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 (219595:זיהוי של נייר הערך' מס' דיסקונט א: שם נייר ערך) 123מ"מאמצעי השליטה בבנק דיסקונט לישראל בע %2ועד  %5.2רשימת בעל מניות המחזיקים בין 
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 .המידע בדיווח התקבל מהמחזיקים. 8691 –ח "התשכ, כהגדרתו בחוק ניירות ערך –" בעל אמצעי שליטה מהותי" 
2

 .מ"למידע מלא ועדכני ראו דוחות מידיים של הבנק שמתפרסמים באתר ההפצה של רשות ניירות וערך ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע. מידע זה מתפרסם באתר הבנק מטעמי נוחות בלבד 
3

לחוק הבנקאות ( ג()8()ב)69בהתאם לסעיף , אשר הודיעו לבנק על התנגדותם לגילוי פרטים בדבר החזקותיהם, "(המניות: "להלן)של הבנק ' ת רגילות אממניו 5.2%-ופחות מ 8%-קיימים גופים המחזיקים יותר מ 
 .8618 –א "תשמ, (רישוי)

4
 .הזיהוי מייצג את כל החברות המנויות בקבוצה' אין מס, ככל שמדובר בקבוצה 

 בעל השליטה במחזיק 4זיהוי' מס שם המחזיק
הראל השקעות בביטוח ושירותים 

 מ"פיננסיים בע
. אביב בתל ערך לניירות בבורסה נסחרות שמניותיה ציבורית חברה הינה"( הראל: "להלן) מ"בע פיננסים ושירותים בביטוח השקעות הראל 253366619

 ז.ת מנור נורית' וגב 330301996. ז.ת המבורגר גדעון מר, 330301900. ז.ת המבורגר יאיר מר) המבורגר משפחת הינם בהראל השליטה בעלי
 בשליטתם החזקה חברת שהינה, מ"בע וניהול כלכלי ייעוץ. ן.י.ג חברת באמצעות בעקיפין והן במישרין הן, ביחד המחזיקים, (328808685

 מזכויות 23.30%-ובכ השקעות הראל של המונפק המניות מהון 06.95%-כ מהוות אשר, השקעות הראל מניות 839,308,123-ב, המלאה
 .הציבור בידי מוחזקות השקעות הראל של מניותה יתר. השקעות בהראל ההצבעה

ה "ה: בעלי המניות הסופיים בקבוצת ברמ הינם"(. קבוצת ברמ)" 280628106. פ.מ ח"ברמ פיננסים בע( 8: )בעלי השליטה במיטב דש הינם 253306062 מ"מיטב דש השקעות בע
המחזיקים כל , 321805068. ז.ת ויובל רכבי( ה אלי ברקת וניר ברקת הינם אחים"ה) 329365063ז .ניר ברקת ת, 321691806ז .אלי ברקת ת

 .המחזיק במניות מיטב דש באמצעות חברות בשליטתו 30620686. ז.מר צבי סטפק ת( 5); (66.6%-באמצעות חברות בשליטתו ב)אחד 
, (זרות השקעה קרנות שהינן"( )Apax Europe VII רנותק: "יחדיו להלן. )Apax Europe VII-1 L.P-ו. Apax Europe VII-A L.P.;  Apax Europe VII-B L.P קרנות 286090306 מ"פסגות בית השקעות בע

, נשלטות, בעקיפין, שהינן, שונות החזקות וחברות Himalaya AP.PS Ltd באמצעות)  פסגות של המניות הון( 833%) במלוא בעקיפין מחזיקות
 לבין Apax Europe VII קרנות בין ניהול להסכמי בהתאם"((. APEM": להלן. )Apax Partners Europe Managers Ltd ידי על מיועצות או/ו מנוהלות

APEM, APEM קרנות של ההשקעות כמנהל מונתה Apax Europe VII של המניות בעלי. פסגות לרבות, שונות להשקעות ביחס APEM ה"ה הינם 
 מהון 23%-ב מחזיק, והנסן הלוסה ה"מה אחד כל"(. השליטה בעלי: "יחדיו( )APEM כדירקטוריון גם מכהנים אשר) הנסן וניקו הלוסה מרטין

