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מבוא
בהתא

להוראות חוזר גמל  2005(2(20מיו

 ,21/12/2005להל דוח תיאור עסקי התאגיד ליו

 31בדצמבר 2011

הסוקר את תיאור עסקי פסגות קופות גמל ופנסיה בערבו מוגבל )לשעבר( פסגות קופות גמל בע"מ( )להל ( "החברה"(
והתפתחות עסקיה בשנת ") 2011תקופת הדוח"(.
המידע הנכלל בדוח זה בקשר ע תיאור עסקי החברה ,לרבות בקשר ע מצבה הכספי ותוצאות פעילותה העסקית מכיל,
בי היתר ,מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ער ,התשכ"ח –  .1968משפטי בדוח זה הכוללי ביטויי כמו:
"צפוי"" ,עלול"" ,מעריכה"" ,עשויה" וכיו"ב ביטויי דומי  ,מצביעי כי מדובר במידע צופה פני עתיד המוצג על ידי
החברה .מידע זה משק .את עמדתה הנוכחית של החברה ביחס לאירועי עתידיי שהתממשות או התרחשות
מבוססת על הערכות ועל כ התממשות כרוכה בסיכו וחוסר וודאות .התרחשות או התממשות האירועי בפועל,
עלולה להיות שונה באופ מהותי מהערכת החברה זאת עקב קיומ של גורמי שאינ תלויי בחברה לרבות כמפורט
בסביבה העסקית של החברה ובגורמי הסיכו.

פרק ראשו
.1

כללי

א.

החברה התאגדה כחברה בערבו מוגבל ביו  21בדצמבר  2005תחת בעלות מלאה של York Global Finance I
 ,Pte. Ltd.חברת החזקות המאוגדת בסינגפור )להל – "יורק סינגפור"( .החברה החלה פעולתה בתארי11 ,
בספטמבר  2006והחל מיו  26בנובמבר  2007הינה בבעלות מלאה של פסגות בית השקעות בערבו מוגבל
)להל" :פסגות בית השקעות" או "החברה הא "( בעקבות שינוי מבנה כמתואר בסעי 2 .א'  3להל .החברה
הא מוחזקת ,החל מיו  29באוקטובר  2010על ידי ) AP.PS ACQUISITION LTDלהל – "אייפקס"(

ב.

המחזיקה ב(  76.8%מהו המניות בחברה הא  23.2% .הנותרי מוחזקי על ידי פנומנל החזקות בע"מ
)לשעבר – פריזמה קופות גמל בע"מ( ופנומנל החזקות החדשה בע"מ )לשעבר – פריזמה קופות גמל החדשה
בע"מ( )להל יחד ( "חברות פריזמה"(.
החברה ,קופות הגמל וקרנות ההשתלמות המנוהלות על ידה קיבלו את אישור הממונה על שוק ההו ,בטוח
וחסכו במשרד האוצר )להל "הממונה"( בהתא להוראות תקנות מס הכנסה )כללי לאשור וניהול קופות
גמל( התשכ"ד ( ) 1964להל ( "תקנות הקופות"(.

ג.

ד.

קופות גמל מהוות מרכיב חיסכו פנסיוני לאחוז ניכר מ השכירי והעצמאיי במשק .קופות גמל מעניקות
הטבות מס במגוו אפשרויות חיסכו .היחסי שבי העמיתי בקופות הגמל לבי החברה הינ  ,על פי טיב ,
יחסי של נאמנות שחוק הנאמנות ,התשל"ט(  ,1970חל עליה  .כיו  ,מערכת הזכויות והחובות של העמיתי
בקופות הגמל שבניהול החברה מוסדרות בחוק הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות גמל( ,תשס"ה – ,2005
אשר נכנס לתוק .ביו  10בנובמבר ) 2005להל" :חוק קופות גמל"( ,התקנות שהותקנו מכוחו ,תקנות הקופות
וכ ,חוזרי של הממונה .הוראות הדי החלות על פעילות החברה מפורטות ביתר פירוט בסעי 23 .להל.
לחברה צדדי קשורי  ,כהגדרת מונח זה בתקנות קופות גמל .החברה נמנית על קבוצת החברות הנשלטות
בידי פסגות בית השקעות ,חברה בבעלות פרטית ,ראה סעי 2 .ב' להל.
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פרק שני תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד
.2

פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו

א.

