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  עסקאות הוניותמימון מגבלות על 

  
  מבוא

רכישת שליטה או אמצעי שליטה מימון , לדוגמה( עסקאות הוניות מימון  (א)  .1

בסכומים או בשיעורי מימון גבוהים, כאשר  במקרים רבים מתאפיין )בתאגידים

ולעתים אף  ,על התאגיד הנרכש לעיתים קרובותיכולת פירעון האשראי מבוססת 

   ללא זכות חזרה ללווה.

עסקאות הוניות, הוסדרה בשל האופי המורכב ורמת הסיכון הכרוכה במימון   (ב)

בנושא "ניהול הלוואות  327פעילות זו במסגרת הוראת ניהול בנקאי תקין 

  .)"327 מספר "הוראה -ממונפות" (להלן 

נקבעה הוראה זו העוסקת  ,327 רמספ בדרישות הקבועות בהוראהמבלי לפגוע   )ג( 

  .על מימון עסקאות הוניות במגבלות כמותיות

  

  הגדרות

 לאחר התאמות פיקוחיות וניכויים כמשמעותו  1רובד  הון

ההון בנושא " 202 פרמס ול בנקאי תקיןהת ניהוראב

  ;"הפיקוחי

  

  .2  -  "הון"

 :הבאותמ שמטרתה אחתעסקה 

רכישה או רכישה חוזרת, על ידי  - רכישה עצמית   )א(

הלווה, של ההון העצמי המונפק של הלווה (לרבות 

 ;)וכנית לרכישת מניות עבור עובדיםת

רכישה של זכות הונית כלשהי  - תאגיד אחררכישת   )ב(

, או רכישה של כלל הנכסים או של חלק אחר אגידתב

 ;בתאגיד אחרמשמעותי מהנכסים 

תשלום דיבידנד או עסקה אחרת  -חלוקת הון   )ג(

 רתה להגדיל את הערך לבעלי המניות;שמט

  

    - " עסקה הונית"

האשראי  יתרתשובלבד  למטרת עסקה הונית,אשראי 

 או מהון התאגיד הבנקאי המממן 0.5% -מ הכאמור גבוה

. עם זאת, באשראי , לפי הגבוה מביניהםש"חמיליוני  35 -מ

למימון רכישת זכויות הוניות בתאגיד בנקאי אחר או 

  .ש"חמיליוני  35בתאגיד החזקה בנקאית, יעמוד הסף על 

  

אשראי נוסף  יש לכלול ב"אשראי למטרת עסקה הונית" גם

העסקה ממועד מימון  שהועמד ללווה במועד מאוחר

רעון האשראי מבוסס בעיקרו על תזרים יפ אם, ההונית

שרכישתם מומנה על  מהזכויות ההוניותמזומנים הנובע 

למטרת עסקה "אשראי 

  -  "הונית
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  ;ידי התאגיד הבנקאי

בתאגיד זכויות הוניות בתאגיד ואשראי לרכישת 

  שבשליטתו ייחשב לאשראי אחד.

  

, עסקה הוניתמטרת להאשראי  יתרתבין  ,באחוזים ,היחס

  כמו כן: .העסקהלבין עלות 

או אם נמכרו , בשלביםנרכשו  הזכויות ההוניותאם  )1(

יחושב שיעור המימון חלק מהזכויות ההוניות, 

הזכויות לרכישת  ןיתרת האשראי שנית -  כדלקמן

 עלותשווי הזכויות כפי שנגזר מביחס ל ההוניות

  .העסקה האחרונה

הניתנים ביטחונות  להפחיתמיתרת האשראי ניתן   )2(

 פרמס ול בנקאי תקיןהת נילהורא 5לניכוי על פי סעיף 

מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת בנושא " 313

  ., בהתאם לכללים הקבועים שם"לווים

  

    - "שיעור מימון"

  בטל.  .3

  

  תוכמותי ותמגבל

, במקרים בהם שיעור המימון תוהוני למטרת עסקאותיתרת האשראי סך   )1(  (א)  .4

  התאגיד הבנקאי נותן האשראי. ןהומ 70% עלה עלילא  ,50%לה על וע

), יתרת האשראי שנתן תאגיד בנקאי לרכישת 1מבלי לפגוע באמור בפסקה (  )2(

תאגיד החזקה בנקאית, במקרים בתאגיד בנקאי אחר, או ב זכויות הוניות

  , לא תעלה על הנמוך מבין אלה:30% לה עלובהם שיעור המימון ע

  התאגיד הבנקאי נותן האשראי;מהונו של  5%  (א)

מהונו של התאגיד הבנקאי הנרכש או של תאגיד החזקה בנקאית  5%  (ב)

(לפי הדוח האחרון שפרסם), או שיעור אחר שקבע המפקח לתאגיד 

  ש"ח. ניליויבנקאי שהונו נמוך מסך של חמש מאות מ

רך בסוף כל רבעון יעדכן התאגיד הבנקאי את הסכומים והשיעורים לצו  )1(  (ב)

  האמור בסעיף קטן (א).

  על פי החישוב להלן: עסקהלכל ), ייערך ביחס 1עדכון כאמור בפסקה (  )2(

סכום יש לנכות העסקה . מעלות העסקהיתרת האשראי בפועל ביחס לעלות 

דיבידנדים שקיבל הלווה מרווחים שנצברו בתאגיד הנרכש לפני מועד  של

  הרכישה.

היתרה , כך שנפרע בחלקוהמגבלה אשראי שאין צורך להמשיך לכלול בחישוב   )ג(

 "למטרת עסקה הונית"אשראי הגדרת בת היא מתחת למינימום שנקבע הנוכחי

-)1(א)(4לעיל, או ששיעור המימון הוא מתחת לספים שנקבעו בסעיפים  2סעיף שב

  ) לעיל.2(
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  אשראי למספר לווים

באותו תאגיד או תאגיד  הוניותזכויות אשראי שניתן למספר לווים בנפרד לרכישת   (א)  א.4

  בשליטתו, ייחשב לאשראי אחד לצורך מגבלה זו.ש

זכויות תחשב באשראי לרכישת ילעניין סעיף קטן (א) לעיל, תאגיד בנקאי לא   (ב)

הגדרת הקבוע בנמוך ממחצית הסכום שניתן להם סכום האשראי שללווים  הוניות

  ".למטרת עסקה הונית"אשראי 

  

  

  

*  *  *  

  

  עדכונים

  

  תאריך  פרטים  גרסה  מס' 06חוזר 

  30/7/98  הוראה מקורית  1  1939

  14/3/99  עדכון  2  1965

  22/12/02  עדכון  3  2097

  13/12/04  עדכון  4  2151

  27/12/11  עדכון  5  2323

  28/04/15  עדכון  6  2461

  


