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תעודת זהות
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השקעותמיטב דש הינה חברה ציבורית המתמחה בניהול 

₪מיליארדי 127-של כעם היקף נכסים מנוהל , בתי ההשקעות המובילים בישראל2-מאחד , מיטב דש

A1

125

דירוג

ח"אג

תעודת זהות

במדד

ת״א

125

781

981

הון

עצמי

שווי

שוק

₪ מיליוני
30.6.17ליום נכון 

₪ מיליוני
29.6.17ליום נכון 

127

50%

היקף

נכסים

מנוהלים

מדיניות

חלוקת  

דיבידנד

₪ מיליארדי
30.6.17ליום נכון 

לפחות מהרווח

בעלי

שליטה
BRM

28.22%

סטפקצבי 

27.11%

מניות  

מוחזקות

ע״י הציבור

38.07%
30.6.17ליום נכון 
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מגוון מוצרים ושירותים

פעילויות
ליבה

₪במיליארדי 30.6.17נכסים מנוהלים נכון ליום 

קרנות נאמנות

28.2
תעודות סל

26.9

השתלמות ופנסיה, גמל

48.9
ניהול תיקים

18.3

פעילויות
נוספות

פנינסולה אשראי לעסקים קטנים ובינוניים  

Eloanאשראי צרכני

(הפצת קרנות זרות)גלובליים דש שווקים מיטב 

טריידמיטב דש 

’מיטב דש ברוקראז

סוכנויות ביטוח

מכללת מיטב דש לשוק ההון
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בתיקיםקרנות ונטרול זרות קרנות , הוסטינגקרנות = אחר . 30.6.17נכון ליום 

(₪במיליארדי )נכסים מנוהלים 
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48.9

השתלמות  , גמל

ופנסיה

28.2

קרנות נאמנות

26.9

תעודות סל  

18.3

ניהול תיקים  

4.7

אחר

127 נכסים

מנוהלים

₪ מיליארדי 



השתלמות  , גמל

ופנסיה

₪מיליון 84

38%

נאמנותקרנות 

וניהול תיקים

₪מיליון 54

24%

תעודות סל

₪מיליון 33

15%

אחר

₪מיליון 19

9%

221 כ "סה

הכנסות

₪ מיליוני 

2017הכנסות רבעון שני 

6שווקים גלובליים ועוד  , מכללה ללימודי שוק הון, סוכנויות ביטוח= אחר 

אשראי  

-חוץ בנקאי

פנינסולה  

₪מיליון 14

6%

חבר בורסה  

מוסדי' וברוקראז

₪מיליון 17

8%



2016 Q2

2016

Q1

2017

Q2

2017

₪ מיליוני

115,691 116,130 122,140 122,373 נכסים מנוהלים

775 186 223 221 הכנסות

592 139 168 165 הוצאות

207 52 63 63 EBITDA

208 58 61 65 מנוטרלת EBITDA

134 32 42 44 FFO

112 24 35 29 רווח לתקופה בנטרול  

הפחתות

88 19 26 21 רווח לתקופה

80 17 24 19 לבעלי המניות מיוחס רווח 

EBITDA

36 רווח לפני מס

14 פחת והפחתות

13 הוצאות מימון נטו

63 EBITDA

FFO

21 רווח לתקופה

14 פחת והפחתות

4 שיערוך אג״ח

5 אחר

44 FFO

נתונים פיננסים נבחרים

.  תיקיםניהול , סלתעודות , ופנסיההשתלמות , גמל, קרנות נאמנות: פעילויות ליבה1

1
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אשראי ביטוח דיגיטל

"פרוגמל מנהלים"•

פעולה אסטרטגייםשיתופי •

ביטוחחברות עם 

רכישת סוכנויות ביטוח•

פנסיה דיגיטלית•

השתלמות דיגיטלית לעצמאיים•

פנסיה דיגיטלית למעסיקים•

גמל להשקעה דיגיטלי•

מנועי צמיחה

בנקאיכניסה לתחום האשראי החוץ •

8
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:דמי ניהול אטרקטיביים

מהפקדות  1.31%

מצבירות0.01%-ו

שיקטין  ברירת מחדל באופן זכייתה של קרן הפנסיה של מיטב דש תאפשר הצטרפות עובדים באמצעות מעסיקיהם בדרך של 