אופיי ותוצאותיה של שינויי מבניי ורכישות מהותיי שהתרחשו
.1

ביו  8בדצמבר  2005נחת מזכר עקרונות מחייב בי בנק לאומי לישראל בערבו מוגבל )להל ( "בנק
לאומי"( יחד ע לאומי ניירות ער ,והשקעות בערבו מוגבל )להל ( "לאומי ניירות ער (",וחברות
מאוחדות שלה לאותו מועד( )להל ( "קבוצת פסגות אופק הישנה"( מצד אחד לבי York Capital
 Managementוגופי המנוהלי על ידה )להל ( "יורק"( מצד שני ,לפיו יורק )באמצעות תאגידי
בשליטתה( תרכוש את המוניטי ,פעילות ,נכסי והתחייבויות בקשר ע כל נכסי קבוצת פסגות אופק
הישנה.
ביו  23ביוני  2006נחת הסכ מפורט ,אשר בו נקבעו תנאי מפורטי שוני ביחס לעסקה וביצועה
וכ ליחסי בי בנק לאומי ,המוכרי ויורק לאחר השלמת העסקה.
ביו  11בספטמבר  2006השלימו בנק לאומי יחד ע קבוצת לאומי ויורק את עסקת המכירה ליורק .ע
השלמת העסקה הועברו כל המוניטי ,הפעילות ומרבית הנכסי וההתחייבויות של פסגות לאומי קמ"פ
בערבו מוגבל לחברה.

.2

ביו  6באפריל  2008שינתה החברה את שמה מפסגות קופות גמל בע"מ לפסגות גדיש קופות גמל
בערבו מוגבל .ביו  1באפריל  2009שינתה החברה את שמה לפסגות קופות גמל בערבו מוגבל .ביו
. 26בינואר  2011שינתה החברה את שמה לפסגות קופות גמל ופנסיה בערבו מוגבל.

.3

ביו  26בנובמבר  2007הועברו מניות החברה אשר הוחזקו על ידי ,York Global Finance I Pte Ltd
חברת החזקות מאוגדת בסינגפור )להל ( "יורק סינגפור"( לחברה הא וזאת בהקשר לשינוי מבנה
קבוצת פסגות אשר במסגרתו הועברו מניות מרבית חברות קבוצת פסגות אשר הוחזקו על ידי יורק
סינגפור לחברה הא  .כמו כ  ,במסגרת שינוי המבנה  ,הועברו מניות החברה הא מיורק סינגפור
לחברת ) York Global Finance 50 S.a.r.lלהל ( "יורק לוקסמבורג"( ,חברה אשר מאוגדת
בלוקסמבורג ,ושהייתה באותה העת בבעלות מלאה של ) York Global Finance II S.a.r.lלהל –
"יורק סארל"( ,חברה נוספת אשר התאגדה בלוקסמבורג ואשר היתה באותה העת בבעלות מלאה של
קרנות יורק.
בחודש דצמבר  2007התקשרו יורק לוקסמבורג ויורק סארל ע קרנות השקעה נוספות שאינ מקבוצת
יורק )להל" :הקרנות הנוספות"( בהסכ לפיו ,בי היתר ,יורק סארל העבירה לקרנות הנוספות4.9% ,
מבעלותה ביורק לוקסמבורג.

