
 

 

 2020 מרץ                                                                                                   ךמעו"דכן תאגידים וניירות ער

בקשר עם פעילויות ההשקעה של גופים מוסדיים  הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסומי

 על ידי חברות ביטוח 2נסי מבוסס סולבושר פרעון ובקשר עם יישום משטר כ

 לקוחות וידידים נכבדים, 

בקשר עם  ,2020במרץ  23פורסמה ביום  רה של הודעת הממונה אשאת תמצית תוכנבעדכון לקוחות זה נביא בפניכם 

 כתב הממונהאת תמצית מוכן  "(הבורסהבבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )" של גופים מוסדיים ההשקעה פעילות

 .2020במרץ  19, אשר פורסמו ביום 2עם יישום משטר כושר פרעון מבוסס סולבנסי  בקשרטיוטת החוזר תמצית ו

 לעדכונים אלה נודעת חשיבות באשר ליכולתם של גופים מוסדיים לתרום להגדלת הנזילות בבורסה.

וק ההון ת חסמים בשעל שורת צעדים להסר הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסומי .א

 טרה להגן על כספי החוסכים ולשפר את הנזילות בבורסהבמ

 רקע

 מאפייני המסחר,בישראל הינם שחקנים משמעותיים בשוק ההון ופעילותם משפיעה, בין היתר, על  יםיהגופים המוסד

   ות שונות.ת רגולטוריבאמצעות הוראו מוסדרת בורסהפעילותם של הגופים המוסדיים ב. בבורסהמחירי הנכסים ו נזילות

במטרה להסיר חסמים בשוק ההון, להגן בדבר צעדים שינקוט , פרסם הממונה הודעה לעיתונות 2020במרץ  23ביום 

במסגרת ההודעה מוסבר כי הרקע לפרסומה הינו "(. ההודעהעל כספי החוסכים ולשפר את הנזילות בבורסה )"

שינויים משמעותיים במאפייני גרמה ל רונים, אשרשבועות האח"( בנגיף הקורונה)" COVID-19 -התפרצות נגיף ה

להגן על כספי החוסכים, המנוהלים ומושקעים , וכי מטרת פרסום ההודעה הינה המסחר ומחירי הנכסים בבורסה

  .מנת להגדיל את יעילות המסחר בבורסה בבורסה באמצעות הגופים המוסדיים, ועל

תוך ראיית טובת החוסכים והגנה על תיק ראשונה מבראש וב שהתיע החסמיםהסרת  עוד מוסבר בהודעה כי

יהיו  להסרת החסמים )כמפורט בהודעה( ושבהם שוקל הממונה לנקוט בעתיד שינקטו, וכי מרבית הצעדים ההשקעות

 אשר תסייע להתמודד עם השלכות המצב הנוכחי על השווקים ועל תיקי החוסכים.  בתוקף לתקופה קצובה

 מספר טיוטות הוראות רגולטוריות כדלקמן.פרסם הממונה תו, הודע, בהמשך ל2020במרץ  24ביום 

 טיוטת הוראת שעה בעניין אישור השקעות במקרים מיוחדים 

 מוצע לתת ,"(הטיוטהטיוטת הוראת שעה בעניין אישור השקעות במקרים מיוחדים )בפסקה זו: "במסגרת  .1

ניירות ערך מסחריים סחירים מאו ניות רנצרות חוב קואגמערכן הנקוב של  25% רכשאשר אפשרות לגוף מוסדי 

אגרות החוב באותה הסדרה או של ניירות ערך מסחריים של נוספים מערכן הנקוב  24%לרכוש  של מנפיק,

או עד למועד פקיעתן של תקנות שעת חירום  2020בספטמבר  30והכל עד ליום סחירים באותה סדרה, 
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 2020-יף הקורונה החדש(, התש"ףהתפשטות נגלשם צמצום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה 

 או כל חיקוק אחר שיבוא במקומן, המוקדם מבינהן.

יות או בניירות ערך רנאגרות חוב קונצהנקוב של  ןמערכ 49%עד  מתן האפשרות לגוף המוסדי להחזיק, כי יודגש .2

, 25% עלמדת העו לתוקף, הוראות השעהכניסת ערב התקרה הקיימת  , חלףמסחריים סחירים של מנפיק

, הוראת השעהלאפשר לגופים המוסדיים לנצל הזדמנויות רכישה ולהגביר את נזילות המסחר בבורסה.  נועדה

 . מכספי העמיתים בלבדתחול על רכישות  לכשתיכנס לתוקפה,

 .יראו אחזקות משקיע מוסדי שנעשו בהתאם לאישור זה כחריגה לאבתום תקופת האישור ובהר, כי ה