 כל את לקבל זכאים( Apax Europe VII קרנות של האמור הניהול ומבנה APEM באמצעות) השליטה בעלי.  APEM-ב ההצבעה ובזכויות המניות
 במהותו מוסדר לעיל המתואר והניהול ההחזקה מבנה כי יצוין. Apax Europe VII קרנות בעבור האמורות ההשקעות בניהול ההחלטות
 .Apax Europe VII בקרנות שונות החזקה וחברות Apax Europe VII קרנות לבין APEM בין שונים הסכמים במערכת

 .ב לדוח זה"המצ  'א ראו נספח 253369853 מ"כלל החזקות עסקי ביטוח בע
 השליטה בעלת(. 16.1%) (253308616. צ.ח) מ"בע השקעות באקסלנס השליטה בעלת הינה"( הפניקס: "להלן) מ"בע אחזקות הפניקס 253380023 מ"הפניקס אחזקות בע

 (. 25.65%( )253300655. צ.ח) מ"בע דלק קבוצת הינה בהפניקס
 השליטה בעלת(. 16.1%( )253308616. צ.ח) מ"בע השקעות באקסלנס השליטה בעלת הינה"( הפניקס: "להלן) מ"בע אחזקות הפניקס 253308616 מ"אקסלנס השקעות בע

 (. 25.65%( )253300655. צ.ח) מ"בע דלק קבוצת הינה בהפניקס
קבוצת מנורה מבטחים החזקות 

 מ"בע
 –תאגידים זרים הרשומים בואדוז , מוחזקת על ידי ניידן אסטבלישמנט ופלמס אסטבלישמנט"( מנורה)"מ "מנורה מבטחים החזקות בע 253330096

התאגידים הזרים מחזיקים את המניות בנאמנות עבור היורשות של מר . ממניות מנורה 63.66%-כל אחד באשר מחזיקים , ליכטנשטיין
אין אף , למיטב ידיעת מנורה. מוחזקות בידי הציבור( 61.8%)יתרת המניות של מנורה . ניבה גורביץ' טלי גריפל וגב' גב, ל"מנחם גורביץ ז

 .83%-משקיע יחיד אשר מחזיק יותר מ
אחזקות ביטוח ופיננסים מגדל 

 מ"בע
 הינן במגדל ההחזקות יתר(. 96%-כ"( )מגדל: "להלן) מ"בע ופיננסים ביטוח אחזקות במגדל השליטה בעלת הינה מ"בע לביטוח חברה אליהו 253356610

 (.68%-כ) הציבור בידי
Norges Bank  660110880 ממשלת נורבגיהאשר נמצא בבעלות , הבנק המרכזי של נורבגיה. 

 .ב לדוח זה"המצ' ראו נספח ב 66633683 עמיתים קרנות הפנסיה הותיקות
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 בה השליטה בעלי ועל החברה על פרטים -' גנספח 

"( הינה חברה תושבת ישראל, אשר התאגדה החברהכלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ )להלן: "

 בישראל. ניירות הערך של החברה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

"( ולפי דיווחיה פתוח בי די אידי אי די בי חברה לפתוח בע"מ )להלן: "י-כפי שנמסר לחברה על

מהון המניות המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה, מוחזקים עבור אי די בי פתוח  11%לציבור, 

באמצעות הנאמן, מר משה טרי, אשר מונה כנאמן למניות וזכויות ההצבעה האמורות. נוסף על 

מההון המונפק של החברה,  9.3%-חזיקה אי די בי פתוח במישרין כההחזקה באמצעות הנאמן, מ

מההון המונפק 3%..1-ובסה"כ כ
1
 בדילול מלא(.  19.9%-)כ 

 שנשלטהה חברה ציבורית, תאי די בי פתוח הי, 6112במרס  91עד ליום למיטב ידיעת החברה, 

, קרן השקעות Dolphin Fund Limitedידי מר אדוארדו אלשטיין )באמצעות -( על21.06%בעקיפין )