.4

ביו  11בנובמבר  2007נחת הסכ )להל" :הסכ ההשקעה"( בי יורק לוקסמבורג לבי Plainfield
) Situations Master Fund Limited Specialלהל" :פליינפילד"( ,שעל(פי שנמסר לחברה הינה קר
השקעות זרה שהתאגדה באיי קיימ .על פי הסכ ההשקעה הוקצו לפליינפילד  21.7%מהבעלות ביורק
לוקסמבורג וזאת כנגד התמורה המפורטת בהסכ  .בהתא  ,השתנו החזקות בעלי המניות כפי שהיו
באותה העת ביורק לוקסמבורג ,כ ,שלאחר ביצוע הסכ ההשקעה בחודש מרס  ,2008בעלי המניות
ביורק לוקסמבורג ושיעור החזקת ביורק לוקסמבורג הינו כדלהל:
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פרק שני תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד )המש'(
.2

פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו )המש'(

א.

אופיי ותוצאותיה של שינויי מבניי ורכישות מהותיי שהתרחשו )המש(,
.4

)המש(,
יורק סארל המחזיקה ב(  74.5%מהבעלות ביורק לוקסמבורג ,פליינפילד המחזיקה ב(  21.7%מהבעלות
ביורק לוקסמבורג והקרנות הנוספות המחזיקות ב(  3.8%מהבעלות ביורק לוקסמבורג.

.5

בחודש מרס  2008הושלמה רכישת קופת הגמל גדיש )להל" :גדיש"( על ידי החברה מגד( גמולי
חברה לניהול קופות גמל )להל" :גד גמולי"( .כמו כ ,באותו המועד הושלמה רכישת מלוא הונה
המונפק והנפרע של גמולות בערבו מוגבל על ידי פסגות בית השקעות ,החברה הא  ,מבנק הפועלי
בערבו מוגבל.
לצור ,מימו רכישת גדיש על ידי החברה קיבלה החברה הלוואת בעלי מיורק לוקסמבורג בס ,של כ(
 297מיליו ש"ח ,הושקע בחברה ס ,של  50מיליוני ש"ח על ידי פסגות בית השקעות ,החברה הא
)שהושקע קוד לכ בחברה הא על ידי יורק לוקסמבורג( כנגד הקצאת  90,000מניות רגילות בנות 1
ש"ח ע"נ כ"א של החברה לחברה הא וכ התקשרה החברה בהסכ מימו ע בנק דיסקונט לקבלת
הלוואה בס ,של  350מיליו ש"ח.
ביו  31בדצמבר  2008פרעה החברה פירעו מלא של יתרת הלוואת הבעלי העומדת לזכותה של יורק
לוקסמבורג בס ,של כ(  312.8מיליו ש"ח בניכוי מס במקור ,קר וריבית .סכו הפירעו הושקע
בפסגות בית השקעות .ס ,של  277.8מיליו ש"ח בניכוי מס במקור הושקע חזרה ע"י פסגות בית
השקעות בחברה כנגד פרמיה על מניות.

.6

ביו  15בינואר  2009התקשרו פסגות בית השקעות והחברה בהסכ ע פנומנל החזקות בערבו
מוגבל )לשעבר( פריזמה קופות גמל בערבו מוגבל( ופנומנל החזקות החדשה בערבו מוגבל )לשעבר(
פריזמה קופות גמל החדשה בערבו מוגבל( )להל" :ההסכ " ו( "חברות פריזמה" בהתאמה(.
במסגרת ההסכ ובכפו .לתנאי הקבועי בו ,בוצעו הפעולות הבאות ביו  6באפריל  2009שהינו
מועד השלמת העסקה:
חברות פריזמה מכרו והעבירו לחברה את פעילות ניהול כל קופות הגמל המנוהלות על ידי
א.
ב.

ג.