מהירה ומשמעותית של קרן הפנסיה הן בהיקף הנכסים  צמיחה יאפשר , משמעותית את עלויות ההפצה בגין גיוס לקוחות חדשים

.והן בהיקף ההפקדות השנתיות וינגיש עבור החברה מספר רב של מעסיקים ועובדיהם

"קרן הפנסיה ברירת מחדל"במכרז , (163ה "מ)איילון מיטב פנסיה מקיפה -1
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במסגרתה  "( XIOקבוצת : "וביחד עם תאגידים ייעודיים בשליטתה, "XIOקרן : "להלן) XIO Fund 1 LPעם תאגידים ייעודיים בשליטת , התקשרה החברה בהסכם מיזוג30.11.2016ביום •

כנגד תשלום  , במסגרת העסקה תירכשנה מניות החברה מבעלי מניות החברה. את מלוא הון המניות המונפק והנפרע של החברה בדרך של מיזוג משולש הופכי, XIOתרכוש קבוצת 

תמורה משולבת בסך של  -החלופה הנוספת( ב)או; למניה₪ 22תמורה במזומן בסך של -חלופת המזומן( א: )לפי בחירת כל אחד מבעלי המניות, לפי אחת מהחלופות הבאות, תמורה

אשר תונפק על ידי חברה בת בבעלות מלאה של קרן  , בגין כל מניה של החברה, לא סחירה, וכן תתקבל אגרת חוב אחת, ישולם במזומן₪ 13.7אשר מתוכה סך של , למניה₪ 27.4

XIO , ריבית  ישאוכן , שנתיים ושלוש שנים ממועד השלמת העסקה, בחלוף שנה, במסגרת החלופה הנוספת ישולם בשלושה תשלומיםח"האגרכיב . לכל מניה₪ 13.7בסכום קרן של

להידחות עד ח"האגעשויים חלק מתשלומי קרן , בנסיבות מסוימות, על אף האמור. בחלוף שלוש שנים ממועד השלמת העסקה, אשר תשולם בתשלום אחד, 2%שנתית בשיעור של 

.למועד שהינו חמש שנים ממועד השלמת העסקה

בשל חריגה של , התמורה במסגרת חלופת המזומן וכן רכיב המזומן במסגרת החלופה הנוספת עשויים להיות מותאמים טרם מועד השלמת העסקה, בהתאם להוראות הסכם המיזוג•

עשוי להיות מקוזז סכום שלא  ( במסגרת החלופה הנוספת)ח"האגמהתשלום האחרון של סכום קרן , כמו כן. אשר נקבע בהסכם המיזוג, החברה מיעד חוב פיננסי נטו למועד ההשלמה

בגין סכומים שיפסקו כנגד החברה במספר הליכים משפטיים אשר נמנו בהסכם המיזוג וכתוצאה מהפסדים העשויים לנבוע מעסקאות גידור של  , מהתשלום כאמור20%יעלה על 

.  החברה

.2016-01-135283: אסמכתא' מס1.12.2016של החברה מיום המיידילפרטים נוספים אודות העסקה ותנאי הסכם המיזוג ראו הדיווח •

תקופת  , על רקע אי הגשת כלל הבקשות הנדרשות על מנת לקבל את האישורים הרגולטוריים הנדרשים להשלמת העסקהXIOלפרטים אודות הודעת הפרה אשר מסרה החברה לקבוצת •

הודעה  , לפיה היא פועלת לשם הגשת כלל הבקשות האמורותXIOההודעה אשר נמסרה לחברה על ידי קבוצת , ריפוי הפרות הסכם המיזוג על ידהלשם  XIOהריפוי העומדת לקבוצת 