, חברה פרטית המאוגדת בהולנד .Dolphin Netherlands B.Vהמאוגדת בברמודה, באמצעות 

"(, חברה פרטית הרשומה באורוגוואי, IFISA)" Inversiones Financieras Del Sur S.Aובאמצעות 

 "((. לפיןדו קבוצתידי מר אדוארדו אלשטיין )להלן ביחד ו/או לחוד: "-הנשלטות בעקיפין על

 ועם 6112 מרס בחודש המשפט בית ידי-על שאושר אחזקות בי די באי החוב להסדר לתיקון בהתאם

 מלאה בבעלות פרטית לחברה פתוח בי די אי הפכה 6112במרס  91ביום , התיקון של ביצועו השלמת

 בתל סהבבור נסחרות שלה חוב אגרות שכן מדווח תאגיד נשארה פתוח בי די אי) דולפין קבוצת של

 (.אביב

, בהתאם לדרישת הממונה, מסרה אי די בי פתוח ייפוי כוח בלתי חוזר למר 6119באוגוסט  61ביום 

מהון המניות  11%-"( שמונה על ידי הממונה, כנאמן להנאמן" או "טרי מרמשה טרי )להלן: "

 יאמצעידי אי די בי פתוח )להלן: "-המונפק ומזכויות ההצבעה של החברה, המוחזקות על

"(, וכן העבירה את המניות לחשבון נאמנות, על שם הנאמן, וזאת לצורך הפעלת הסמכויות השליטה

הנתונות מכוח אמצעי השליטה בהתאם להוראות כתב נאמנות ובמטרה לנתק את החברה והגופים 

 המוסדיים בקבוצה מכל השפעה אפשרית של מאבקי השליטה בקבוצת אי די בי.

בהתאם לכתב הנאמנות,  י אי די בי פתוח, מסדיר את סמכויות הנאמן.כתב הנאמנות שנחתם על יד

יפעיל את כל הסמכויות המוקנות לו מכוח אמצעי השליטה לטובת אי די בי פתוח ובהתאם  הנאמן

, ככל שיינתנו לו מעת לעת, כדי להבטיח את ניהולם התקין של כלל חברה לביטוח הממונהלהוראות 

כלל ביטוח אשראי בע"מ וכלל פנסיה וגמל בע"מ )להלן יחד: "גופי בע"מ )להלן: "כלל ביטוח"(, 

כלל"( ואת השמירה על עניינם של המבוטחים והחוסכים, לרבות לעניין גיוס הון לטובת גופי כלל 

בכל דרך שיראה לנכון. העברת אמצעי השליטה לנאמן לא תפגע בזכות אי די בי פתוח לקבלת 

בכל מקרה של מכירה, העברה או שעבוד של  כמו כן, חלוקתם.  דיבידנדים מהחברה, ככל שיוחלט על

אמצעי השליטה, יפעל הנאמן לפי הוראות אי די בי פתוח ובלבד שיתקבל לכך אישור מראש ובכתב 

. הנאמנות תגיע אל קיצה במועד העברתם בפועל מידיו של הנאמן של כל אמצעי הממונהשל 

 .הממונההשליטה או בהינתן אישור של 

 , הממונה הסדירה את פעילות הנאמן במכתבים שונים. בנוסף

התקבלו בחברה הבהרות מאת הממונה לעניין היחסים בין אי די  6111בחודשים ינואר ומרס כמו כן, 

בי פתוח ובעלי השליטה בה לבין החברה והגופים שבשליטתה, שעניינם איסור על אי די בי פתוח 

חברה, במסגרתם הובהרה עמדת הממונה ונקבעו כללים ובעלי השליטה בה לכוון את פעילותה של ה

                                                           

 ידיעת למיטב. פיננסי גוף עם הלוואה בהסכם, היתר בין, התקשרה כי פתוח בי די אי דיווחה, 6116 במאי 6 ביום  1

 ממניות( מלא בדילול 9.22%-)כ %.-כ של בשעבוד, היתר בין, מובטחת כאמור ההלוואה, הדוח למועד, החברה