חברות פריזמה.
לחברות פריזמה הוקצו  24%ממניות החברה הא )להל ( "המניות החדשות"( .כמו כ,
לחברות פריזמה ניתנה אופציה לרכוש  6%נוספי מהו המניות של החברה הא כפי שהיה
טר הקצאת המניות החדשות לחברות פריזמה ,כלומר  4.56%מהו המניות של החברה
הא לאחר הקצאת המניות החדשות לחברות פריזמה .אופציה זו תקפה לכל היותר
לתקופה של  4שני ממועד הביצוע של ההסכ .
החברה שילמה לחברות פריזמה תשלו נוס .בדר ,של שטרי חוב בס ,כולל של  120מיליו
ש"ח )להל ( "סכו שטר החוב"( .שביעית מקר סכו שטר החוב תשול לחברות פריזמה
עד לא יאוחר מיו  30ביוני  .2012יתרת קר סכו שטר החוב תשול בתשלומי חצי
שנתיי
כאשר
ריבית
שנתיי

עד לא יאוחר מיו  31בדצמבר ומיו  30ביוני כל אחת מהשני  2012עד ,2018
התשלו האחרו ישול עד לא יאוחר מיו  1במאי  .2018סכו שטר החוב נושא
שנתית בשיעור של  .5.5%הריבית בגי סכו שטר החוב תשול בתשלומי חצי
שהראשו בה ישול עד לא יאוחר מיו  31בדצמבר .2009
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פרק שני תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד )המש'(
.2

פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו )המש'(

א.

אופיי ותוצאותיה של שינויי מבניי ורכישות מהותיי שהתרחשו )המש(,
.6

ג.

)המש(,
תשלומי הריבית לאחר מכ יהיו עד לא יאוחר מיו  30ביוני ולא יאוחר מיו  31בדצמבר
בכל אחת מהשני  2010עד  ,2018כאשר תשלו הריבית האחרו ישול עד לא יאוחר מיו
 1במאי  .2018קר סכו שטר החוב ותשלומי הריבית בגינה יהיו צמודי למדד .החברה
הא התחייבה בערבות בלתי מוגבלת בסכו לתשלו כל הסכומי אות חבה החברה על

ד.

פי שטרי החוב כאמור.
כל עוד תחזיק מי מחברות פריזמה לפחות  9%מהו המניות של החברה הא  ,היא תהיה
רשאית למנות דירקטור אחד )עבור כל חברת פריזמה( לדירקטוריו החברה הא  .במידה
וחברות פריזמה יחזיקו יחד לפחות  10%מהו המניות של החברה )א ,פחות מ( 9%כל אחת(

ה.

ו.
ז.

יהיו חברות פריזמה יחד רשאיות למנות דירקטור אחד לדירקטוריו החברה הא .
החברה העניקה לחברות פריזמה הלוואה בס ,כולל של  25מיליו ש"ח .קר ההלוואה
נושאת ריבית שנתית בשיעור של  ,2%אשר תשול יחד ע תשלומי הקר .קר ההלוואה
והריבית תפרענה תו ,שישה חודשי מהיו בו תפרענה חברות פריזמה באופ סופי ומלא
את חובותיה לבנקי המממני של חברות פריזמה תחת הסכמי המימו בי חברות פריזמה
לבי הבנקי המממני של חברות פריזמה על פי תנאיה כפי שיהיו מעת לעת .קר הלוואה
ותשלומי הריבית בגינה יהיו צמודי למדד .ההלוואה מובטחת בשעבוד מדרגה שנייה,
הכפו .לשעבוד הראשו שנוצר לטובת הבנקי המממני של חברות פריזמה ,לטובת
החברה ,וזאת על כמות מניות של חברות פריזמה המהווה  4%מהו המניות בחברה הא .
החברה שילמה לחברות פריזמה תשלו בס ,כולל של  25מיליו ש"ח.
החברה הא התחייבה במסגרת ההסכ  ,כי כל עוד חברות פריזמה תחזקנה יחד  5%לפחות
ממניות החברה הא  ,החברה הא תאמ 1מדיניות חלוקת דיבידנד לפיה במהל 5 ,השני
הראשונות ממועד השלמת ההסכ יחולק כל שנה ס ,השווה ל(  85%מהעודפי הראויי
לחלוקה שנצברו באותה שנה ,ובמהל 7 ,השני שלאחר מכ יחולק כל שנה ס ,השווה ל(
 80%מהעודפי כאמור .התחייבות זו תחדל להיות בתוק .במועד ההנפקה לציבור של מניות
החברה הא  ,א ,לא תתבטל )ג במקרה של הנפקה לציבור( לפני תו תקופה של  5שני
ממועד השלמת ההסכ  .ההחלטה לחלק דיבידנד תהיה כפופה ,בי היתר ,לכל די ,לדרישות
הקבועות בהסכמי המימו של החברה הא והחברות הבנות שלה )או כל הסכ אחר בו
תתקשרנה החברה הא ו/או החברות הבנות בתו לב( ,לסכו שהחברה הא נדרשת לשמר