 תיקון הוראות החוזר המאוחד לעניין דיווחים לממונה עה בעניין טת הוראת שטיו

טיוטת הוראת שעה בעניין תיקון הוראות החוזר המאוחד לעניין דיווחים לממונה )בפסקה זו: במסגרת  .3

וביחס לרבעון הראשון לשנת  2019בגין שנת  הדיווחיםמ חלקשל מועדי ההגשה להאריך את  מוצע"(, הטיוטה"

 ברמת נכסים רשימות שלהדיווחים  עבורכך, החברות המנהלות מחויבות בהם. ת הביטוח ו, אשר חברו2020

 ישירות הוצאותמרכיבי תשואה,  פרסום, EVדיווחים בנושא  עבורו יום 15של  ארכהמוצע לתת  – הבודד הנכס

 . יום 30 של ארכהמוצע לתת  – ודיווח עמלות של גופים מוסדיים

 שליטה בגוף מוסדי לגופים המנהלים כספי לקוחות  חזקת אמצעיתן היתר להטיוטת מדיניות למ

במסגרת טיוטת מדיניות למתן היתר להחזקת אמצעי שליטה בגוף מוסדי לגופים המנהלים כספי לקוחות  .4

עד  לעלות לשיעור החזקה שללגופים המנהלים כספי לקוחות  לתת אפשרות"(, מוצע הטיוטה)בפסקה זו: "

 לתוקף ההקלהכניסת התקרה הקיימת ערב  שליטה, חלף בעל שיש להםיים גופים מוסדממניות  7.5%

בגופים מוסדיים  7.5%, וזאת בדומה למדיניות הקיימת המאפשרת קבלת היתר החזקה של עד 5% העומדת על

היתר החזקה במסלול מקוצר, וזאת תוך המשך  האפשרות תינתן על דרך של מתן .בעל שליטה שאין להם

המנהל כספי לקוחות שביקש היתר החזקה לא יוכל להחזיק  השליטה בגוףלפיו בעל  על העיקרוןהקפדה 

 המדיניות המוצעת במכתב הנלווה לטיוטה, מצין הממונה כי .המוסדי המוחזק בגוף 5% -בעבור עצמו יותר מ

יקוח של חוקי הפתיבחן שוב בעתיד בהתאם לניסיון שייצבר במתן היתרי החזקה כאמור וכן בשים לב לתכליות 

 הממונה.על הגופים המוסדיים, ולמדיניות הרגולציה  החלים

 "ניהול נכסי השקעה" 5לשער  4פרק  –טיוטת תיקון הוראות החוזר המאוחד 

"(, הטיוטה"ניהול נכסי השקעה" )בפסקה זו: " 5לשער  4פרק  –במסגרת טיוטת תיקון הוראות החוזר המאוחד  .5

 מוצעות שתי הקלות בקשר עם ניהול השקעותיהם של גופים מוסדיים.

, הינה מתן אפשרות בתנאים מסוימים, למשקיע מוסדי להפוך לשולט בתאגיד ההקלה המוצעת הראשונה

, וזאת בדומה ביצוע הסדר חוב אגבמאמצעי השליטה של תאגיד לווה  20%-לווה או למחזיק של למעלה מ

מאמצעי  20%-ם למשקיע מוסדי להפוך לשולט בתאגיד לווה או למחזיק של למעלה מלאפשרות הקיימת כיו

התנאים אשר קיומם נדרש לצורך הגדלת החזקותיו באמצעי השליטה . השליטה בו, אגב מימוש ערובה לחיוב

של הגוף המוסדי בתאגיד הלווה, נועדו לצמצם את יכולתו של המשקיע המוסדי לשלוט או להפעיל את אמצעי 

 ,שליטה העודפים שבידיו, ובמסגרתם נקבע כי: המשקיע המוסדי ידווח לממונה עם קבלת ההחזקות העודפותה
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 תחשבנה כנטולות זכות הצבעה של המשקיע המוסדי, ועוד. , המניות העודפות תועברנה לידי נאמן

עה הוצאות ישירות בשל השק לגופים המוסדיים להשית, הינה מתן אפשרות השניהההקלה המוצעת 

מתוך סך  5%, וזאת בשיעור של עד בלבד בקרנות סל המוחזקות למסחר ומשקיעות במדדים בישראל

בהתאם  .(מסך הנכסים המנוהלים 0.25%בגובה של ) מגבלת ההוצאות הישירות, אשר נותרה ללא שינוי

 .וק ההון()אשר הן מצידן מספקות נזילות לש בקרנות סל תמרוץ השקעהלהודעת הממונה, מטרת ההקלה הינה 

 אך נשקל על ידי הממונה ,פורסמה טיוטה בקשר עימוצעד נוסף אשר נכון למועד פרסום זה טרם   

במסגרת מתן אפשרות לגוף מוסדי, לרכוש אגרות חוב במסגרת הודעת הממונה, ציין הממונה כי נשקלת  .6

יעת פרמטרים על ידי הוועדה לקבגם אם אינן כוללות תניות שהומלצו  (משניה שוקה) המסחר בלבד

"( וגם חודק ועדתלהתייחסות גופים מוסדיים המעמידים אשראי באמצעות רכישת אגרות חוב לא ממשלתיות )"

על אנליזה כלכלית  מתבססתאם הרכישה אינה נתמכת ב"אנליזת חודק" שהומלצה על ידי הוועדה, אלא 

כהוראת שעה בחן תי ן,, באם תינתמתן אפשרות זובהתאם לאמור בהודעה,  ובחינת כדאיות השקעה.