  .פתוח בי די אי ידי על המוחזקות החברה
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לעניין פגישות והעברת מידע בין החברה, הגופים המוסדיים וסוכני התאגיד שבשליטתה לבין אי די 

בי פתוח ובעלי השליטה בה, באופן שימנע מאי די בי פתוח ומבעלי השליטה בה לבצע פעולה, שיש בה 

חברה או נציגי הגופים המוסדיים או סוכני התאגיד במישרין ובעקיפין משום הכוונת עסקי ה

 שבבעלות החברה.

בעניין מתווה מוסכם למכירת השליטה והחזקות אי  .611בדצמבר  91במסגרת מכתב הממונה מיום 

די בי בחברה, הובהר, בין היתר, כי במהלך תקופת כהונת הנאמן, מינוי דירקטורים בחברה ובכלל 

למינוי דירקטורים במבטחים בלא שולט, כמשמעותה בחוק הפיקוח  ידי הוועדה-ביטוח, ייעשה על

ידי -. ככל שלא ניתן יהיה למנות דירקטורים על1321 -על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א

ידי שר -הוועדה כאמור, אזי מינוי דירקטורים בחברות אלה ייעשה בידי ועדה אחרת שתמונה על

מונתה ועדה  6111רך אחרת עליה יורה הממונה. בחודש מאי ידי הממונה, או בכל ד-האוצר או על

 כאמור לצורך מינוי דירקטורים בחברה.

  בחברה פתוח בי די אי החזקות ושל השליטה של למכירה זמן ציר לאורך מתווה קביעת

מר בה דאז  בעלי השליטהל פתוח בי די לאינתקבל מכתב מהממונה הממוען   .611בדצמבר  91ביום 

 השליטה של למכירה זמן ציר לאורך מוסכם מתווה, היתר בין, הכולל, משה בןמוטי  מרו אלשטיין

, במכתב כמצוין. הנאמן של כהונתו להמשך ביחס הוראות וכן, בחברה פתוח בי די אי החזקות ושל

 בחברה פתוח בי די אי באמצעות משותפת לשליטה פתוח בי די באי השליטה בעלי של הבקשה בחינת

)בקשת בעלי השליטה לשליטה משותפת הוגשה טרם השלמת הליך במב"י באי די בי  דעו תיבדק לא

 די שאי העובדה נוכח בעיקרפתוח, בעקבותיו מר בן משה חדל להיות בעל שליטה באי די בי פתוח(, 

ידי -על שפורסם מוסדי בגוף לשליטה מדיניות במסמך שנקבעו בקריטריונים עומדת אינה פתוח בי

"(. מכתב הממונה מפרט את מתווה המכירה השליטהמדיניות )" .611 ברוארפ בחודש הממונה

. במסגרת המתווה למכירת השליטה וכולל את שיתופה של אי די בי פתוח והנאמן בהליך המכירה

, כאשר המועד הסופי 6111נקבע, בין היתר, כי אידיבי פתוח תפעל למכירת השליטה בכלל עד ליוני 

, במידה ויחתם הסכם עד המועד 6111בדצמבר  91ה הינו עד ליום לחתימת הסכם מכירת השליט

. 6111ביוני  91כאמור, התקופה לקבלת האישורים הנדרשים והשלמת העסקה הינה עד ליום 

 16בהתאם למכתב, שיעור ההחזקה המינימלי לצורך שליטה בכלל נכון למועד המכתב מיום 

ם לא תעמוד אידיבי פתוח במועדים מסך אמצעי השליטה. א 91%עומד על  6111בפברואר 

-האמורים, יהיו אידיבי פתוח והנאמן מחויבים לפעול למכירת מניות השליטה בקצב שלא יפחת מ

חודשים. לא נשללה אפשרות לפיה בעלי השליטה באידיבי פתוח בעצמם ו/או  .מהמניות, בכל  1%

ן גם לאור חוק הריכוזיות. עם אחרים ירכשו את השליטה בכלל כאשר בקשה כאמור, אם תוגש תיבח