ח.

כעודפי או כהו עצמי על פי די ולתזרי המזומני הפנוי של החברה הא  .החברה הא
התחייבה לגרו לחברות הבנות שלה לחלק דיבידנדי לחברה הא על פי מדיניות הדיבידנד
כאמור לעיל.
החברה הא רשאית להקצות מניות נוספות בחברה הא  .יחד ע זאת ,כל עוד חברות
פריזמה תחזקנה יחדיו לפחות  10%מההו המונפק והנפרע של החברה הא  ,התחייבה
החברה הא שלא להקצות מניות במחיר אשר יפחת מהשווי על פיו תבוצע העסקה או שווי
נמו ,יותר ,ככל שיקבע על ידי מערי ,שווי שיהיה מאחד מששת משרדי רואי החשבו
הגדולי בישראל.
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.6

)המש(,
ט.

י.

יא.

כל עוד חברות פריזמה יחזיקו במצטבר ב( 10%או יותר מהו המניות המונפק והנפרע של
החברה הא  ,החברה הא לא תקבל ,ללא אישור מראש ובכתב של חברות פריזמה )אשר
לא ימנע אלא מטעמי סבירי () :א( החלטה על פירוק מרצו ,חיסול או הפסקת פעילותה
של החברה הא ; )ב( החלטה לתיקו מסמכי ההתאגדות של החברה הא באופ שתהיה לו
השפעה מהותית לרעה על זכויות המניות שהוקצו לחברות פריזמה .זכות זו תחדל להיות
בתוק .במועד ההנפקה לציבור של מניות החברה הא .
החברה תהא אחראית לשל לבנק לאומי ולבנק הפועלי סכומי השתתפות עצמית ,בקשר
ע הערבויות שהועמדו על ידי הבנקי כאמור ,להבטחת קר השקעה של עמיתי שוני
)סכו ההשתתפות השנתי יעמוד על ס ,של  22מיליו ש"ח עבור ערבות בנק הפועלי ועל ס,
של  35מיליו ש"ח עבור ערבות לאומי( ,א וככל שתמומשנה הערבויות כאמור .בהתא ,
החברה תידרש לשל תשלומי כלשה בגי ההתחייבות להשתתפות העצמית כאמור.
חברת פריזמה הרלוונטית )קרי ,חברת פריזמה אליה השתיי ,העמית שעזיבתו את הקופה
הביאה להפעלת מימוש הערבות ולתשלו סכו ההשתתפות העצמית( תשל לחברה סכו
אשר יהווה  50%מהסכו ששול בפועל על ידי החברה לבנק הרלוונטי בגי כל עמית.
התחייבות זו של חברות פריזמה מוגבלת לתקופה שלא תעלה בכל מקרה על  7שני .
ההסכ קובע מנגנו שיפוי ,לפיו כל אחד מ הצדדי יהיה רשאי לקבל שיפוי מ הצד שכנגד
בכפו .לתנאי הקבועי בהסכ  .השיפוי יכול להינת ,בי היתר ,על דר ,של דילול
החזקותיו של הצד המשפה במניות החברה הא על פי השווי המוקנה לה בהסכ  .השיפוי
יינת בגי הפרת המצגי אשר ניתנו על ידי הצדדי וכ בגי תביעות צדדי שלישיי .
השיפויי מוגבלי בזמ ובסכומי .
בנוס ,.במסגרת ביצועו של הסכ פריזמה הנפיקה החברה לטובת חברות פריזמה שטר
חוב בסכו של כ(  631.57מיליו ש"ח )להל – "הסכו לפירעו"( וזאת כנגד קבלת
זכויות הניהול של כל קופות הגמל שנוהלו על ידי חברות פריזמה .באותו המועד ,בהתא
להוראות הסכ פריזמה ,הסבו חברות פריזמה את שטר החוב לטובת החברה הא כנגד
הקצאת  24%ממניות החברה הא לחברות פריזמה וכנגד הקצאת אופציה לרכישת 6%
נוספי מהו המניות של החברה הא ) 4.56%לאחר הקצאת המניות לחברות פריזמה(,
כמתואר בסעי) .ב'( לעיל.
בהתא להוראות שטר החוב ,עודכ הסכו לפירעו לסכו של  648.55מיליו ש"ח ,וזאת
בהתא להערכת שווי מחודש אוגוסט .2009
על פי הוראות שטר החוב ,החברה התחייבה לשל עד ליו  30ביוני  ,2019או כפי שיקבע
אחרת בי החברה לבי החברה הא  ,את סכו התשלו לחברה הא .
ביו  26באוקטובר  2009נחת הסכ לתיקו שטר החוב )להל ( "הסכ התיקו"(,
במסגרתו נקבעו תנאי תשלו מתוקני של הסכו לפירעו על ידי החברה לחברה הא  .על
פי הוראות הסכ התיקו ,קר הסכו
בהתא להערכת השווי כאמור לעיל.