וכי תאגיד השליטה הסופי בחברה יורכב מבעלי מניות  , לפיה בכוונתה לפעול לשם ביצוע העסקה באופן שבו תוקם קרן חדשה ייעודית עבור העסקהXIOשנמסרה לחברה על ידי קבוצת 

לפיה XIOוהודעה שנמסרה לחברה על ידי קבוצת , ר דירקטוריון החברה לאחר השלמת העסקה"בלתי תלויים בעלי שם אשר בכללם לפחות בעל מניות ישראלי אחד אשר ישמש גם כיו

ויכהן כדירקטור בתאגיד השליטה הסופי בחברה , יהיה מר אהרון פוגל בעל מניות בתאגיד השליטה הסופי בחברה, בין היתר, לפיו, התקשרה במזכר הבנות מחייב עם מר אהרון פוגל

19.3.2017מיום , 2017-01-043437אסמכתא ' מס27.4.2017של החברה מיום מיידייםראה דיווחים , ר דירקטוריון החברה לאחר השלמת הסכם המיזוג ובכפוף לו"וכדירקטור וכיו
.  בהתאמה( 2017-01-071451: אסמכתא' מס)9.7.2017ומיום ( 2017-01-058359: אסמכתא' מס)8.6.2017מיום , 2017-01-025404אסמכתא  ' מס

ככל שלא יוגשו הבקשות לאישורים רגולטוריים על בסיס  . להגשת הבקשות לאישורים הרגולטוריים21.8.2017עד ליום זמן  XIOעומד לקבוצת , ובהמשך להסכמות בין הצדדים, בהתאם•

.תקופת ריפוי נוספתתעמוד  XIOומבלי שלקבוצת , הודעת ביטול של הסכם המיזוג לאלתר XIOתעמוד לחברה הזכות למסור לקבוצת , המתווה המעודכן כאמור עד למועד האמור

,  ביניהם אישור העסקה על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה וקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים לביצוע העסקה, השלמת העסקה כפופה לשורה של תנאים מתלים•
וככל שיוגשו  , את הבקשות לאישורים הרגולטוריים עד למועד האחרון שנקבעXIOיובהר כי למועד זה אין כל וודאות האם תגיש קבוצת . לרבות קבלת היתרי שליטה בחברה

או כי יתקיימו מלוא התנאים המתלים  . הבקשות אין כל וודאות כי יתקבלו מלוא האישורים הרגולטוריים והאחרים הנדרשים לשם השלמת העסקה או ביצועה במתווה המוצע

.ולפיכך אין ביכולת החברה להעריך במועד זה מהי ההיתכנות להשלמת העסקה, האחרים להשלמת העסקה

,  גרמניה, ב"ארה, הקרן פועלת בבריטניה. מיליארד דולר המיועדים להשקעות גלובליות5-אשר מנהלת הון בסך של כ, היא קרן השקעות פרטית גלובלית שמרכזה בלונדוןXIOקרן •

.ומנהליה הינם בכירים בתעשיית ההשקעות הגלובלית, הונג קונג וסין, ישראל, שוויץ

עסקה לרכישת מניות



מגזרי פעילות
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ופנסיההשתלמות , גמלמגזר 

₪מיליארדי 
48.9

שוק גמל והשתלמותנתח 

9 9%
נכסים מנוהלים

₪מיליארדי 20.4בקופות גמל ופיצויים 

₪מיליארדי 21.7בקרנות השתלמות 

₪מיליארדי 6.8בקרנות פנסיה 

מצטרפים לקרן הפנסיה ממועד הזכייה במכרז לניהול קרן פנסיה ברירת מחדל של משרד האוצר33,000-מ למעלה ממיליון לקוחות בתחום ולמעלה •

₪של מעל מיליארד והפקדות שנתיות ₪ מיליארד 6.8-מ הפנסיה של בתי ההשקעות עם נכסים של למעלה הפנסיה הגדולה מבין קרנות קרן •