אישר דירקטוריון אי די בי פתוח את מתן הסכמת אי די בי  .611בדצמבר  91בהתאם לאמור, ביום 

פתוח לכל התנאים הכלולים במכתב הממונה ואת חתימת אי די בי פתוח על כתב נאמנות מתוקן 

 2פתוח והנאמן ביום ידי אי די בי -המעגן את תנאי המכתב האמור. כתב נאמנות מתוקן נחתם על

 .6111בינואר 

 השליטה למכירת אפשרית עסקה עם בקשר, 6111במהלך שנת  פתוח בי די איהליך מכירה שניהלה 

  , לא צלח.בחברה

ולמר אלשטיין מכתב מהממונה במסגרתו הבהירה אי די בי פתוח הועבר ל 6112בינואר  0ביום 

קבוצה עימה נוהל משא ומתן על פרישתה של  אי די בי פתוחהממונה, בין היתר, כי לאור הודעת 

חל  6112בינואר  0, ביום .611בדצמבר  91מהליך המכירה, הרי שבהתאם למתווה הממונה מיום 

אי די בי כמשמעותו במתווה כאמור, וכפועל יוצא החל מאותו מועד נדרשת  "אירוע מפסיק"למעשה 

אמצעי שליטה בבורסה או בעסקאות מכירת  ככלל הדורש, מתווההלפעול בהתאם להוראות  פתוח

ובכפוף ללוחות הזמנים  ,בכל תקופה בת ארבעה חודשים 1%מחוץ לבורסה בקצב של לפחות 

 הקבועים בו. 

, הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו, כנגד החברה 6112לפברואר  11ביום יצוין כי עקב כך, 

, תובענה ובקשה לאישור התובענה כייצוגית "(הנתבעיםוכנגד חברי דירקטוריון של החברה )להלן: "

הטענה  .על ידי בעל מניות בחברה, המחזיק גם באגרות חוב של אי די בי פתוח, "(התובענה)להלן: "

המרכזית הנטענת במסגרת התובענה היא, כי לאור העובדה ששווי הפעילות של החברה אינו מתבטא 



9 

 

ן העצמי של החברה, ולאור חובתה של החברה בשווי הבורסאי שלה, והוא אף גדול משמעותית מההו

ושל חברי הדירקטוריון שלה לפעול להשאת ערך לבעלי המניות של החברה, היה על החברה ועל 

חברי הדירקטוריון שלה לנסות למכור את נכסיה של החברה )שעיקרם הוא החזקתה בכלל ביטוח(, 

של החברה מוצע למכירה בנפרד. לחברות ביטוח אחרות בישראל, בדרך של מכרז, כאשר כל נכס 

הוגשו על ידי התובע לבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו, כנגד הנתבעים , במקביל להגשת התובענה

בקשה לצו  והממונהוכנגד נתבעים נוספים, לרבות אי די בי פתוח, חברי הדירקטוריון שלה, הנאמן 

סגרתן עותר התובע להורות על , במ"(בקשה לצו מניעה)" מניעה ובקשה דחופה לצו מניעה זמני

עיכוב הליכי מכירת מניות החברה המוחזקות על ידי אי די פתוח באמצעות הנאמן, וזאת בהתאם 

 הנאמן הגיש 2.9.6112 ביום. (6112בינואר  0)כאמור במכתבה מיום  למתווה שנקבע על ידי הממונה

 ולמהות הנאמן של ההרשאה ורלמק לב ובשים העניין בנסיבות לפיה, מניעה לצו לבקשה תגובתו את

 ציין, זאת עם. העניין נשוא המהותית לסוגיה צד מהווה אינו הנאמן(, בתגובתו כמפורט) תפקידו

 .בעניין שתינתן שיפוטית החלטה כל ויכבד המשפט בית להחלטת בהתאם יפעל כי, בתגובתו הנאמן

, הממונה ציינה התגובה תבמסגר. מניעה לצו לבקשה תגובתה את הממונה הגישה 62.9.6112 ביום