  לתקופה בת שלושה עד שישה חודשים.

נעיר כי בסוף ההודעה צוין כי בימים הקרובים מתכוון הממונה לבחון חבילה נוספת של תמריצים להגדלת  .7

התמקדות באפיק התשתיות  ךהשקעות בישראל על ידי הגופים המוסדיים, בהעדפה על פני השקעות בחו"ל, תו

 ראי חדש לחברות ישראליות קטנות ובינוניות.בישראל ובהשקעות ואש

 

 על ידי חברות ביטוח 2פרסומי הממונה בקשר עם יישום משטר כושר פרעון מבוסס סולבנסי  .ב

 רקע

נכנסו אשר ( "סולבנסי חוזר"" )Solvency II"יישום משטר כושר פירעון כלכלי מבוסס  הממונה בענייןהוראות חוזר 

במטרה להבטיח את כושר , ביטוח לקיים משטר כושר פירעון כלכליהת וחבריבות את , מחי2017ביוני  30לתוקף ביום 

, המכונה EC/2009/138בהתבסס על הוראות הדירקטיבה הוראות חוזר הסלבנסי נקבעו ן. כלפי מבוטחיה ןפירעונ

"Solvency II ""(וההוראות הנלוות לה, תוך ביצוע התאמות לשוק ה"הדירקטיבה ).ישראלי 

תקופת פריסה הדרגתית לגידול בהון הנדרש לכושר פירעון, ממועד כניסת החוזר לתוקף בנסי קבע בין היתר, חוזר הסול

פרסם לציבור דוחות ח לוומועדים קבועים שבהם תצטרכנה חברות הביט"( הפריסה תקופת)" 2024 ועד תום שנת

 ."(דוח יחס כושר פרעון)" כספיים אודות יחס כושר הפירעון שלהן

 2בקשר עם משטר כושר פרעון סולבנסי  טיוטת החוזרוכתב הממונה מהוראות 

במסגרתו דחה הממונה את מועד "( המכתב)"חברות הביטוח מנהלי שלח הממונה מכתב ל 2020במרץ  19ביום 

. 2020באוגוסט  31, ליום 2019בדצמבר  31ליום  המתייחס פרסום דוח יחס כושר הפרעון של כל חברות הביטוח

ביוני  30ליום המתייחס הממונה את חברות הביטוח מפרסום דוח יחס כושר פרעון פטר רת המכתב בנוסף, במסג

2020 . 

 פרעון כושר משטר ליישום הוראות לעניין המאוחד חוזרל תיקוןטיוטת  מכתבבמקביל למכתב, פרסם הממונה באותו 

להוראותיה מטרתם הינה התאמה  ים שינויים אשר"(. במסגרת הטיוטה מוצעהטיוטה)" 2 סולבנסי מבוסס כלכלי

 . 2032עד שנת  תאפשר גידול בעתודות הביטוח הרלוונטיותיובכלל זאת, להוראה לפיה, ככלל, של הדירקטיבה,  העדכניות
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 בהתאמה פירעון כושר משטר בעניין ההוראות עדכון של לתוקף לכניסתו לפעול הממונה בכוונת למכתב, בהתאם

 .2020 יולי חודשל עד באירופה שאומצה למתכונת

 ויגובש בטיוטה המשתקף המתוקן הפרעון כושר משטר שיאומץ ככל ,הביטוח בענף מקצועיים גורמים הערכות פי על

 חברות של הפרעון כושר יחס את מהותי( באופן אף מסוימים במקרים)ו לשפר כאמור חוזר עשוי מחייב, חוזר לכדי

   .הביטוח

 בברכה,

 'תופישר בכר חן וול אוריון וש

 awell@fbclawyers.com                      03.694.4131                               עו"ד אברמי וול   

  voren@fbclawyers.com                     24903.694.4                                 עו"ד ורד אורן   

 okitov@fbclawyers.com                      03.694.4131                              עו"ד אורי כיטוב   

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

חן וול  הכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו. כל הזכויות שמורות לפישר בכר
 news@fbclawyers.comמייל זה או להסרה מרשימת התפוצה:  ללהירשם  אוריון ושות'.
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