טקס פתיחת מסחר  -הפורום הישראלי לקשרי משקיעים (צילום :גיא אסייאג)

איגוד החברות הציבוריות
איגוד החברות הציבוריות הוקם בשנת
 ,1991ומאז הוא פועל כארגון היציג של
כלל החברות הציבוריות .האיגוד שם לו
למטרה לקחת חלק פעיל בעיצוב שוק ההון
הישראלי ולפעול ליצירת סביבה עסקית
יציבה ותומכת בישראל ,תוך שינוי השיח
הציבורי האנטי-עסקי בכנסת ובתקשורת
והדגשת התרומה של החברות הציבוריות
לכלכלה ולחברה הישראלית.
איגוד החברות הציבוריות מייצג את
האינטרסים של החברות הציבוריות
והמגזר העסקי מול משרדי הממשלה,
ועדות הכנסת ,רשות ני"ע והבורסה,
ונלחם בעודף הרגולציה על שוק ההון
הישראלי .בין ההישגים הבולטים של
האיגוד בשנת  2018ניתן למנות את
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ההגנה על תאגידים ונושאי משרה במהלך
ניסוח חוק חדלות פירעון החדש בוועדת
החוקה בכנסת ,הורדת עמלות דמי
הרישום בבורסה לני"ע לחברות קטנות
ובינוניות ,המשך קידום המעבר לדוחות
חצי-שנתיים אותו אימצו למעלה מ100-
חברות ציבוריות קטנות ובינוניות ,ביטול
מע"מ על השקעות נוסטרו ,אישור הכרה
בהוצאות הנפקה ועוד.
בנוסף ,איגוד החברות הציבוריות פועל
להקלות ברגולציה לחברות מנפיקות,
קידום הצורך בהורדת מס רווחי הון
והטבות במס לחברות מנפיקות ונסחרות
והעלאה לסדר היום הציבורי של הצורך
בהורדת המס על רווחי הון.

מי
אנחנו?

יו"ר ועדת הכספים משה גפני בועידה
הכלכלית השנתית של האיגוד

כנס הקמת איגוד החברות הציבוריות1990 ,

הועידה הכלכלית השנתית
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צבי סטפק

עו"ד אילן פלטו

יו"ר

מנכ"ל

מבנה ארגוני
יו"ר האיגוד הוא מר צבי סטפק ,יו"ר
ומייסד מיטב-דש ,שמחזיק בניסיון של
עשרות שנים בשוק ההון הישראלי.
מנכ"ל איגוד החברות הציבוריות
הוא עו"ד וכלכלן אילן פלטו ,שמילא
שורה של תפקידים בכירים במערכת
הבנקאית ובשירות הציבורי ושימש
כיועץ הכלכלי של ראשי הממשלה
יצחק רבין ושמעון פרס.
לאיגוד החברות הציבוריות ועד מנהל ובו
שורה של אישים בכירים מקרב החברות
הציבוריות ושוק ההון הישראלי.
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הפעילות השוטפת
של האיגוד כוללת
ייעוץ משפטי ,יחסי
ציבור וקשרי ממשל,
וממומנת מדמי החבר
שאותם משלמות
החברות הציבוריות

חברי הועד המנהל
אורי מור
בירמן עצים ופירזול
אורלי גרטי סרוסי
חברת החשמל לישראל
אורן הלמן
חברת החשמל לישראל
ארז בוגנים
סינאל/דורסל
דורון קופמן
ארנה סטאר גרופ
דותן בר נתן
סודהסטרים אינטרנשיונל
דני גולדשטיין
פורמולה ויז'ן טכנולוג'יס

עירית שדר-טוביאס
נאוויטס פטרוליום
קותי גביש
רציו חיפושי נפט
קים שהם ניר
חברת הכשרת הישוב בישראל
רמי גוזמן
תיגבור-מאגר כח אדם מקצועי זמני
רן מאיר
טבע ,תעשיות פרמצבטיות
שלמה בר
אס.טי.ג'י .אינטרנשיונל
שמואל מילנר
טופ רמדור מערכות ומחשבים