להשקעהמלאה להצטרפות לגמל פלטפורמה דיגיטלית •

1.1.17-ב מיזוג איילון פנסיה וגמל למיטב דש גמל ופנסיה הושלם •

12

השתלמות ופנסיה, סיכום תוצאות מגזר גמל

2016 Q2-2016 Q1-2017 Q2-2017 ₪ מיליוני

41,452 40,927 48,630 48,930 נכסים מנוהלים

280 70 83 84 הכנסות

0.68% 0.68% 0.68% 0.69% שיעור הכנסות  

מנכסיםמשונתות

44 13 10 12 רווח מגזרי

30.6.17ליום נכון 



30.6.17ליום נכון 

סלמגזר תעודות 

26.929.1%
₪ מיליארדי 

נכסים מנוהלים

נתח שוק

מובילים בהיקף הנכסים המנוהלים•

מוצריםמגוון רחב של •

ויכולות מסחר גבוהותמקצועיות •

סיכום תוצאות תכלית

2016 Q2-2016 Q1-2017 Q2-2017 ₪ מיליוני

28,136 28,951 27,239 26,931 נכסים מנוהלים

124 31 31 33 הכנסות

0.42% 0.43% 0.45% 0.49% שיעור הכנסות  

מנכסיםמשונתות

59 15 14 16 רווח מגזרי
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קרנות נאמנות וניהול תיקיםמגזר 
נכסים מנוהלים

בקרנות מסורתיות
₪מיליארדי 20.2

כספיותבקרנות 
₪מיליארדי 4.8

בקרנות מחקות
₪מיליארדי 3.2

28.2
₪מיליארדי 

12.4%
נתח שוק קרנות נאמנות

18.3
₪ מיליארדי 

ניהול תיקים

2016 Q2-2016 Q1-2017 Q2-2017 ₪ מיליוני

27,485 27,468 27,921 28,185 קרנות נאמנות-נכסים מנוהלים 

18,618 18,784 18,348 18,327 ניהול תיקים-נכסים מנוהלים 

211 53 55 54 הכנסות

0.89% 0.90% 0.90% 0.90% *מסורתיות-מנכסים משונתותשיעור הכנסות 

0.17% 0.17% 0.16% 0.15% כספיות-מנכסים משונתותשיעור הכנסות 

0.34% 0.34% 0.32% 0.33% ניהול תיקים-מנכסים משונתותשיעור הכנסות 

75 19 20 21 רווח מגזרי

30.6.1714נכון ליום 

סיכום תוצאות קרנות נאמנות וניהול תיקים

ללא קרנות מחקות *



כספייםדוחות
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עיקרי מאזן
31ליום 

