשר  ,שיתוף פעולה בינכם ובין בעל השליטה

 .את כספו

 .ח הזכויות באגרות החוב שבידכםומכביכולתכם להתנגד לעסקה 
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 -לעמיתים נאמנות החברות המנהלות שבשליטתכם מהווה  פגיעה בחובת הבאמצעות כאמור, התנגדותכם, -אי

 ., ואשר הזכויות בניירות הערך שלו בידכםלציבור שאתם מנהלים את כספיו

משפטית, ציבורית ואחרת, וכן  ,דרך אסיפות האג"ח –על כן, אנו קוראים לכם להתנגד לעסקה בכל דרך אפשרית 

 מנת למנוע אותה לאלתר. עלבכל האמצעים העומדים לרשותכם, 

 

 אנו רואים במכתבנו זה מיצוי הליכים לטובת כל סעד שיידרש בעתיד, אם יידרש.

 

 אנו עומדים לרשותך בכל פרט נוסף ככל שיידרש.

 .אליו ךהתייחסותעל ו נודה לך על אישור קבלת מכתבנו זה

 financial.justice.is@gmail.comמען לתשובה: 

 
 ,בברכה

 עו"ד לינור דויטש    ברק גונן  ד"ר הראל פרימק
 99סמנכ"ל לובי  יו"ר משותף, צדק פיננסי  יו"ר משותף, צדק פיננסי

 

 

 גב' דורית סלינגר, ראשת רשות ההון, ביטוח וחיסכון העתק:
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