
  
 

 -נחתמה עיסקת המיזוג
 יהוו יחד את גוף החיתום חיתום דיסקונט חיתום וכלל 
 של דיסקונט שוקי הון

 
 ר פעיל של חברת החיתום החדשה"צחי סולטן יכהן כיו 
 לית"וטל רובינשטיין תכהן כמנכ 
 

וכלל פיננסים חיתום  אלפרט-הילה חימי בניהולה של , מקבוצת בנק דיסקונט ,מ"דיסקונט חיתום והנפקות בע

על הסכם המיזוג ביניהם והפכו לגוף מוביל בענף החיתום  ',יום א, חתמו אמש, בבעלותו של צחי סולטן, מ"בע

 .הישראלי

בכפוף לאישורים הרגולטורים , המשא ומתן בין הצדדים התנהל בחודשים האחרונים ועם השלמת התהליך

יכהן   ,צחי סולטן. מקבוצת דיסקונט, של דיסקונט  שוקי הון החברה הממוזגת לזרוע החיתום תהפוך , הנדרשים

 לית החברה תכהן "וכמנכ, ר פעיל של חברת החיתום המשותפת שתפעל ממשרדיה של  דיסקונט שוקי הון"כיו

 . טל רובינשטיין

חברת החיתום הממוזגת תהווה נדבך משמעותי למערך השירותים של דיסקונט שוקי הון ולקבוצת דיסקונט 

גיוס הלוואות מבנקים , תאפשר שירותי בנקאות להשקעות לרבות מיזוגים ורכישות, החברה הממוזגת. להכו

 . שירותי חיתום מתקדמים ועוד, ומגופים מוסדיים

 

דיסקונט שוקי " :ר דיסקונט שוקי הון"ראש החטיבה לשווקים פיננסיים בדיסקונט ויו, בכיר ל"סמנכ, רן עוז

צחי סולטן וצוות כלל חיתום . ולהוות זרוע חשובה בפעילותה של הקבוצה הון ממשיכה לצמוח ולהתפתח

מענה כולל  ויצירתהקיימת עשיר באופן שיתרום רבות להשבחת הפעילות  ןמביאים  רקע מקצועי וניסיו

 ."ללקוחותינו

זהו יום " :אלפרט -הילה חימי, לית דיסקונט שוקי הון ומי שהובילה את המהלך מטעם הקבוצה"מנכ

של השוק הישראלי  המקצועיות והכרות עמוק, יש לנו נבחרת מנצחת עם ידע ,משמעותי לדיסקונט שוקי הון

ומהיום יעמוד לרשותם גם אחד  םשירותיאנחנו מעמידים לרשות לקוחותינו מגוון רחב ומקצועי של  .וצרכיו

 ".מגופי החיתום המקצועיים והמובילים בשוק הישראלי 

נוצרה הזדמנות באמצעות המיזוג עם , לאחר שנים רבות בשוק ההון הישראלי: "תוםר כלל חי"צחי סולטן יו

 יש כיום הזדמנויות. המקצועיות והמובילות בישראלוהחיתום דיסקונט חיתום לייצר את אחת מקבוצות הייעוץ 

רכים והחברה המשותפת תדע לתת מענה לצ, חזקים ומבוססים, גופי ייעוץ גדולים יםהדורש יםעסקי ואתגרים

  ".אלו
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