לפירעו עודכנה לסכו

של  648.55מיליו ש"ח
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א.

אופיי ותוצאותיה של שינויי מבניי ורכישות מהותיי שהתרחשו )המש(,
.6

יא.

.7

ביו

)המש(,
ביו  31במרס  2010נחת תיקו להסכ לתיקו שטר החוב ,המפורט לעיל ,אשר במסגרתו
הוסכ על פירעו מוקד בס 50,000 ,אלפי ש"ח  ,אשר ינוכה מקר שטר החוב ,כ ,שס ,קר
שטר החוב לאחר הפירעו תעמוד על ס 598,551 ,אלפי ש"ח .התשלו האמור בוצע ע"י
החברה באותו מועד.
כמו כ ,קר הסכו לפירעו תשול על ידי החברה לחברה הא בשמונה תשלומי שנתיי
שווי  ,אשר הראשו שבה יחול ביו  31במרס .2012
הסכ התיקו א .קובע ,כי סכו הפירעו יישא ריבית שנתית ,שתחל להיצבר החל ממועד
סגירת עסקת פריזמה ) 6באפריל  (2009בשיעור של  ,6.5%אשר תשול לחברה הא על ידי
החברה בתשלומי רבעוניי עוקבי  ,כאשר תשלו הריבית הראשו ישול ביו 31
בדצמבר  2009בגי התקופה שתחילתה במועד סגירת עסקת פריזמה ) 6באפריל .(2009
ביו  28בדצמבר  2010נחת תיקו להסכ לתיקו שטר החוב ,אשר במסגרתו הוסכ על
פירעו מוקד בס 80,000 ,אלפי ש"ח ,אשר ינוכה מקר שטר החוב ,כ ,שס ,קר שטר החוב
לאחר הפירעו יעמוד על  518,551אלפי ש"ח .התשלו האמור בוצע ע"י החברה באותו
מועד .לאור הפירעו המוקד כאמור ,תשלו בס 66,500 ,אלפי ש"ח לא ישול ביו 31
במרס  2011ויתרת סכו הפירעו המוקד  ,קרי ס ,של  13,500אלפי ש"ח ,תנוכה מיתרת 8
התשלומי השנתיי הנותרי החל מה(  31במרס  ,2012פרו רטה באופ שווה .יתר תנאי
ההסכ נותרו ללא שינוי.
לגבי פירעו מוקד לאחר תארי ,הדיווח – ראה סעי .ב 12 .א' בדוח הדירקטוריו.