יאיר אורגלר
גזית-גלוב בע"מ

ועדת ביקורת

יוסי חג'ג'
דלתא-גליל תעשיות

יעקב פרידגוט
חברת הדלק הישראלית

יוסי לוי
י.ד .מור השקעות

נדב כהן
Odyssey Real Estate

יניב ראובן
שטראוס גרופ בע"מ

רון מירון
מטריקס אי.טי
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1.1

מיליארד שקל

מחזור מסחר יומי
ממוצע במניות ,לא
כולל תעודות

448

3.7

חברות
ציבוריות

מיליארד שקל

מחזור מסחר יומי
ממוצע באג"ח

698

מיליארד שקל

שווי השוק הכולל של
החברות הציבוריות

65.8

12.3%

78

55

חברות דואליות

שנסחרות בישראל
וגם בארה"ב/אירופה

חברות
אג"ח

מיליארד שקל

היקף גיוס אג"ח
חברות בשנת 2018

57%

6.7

42%

מיליארד ש"ח

היקף הגיוס במניות
והמירים בשנת 2018

610

קרנות סל

נסחרות בבורסה
הישראלית
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אחזקות הציבור >
בחברות הנסחרות

2010 2018

מבט על
החברות
הציבוריות
החברות הציבוריות הן חלון הראווה
של הכלכלה הישראלית

התפלגות החברות הבורסאיות ,לפי סקטורים

20.6%

נדל"ן ,בינוי וחקלאות

16.6%

טכנולוגיה

15.0%

מסחר ושירותים

13.8%

תעשייה

11.4%

ביומד

9.8%

השקעות ואחזקות

5.9%
3.5%
2.0%
1.5%

נפט
שרותים פיננסיים
בנקים
ביטוח

נתוני הבורסה לניירות ערך ,נכון ל31.12.2018-
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הנפקות ראשוניות (> )IPO

מחזורי המסחר
והתפתחות
מסחר החברות

 10הנפקות ראשוניות
בשנת 2018

הנפקות חדשות
של חברות אג״ח >

התפתחות מחזורי המסחר
במיליוני שקלים

2,500

ללא שינוי
במחזורי המסחר
 2018לעומת 2017
2,000

1,405

1,500

1000

2018
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'17

'16

'15

'14

'13

'12

'11

'10

'09

'08

רישום כפול ומיזוגים >

התפתחות מספר החברות הציבוריות

-1.9%

שיעור הירידה במספר
החברות הציבוריות

584

604

613

631

540

 2018לעומת 2017

508

448

457

451

461

2018

'17

'16

'15

473

'14

'13

'12

'11

'10

'09

'08
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בזכות מאבק האיגוד
מקבלי ההחלטות
הפנימו שחייבים
לפעול להפחתת
הרגולציה ושינוי השיח
הציבורי העוין נגד
יזמים ואנשי עסקים

שרת המשפטים איילת שקד" :יש
עלייה ברגולציה על שוק ההון .עקרונות
החלטת הממשלה להפחתת רגולציה
חלים גם על אגף שוק ההון"
גלובס11.06.2018 ,
מנכ"ל איגוד החברות הציבוריות אילן
פלטו" :ההודנא הרגולטורית נגמרה,
ורואים את התוצאות בשטח.
כשהבורסה מתייבשת ,אי אפשר להקים
מתקני התפלה״
TheMarker ,05.06.2018
יו"ר איגוד החברות הציבוריות צבי סטפק:
"צריך לתת העדפת מס לחברות ציבוריות
על פני חברת פרטיות באמצעות הקטנת
שיעור המס על דיווידנד"
TheMarker ,05.12.2018
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מנכ"ל הבורסה איתי בן זאב" :אם לפני
שבע שנים רבע מיליון אזרחים בישראל
היו פעילים בבורסה ,המספר הזה ירד
ב ,40%-וזה האתגר הגדול שלנו"
גלובס03.01.2018 ,

נלחמים
למען
החברות
הציבוריות
האיגוד יוצר ערך
לחברות ,נאבק בעודף
הרגולציה וחוסך לחברות
כסף ומשאבים ניהוליים:

1

הקמת פורום  IRלקידום
פעילות קשרי משקיעים
בחברות הציבוריות

2

הגנה על תאגידים ונושאי
משרה במהלך ניסוח חוק
חדלות פירעון החדש בוועדת
החוקה בכנסת

3

הורדת עמלות ואגרות בבורסה
לני"ע לחברות הציבוריות

4
המשך קידום המעבר לדוחות

חצי-שנתיים ,אותו אימצו
למעלה מ 100-חברות ציבוריות
קטנות ובינוניות

5
ביטול יוזמת הטלת מע"מ

על השקעות נוסטרו

6
אישור הצעת החוק להכרה
בהוצאות הנפקה

7

ביטול הניסיון להטיל על
דירקטורים אחריות פלילית
בעבירות הגבלים עסקיים
והשארת תקרה לקנסות
על תאגידים