בדצמבר

2016

30ליום 

ביוני

2016

30ליום 

ביוני

2017

₪ מיליוני 

449 447 661 מזומנים והשקעות

לזמן קצר

28,608 29,469 27,637 השקעות שוטפות

לכיסוי תעודות סל

576 88 578 נכסים שוטפים אחרים

29,633 30,004 28,876 כ נכסים שוטפים"סה

128 204 130 השקעות שאינן

שוטפות

1,109 1,016 1,206 רכוש קבוע ונכסים

בלתי מוחשיים

22 19 18 מסים נדחים

30,892 31,243 30,230 כ נכסים"סה

31ליום 

בדצמבר

2016

30ליום 

ביוני

2016

30ליום 

ביוני

2017

₪מיליוני 

507 85 424 אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים

28,104 28,920 26,899 התחייבויות ופיקדון, תעודות סל

484 526 717 התחייבויות שוטפות של חברות מאוחדות 

התחייבויות , ייעודיות לכיסוי תעודות סל

ופיקדון

41 37 73 התחייבויות בגין מכירת ניירות ערך בחסר

165 130 210 ספקים וזכאים אחרים

29,301 29,698 28,323 כ התחייבויות שוטפות"סה

117 124 110 הלוואות מתאגידים בנקאיים

495 556 693 אגרות חוב

212 184 195 התחייבויות בלתי שוטפות אחרות

699 672 781 הון עצמי

68 9 128 זכויות שאינן מקנות שליטה

30,892 31,243 30,230 כ התחייבויות"סה

יחס חוב  חוב

EBITDA-ל 

ללא

פנינסולה

יחס חוב  

EBITDA-ל 

6392.52851.1*נטו

1,2274.97232.9ברוטו

החוב נטו כולל התחייבויות בגין מכירות ניירות ערך בחסר* 
16

30.6.17ליום נכון



רווח והפסד

2016 Q2-2016 H1-

2016

Q1-2017 Q2-2017 H1-

2017

₪ מיליוני 

749 186 368 210 207 417 תעודת סל ואחרות,עמלות, הכנסות מדמי ניהול

26 - - 13 14 27 הכנסות מימון בגין אשראי חוץ בנקאי

775 186 368 223 221 444 הכנסותכ"סה

592 139 277 168 165 333 שיווק מכירה ומימון בגין אשראי חוץ בנקאי, הוצאות הנהלה וכלליות

183 47 91 55 56 111 רווח תפעולי

(1) 1 1 1 - 1 מניירות ערך המוחזקים למטרות השקעה( הפסד)רווח 

(31) (12) (14) (6) (13) (19) נטו, הוצאות מימון

(24) (7) (12) (8) (8) (16) נטו, הוצאות אחרות

6 2 4 1 1 2 חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

133 31 70 43 36 79 רווח לפני מיסים על הכנסה

45 12 25 17 15 32 מיסים על הכנסה

88 19 45 26 21 47 רווח לתקופה

80 17 42 24 19 43 רווח מיוחס לבעלי המניות
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.בלבדמוסדייםלמשקיעיםמיועדתוהיא(”החברה“:להלן)מ”בעהשקעותדשמיטבידיעלהוכנהזומצגת

ניירותשלמכירהאו/והחזקהאו/ולרכישהשיווק/ייעוץאוהמלצה,הצעה,דעתחוותזובמצגתלראותאין

בקבוצתחברותידיעלהמונפקיםפיננסיםנכסיםאו/והחברהשלע”נילרבות)פיננסייםנכסיםאו/וערך

בנתוניוהמתחשבפנסיונישיווק/לייעוץאוהשקעותשיווק/לייעוץתחליףמהווהאינהוהמצגת(דשמיטב

אתמחליפהאינהוהצגתהבלבדמידעשלוהצגהמסירהלשםנועדהזומצגת.אדםכלשלהמיוחדיםוצרכיו

.לציבורהחברהשמפרסמתבדיווחיםלעייןהצורך

והניתוחהפרטים,המידע.המצגתלמועדהבנתםאתומשקףבלבדהכותביםדעתעלהינוהמוצג

.נוספתהודעהמתןללאלהשתנותעשויים,זובמצגת,המובאותהדעותלרבות,המפורטים

המתייחסיםאחרומידעאומדנים,הערכות,מטרות,תחזיותהכוללים,זובמצגתהמובאיםשוניםנושאים

בנוגעמידעלרבות,החברהבשליטתואינהודאיתאינהשהתממשותם,עתידייםלענייניםאו/ולאירועים

לקרןעתידייםלמצטרפיםבקשרמידע,10'מסבשקףכמפורטהחברהמניותלרכישתהסכםלחתימת

בחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעהינם,ורווחיותהכנסותתחזיתעםבקשרולרבותמחדלברירתפנסיה

עלהמתבססותהחברההנהלתשלהסובייקטיביותהערכותיהעלהמבוסס,1968-ח”תשכ,ערךניירות

הצופההמידעשלהתממשותואיאוהתממשותו.המצגתעריכתבמועדהחברהבידיהמצוייםומידענתונים

,וכןרגולטוריםאישוריםמקבלת,החברהפעילותאתהמאפייניםסיכוןמגורמי,היתרבין,תושפעעתידפני

ניתניםאינםאשר,החברהפעילותעלהמשפיעיםהחיצונייםובגורמיםהכלליתבסביבהמההתפתחויות

שונותלהיותעלולותהחברהשלהפעילותתוצאות.החברהבשליטתמצוייםאינםואשרמראשלהערכה

.במצגתמהאמורהמשתמעותאוהמוערכותמהתוצאותמהותיבאופן
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