 11בדצמבר  2009נחת

הסכ

בי York Global Finance 50.S.a.r.l

)להל ( "יורק

לוקסמבורג"( לבי אייפקס ,חברה ישראלית ייעודית ,למכירת כל אחזקותיה של יורק לוקסמבורג
בפסגות בית השקעות ) 76%מהו המניות המונפק של פסגות בית השקעות( לאייפקס )להל בסעי.
זה" :ההסכ "(.
ביו  29באוקטובר  2010בוצע ההסכ וזאת לאחר קבלת כל האישורי הרגולטורי  .יצוי ,כי
במסגרת ההסכ כאמור רכשה אייפקס מניות בחברה הא שמומשו מאופציות שהוענקו לעובדי
ונושאי משרה בחברה הא ובחברות בנות שלה.
קרנות  Apax Europe VII-B L.P. ;Apax Europe VII-A L.P.ו( ) Apax Europe VII-1 L.P.להל
יחדיו" :קרנות ) ("Apax Europe VIIשהינ קרנות השקעה זרות( ,מחזיקות בעקיפי ב(  76.8%מהו
המניות של פסגות בית השקעות )באמצעות  AP.PS. Acquisition Ltd.וחברות החזקות שונות,
שהינ ,בעקיפי ,נשלטות ,מנוהלות ו/או מיועצות על ידי Apax Partners Europe Mangers Ltd.
)".(("APEM
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א.

אופיי ותוצאותיה של שינויי מבניי ורכישות מהותיי שהתרחשו )המש(,
.7

)המש(,
בהתא להסכמי ניהול בי קרנות  Apax Europe VIIלבי  APEM ,APEMמונתה כמנהל ההשקעות
של קרנות .Apax Europe VII
בעלי המניות והדירקטורי של  APEMהינ ה"ה מרטי הלוסה ,איי ג'ונס ,מייקל פיליפס וניקו
הנס )"בעלי השליטה"( ,אשר כל אחד מה

מחזיק ב(  25%מהו המניות ובזכויות ההצבעה ב(

 APEMבנוגע לפסגות בית השקעות בע"מ.
בעלי השליטה )באמצעות  APEMומבנה הניהול האמור של קרנות  (Apax Europe VIIזכאי לקבל
את כל ההחלטות בניהול ההשקעות בעבור קרנות .Apax Europe VII
יצוי כי מבנה ההחזקה והניהול המתואר לעיל מוסדר במהותו במערכת הסכמי שוני בי APEM
לבי קרנות  Apax Europe VIIוחברות החזקה שונות בקרנות .Apax Europe VII
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ב .תרשי צדדי קשורי לפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
מר מרטי הלוסה ,מר איי ג'ונס ,מר מייקל פיליפס ומר ניקו הנס
) (3
)"בעלי השליטה"(

מר רו לובש
ומר אמיר קס

)(10

Apax Partners Europe Managers Ltd.
) (3
)"("APEM

MARKSTONE
CAPITAL
)GROUP LLC(10

100%
MARKSTONE
)CAPITAL GROUP LP (10

שותפויות
קר
)(10
מרקסטו

קרנות Apax Europe VII

חברות החזקה שונות בקבוצת
)(4)(3
Apax

) (3

100%
)(5

פנומנל החזקות בע"מ
פנומנל החזקות החדשה בע"מ
)ביחד" :חברות פנומנל"(

AP.PS. Acquisition Ltd.