8
קידום הורדת מס לבעלי

שליטה שימכרו מניות במטרה
להגדיל את אחזקות הציבור
ומחזורי המסחר בבורסה

9

פתיחת שוק החברות
לרישומים לתחרות והורדת
עלויות הרישום
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מפת דרכים לעידוד הפעילות בשוק ההון הישראלי
למרות ההישגים במאבק נגד הרגולציה העודפת ,הבורסה הישראלית עוד לא ממצה את
מלוא הפוטנציאל ,ממשיכה לסבול מחוסר הוודאות הרגולטורי ,והדרך להעלאת מספר
החברות הציבוריות ומחזורי המסחר עוד ארוכה.
לתפיסת איגוד החברות הציבוריות ,הטיפול באתגרים שניצבים לפתחה של הבורסה
מחייב התגייסות של כלל גורמי הממשל האמונים על פיתוח שוק ההון הישראלי ,תוך
הובלת מדיניות ממשלתית אקטיבית בתחומי הרגולציה והמיסוי שתתמוך בחברות
הציבוריות ,שהן מנוע הצמיחה של המשק כולו.
האיגוד קורא לממשלת ישראל לאמץ תכנית מקיפה שתכלול הורדת המס על רווחי
הון ,הקלות במס לחברות שיבחרו להנפיק בישראל ,איזון יחסי רוב-מיעוט בקרב בעלי
המניות ,הקלות במדיניות הענישה באכיפה מנהלית ,הרחבת מגוון האפשרויות להנפקה
בבורסה ,וזאת לצד המשך מגמת הפחתת הרגולציה ויצירת שינוי מהותי בשיח האנטי
עסקי בכנסת ובתקשורת.

אנחנו מאמינים בפוטנציאל האדיר של הבורסה – המגרש
הביתי של החברות הישראליות
אנחנו יודעים שהבורסה הישראלית יודעת לייצר סיפורי הצלחה גלובאליים כגון
החברות שטראוס ,פרוטרום ,טאואר ,גזית גלוב ,סודה סטרים ועוד חברות רבות נוספות
אנחנו משוכנעים שבעזרת שילוב ידיים של של החברות הציבוריות ,הממשלה,
הרגולטורים והמשקיעים נוכל להחזיר את הבורסה למקומה הטבעי כקטר הצמיחה של
המשק הישראלי.
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עם
הפנים
ל2019-

מטרות

יצירת סביבת מס
תומכת לעידוד
הפעילות בשוק ההון
הישראלי

קידום תחום
קשרי משקיעים
במסגרת פורום
IR

הקלות במדיניות
ההצבעה באסיפות
של חברות עם ממשל
תאגידי איכותי

שמירה על מעמד
הדירקטוריון וההנהלה
בקבלת ההחלטות
בחיי החברה

אסדרת המעורבות
של הגופים המוסדיים
בהצבעה באסיפות
הכלליות

הקלות במדיניות
האכיפה
המנהלית

מניעת רגולציות
מחמירות בחברות
ללא גרעין שליטה

קידום הקלות
בתחום הדיווחים
המידיים

הרחבת תחולת
החלטת הממשלה של
עלות-תועלת ברגולציה
גם על רגולטורים פיננסיים
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חשוב לנו להשמיע את הקול של המגזר
העסקי ,ולעמוד נגד הפופוליזם והאווירה
האנטי עסקית בכנסת ובתקשורת
האיגוד פועל כדי שהחברה הישראלית תכיר את התרומה האדירה
של החברות הציבוריות לכלכלה ולחברה ,ליזמות ,לחדשנות
ולתעסוקה במשק הישראלי

למעלה :פתיחת מסחר עם
מנהל רשות המיסים ערן יעקב
(צילום :גיא אסייאג)
משמאל :אילן פלטו ושרת
המשפטים איילת שקד
(צילום)X pose :
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בואו לקחת חלק במסע
לעיצוב העתיד של
שוק ההון הישראלי,
וליצירת סביבה עסקית
תומכת ויציבה

לכלכלה הישראלית
אתם מוזמנים להשתתף במגוון האירועים
שעורך איגוד החברות הציבוריות:
הועידה הכלכלית השנתית ,כנס מערכת המס
ושוק ההון ,ועידת ההנפקות ,פורום  ,IRפורום
יועצים משפטיים ומזכירי חברות ,פורום סמנכ"לי
כספים ,שולחנות עגולים בנושאי הליבה
של החברות הציבוריות וימי עיון
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אתם מוזמנים
לעקוב אחרינו
באתר האיגוד
ובעמוד הפייסבוק
שלנו
www.e-good.org.il
www.facebook.com/PublicTradedCompanies

איגוד החברות הציבוריות ,שד' שאול המלך  8תל-אביב (בית אמות משפט)
טל'  ,03-6938212 :פקס ,03-6938213 :כתובת מיילoffice@e-good.org.il :