 להיפסק יכולה המתווה במסגרת חודשים לארבעה אחת החברה ממניות 1% מכירת כי, היתר בין

 השליטה למכירת הסכם בדמות למתווה רצינית חלופה עומדת כי הממונה תשתכנע בו רגע בכל

 חייב יהא, וחפת לאידיבי שלו הנאמנות חובת מכוח, הנאמן כי, בתגובה הממונה ציינה עוד. בחברה

 של לחלופה שיפנה קודם, בבורסה מחירן על העולה במחיר המתווה פי על המניות את ולמכור לנסות

 .      בבורסה המניה מחיר לפי בבורסה המניות מכירת

 למכירת לפעול אין הנוכחיות השוק בנסיבות כי סבורה פתוח בי די אייצוין כי כפי שנמסר לחברה, 

 שיאפשר חלופי מתווה לגבש מקום יש וכי, הממונה הורתה שעליו המתווה פי על בחברה החזקותיה

 מתווה כל או, שליטה גרעין למכירת עסקה במסגרת בחברה מניותיה את למכור פתוח בי די לאי

, זאת עם. הממונה מתווה ייושם אם פתוח בי די לאי להיגרם שעלולה הפגיעה את ימנע אשר אחר

 אי בידי יהיו שלא וככל, פתוח בי די אי של המזומנים תזרים ירותש לצורך יידרש שהדבר וככל אם

 למימוש לפעול פתוח בי די אי בכוונת, שלה המזומנים תזרים לשירות אחרים מקורות פתוח בי די

 שתתקבל התמורה מיקסום ותוך, השוק ותנאי המכירה לעיתוי לב בשים, בחברה מהחזקותיה חלק

 השליטה גרעין למכירת לפעול להמשיך פתוח בי די אי בכוונת במקביל. אלה החזקות מכירת בגין

 .בחברה

  הריכוזיות חוק

בהתאם להוראות המעבר שנקבעו בחוק הריכוזיות, לאחר המועד האמור, תאגיד ריאלי משמעותי 

מסוג מסוים  11%-או השולט בתאגיד כאמור לא ישלוט בגוף פיננסי משמעותי ולא יחזיק ביותר מ

בגוף כאמור. לפיכך, המשך שליטה של אי די בי פתוח בתאגידים ריאליים עשויה של אמצעי שליטה 

)וזאת  6113להשפיע על יכולתה של אי די בי פתוח להחזיק בשליטה בחברה לאחר חודש דצמבר 

מבלי לגרוע מהמגבלות על המשך שליטת אי די בי פתוח בחברה בהתאם להנחיות הממונה כאמור 

רסמו ברשומות רשימת הגורמים הריכוזיים, רשימת התאגידים פו 6111לעיל(. בחודש מאי 

הריאליים המשמעותיים ורשימת הגופים הפיננסים המשמעותיים. החברה, כלל ביטוח וגופים 

מוסדיים נוספים בקבוצת כלל החזקות נכללו ברשימת הגורמים הריכוזיים ולמעט החברה נכללו גם 

ה נכללה גם ברשימת התאגידים הריאליים ברשימת הגופים הפיננסים המשמעותיים. החבר

 המשמעותיים. 

חשב כתאגיד ריאלי משמעותי, הדבר עשוי להשפיע על יכולתה להחזיק יככל שהחברה תמשיך לה

, וכן 6113בשליטה בכלל ביטוח או להחזיק באמצעי שליטה בה, כאמור וזאת החל מחודש דצמבר 

לאור הוראות הממונה בקשר עם . החברותשפיע על היכולת למנות דירקטורים משותפים בשתי מ

מינוי הנאמן לאחזקת אמצעי שליטה בחברה המוחזקים בידי אי די בי פתוח ומכתב הממונה מיום 

לעיל, , לפיו על אי די בי פתוח למכור את מניות השליטה בחברה, והכל כמפורט .611בדצמבר  91

 לי משמעותי. עדת הריכוזיות בקשר עם סיווגה כתאגיד ריאופנתה החברה לו
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