)( 3

)(6

76.8%

סה"כ23.2% :
)(7

פסגות בית השקעות בע"מ
)"פסגות בית השקעות"(
פסגות
פסגות פסגות תעודות
תעודות
התחייבות
תעודות סל
סל בע "מ
מדדי
מט"ח בע"מ
(100
100%
)%
בע"מ
(100%
)100%
(100%
)100%
פסגות
פסגות
פסגות
ל
ס
תעו דו ת
תעודות
תעודות סל
)מסחר
התחייבות
מדדי
 (2000בע"מ מט"ח מסחר
מסחר
(100%
)100%
) (2003בע"מ
)(2007
(
100%
%
)
100
בע"מ
(100%
)100%

פסגות
פלטינו
מוצרי
מובני בע"מ
(100%
)100%
פסגות
מוצרי
מובני
מסחר בע"מ
(100%
)100%

פסגות
קופות גמל
ופנסיה
בע"מ
(100%
)100%

דוידו-
הסדרי
פנסיוניי
סוכנות
ביטוח חיי
) (2006בע"מ
(50%
)50%

פסגות
קרנות
נאמנות
בע"מ
(100%
)100%

עמיתי
סוכנות
לביטוח
פנסיוני
) (2010בע"מ
(25%
)25%

פסגות
ניירות ער)
)(8
בע"מ
(100%
)100%

אופטיביט
סוכנות
לביטוח חיי
) (2006בע"מ
)(11
(25.5%
)25.5%

פסגות
השקעות
בסוכנויות
ביטוח בע"מ
(100%
)100%

נ.פ.א ניהול
פיננסי אישי
(25%
בע"מ )25%
נ.פ.א סוכנות
לביטוח )(2001
(100%
בע"מ )100%

פסגות קר
הזדמנויות
עסקיות בע"מ
(100%
)100%

בני שריד
סוכנות
לביטוח )(2009
(25%
בע"מ )25%

גמולות
בע"מ
(100%
)100%

אש פרופיט
סוכנות לביטוח
(25%
בע"מ )25%
אקספרט
סוכנות לביטוח
פנסיוני )(2010
(50%
בע"מ )50%

אומגה חיסכו
ופיננסי
סוכנות לביטוח
פנסיוני )(2008
(100%
בע"מ )100%

היימ ניהול
הסדרי פיננסיי
סוכנות לביטוח
) (1998בע"מ
(50%
)50%

פסגות
קומפס
השקעות
בע"מ
(100%
)100%
פסגות
קומפס
קרנות גידור
בע"מ
(100%
)100%

מג
חברה
לניהול
קרנות
פנסיה
)(9
בע"מ
(19.9%
)19.9%

פסגות
פנסיה
)ה.ע.ל(.
בע"מ
(100%
)100%
ארבל
הפקדות
בע"מ
(100%
)100%
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פסגות קופות גמל ופנסיה בערבו מוגבל )לשעבר :פסגות קופות גמל בערבו מוגבל(

פרק שני תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד )המש'(
.2

פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו )המש'(

ג.

אופיי ותוצאותיה של מיזוגי שהתרחשו
בהתא להחלטת דירקטוריו החברה מיו  11באוגוסט  2010ובהתא לאישור שהתקבל מהממונה על שוק
ההו ,ביטוח וחסכו במשרד האוצר מיו  9באוקטובר  ,2011החברה ביצעה ביו  1בינואר ) 2012תהלי ,אשר
הושל תפעולית ביו  9בינואר  (2012את תהלי ,מיזוגי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות המנוהלי על ידה
בהתא למפורט להל.
פירוט תוכנית המיזוג:
מיזוג "פסגות סגנו גמל אג"ח" )מס' אישור מ"ה (774 :לתו ,מסלול "פסגות גמל אג"ח ללא מניות"
.1
)מס' אישור מ"ה " ,(831פסגות סגנו גמל כספית" )מס' אישור מ"ה (776 :לתו" ,פסגות גמל כספית"
)מס' אישור מ"ה" ,(1422 :פסגות סגנו גמל מניות" )מס' אישור מ"ה (547 :לתו" ,פסגות גמל מניות"
)מס' אישור מ"ה" ,(709 :פסגות שיא גמל כספית" )מס' אישור מ"ה (216 :לתו" ,פסגות גדיש כספית"
)מס' אישור מ"ה" ,(1333 :פסגות שיא גמל מניות" )מס' אישור מ"ה (1215 :לתו" ,פסגות גדיש
מניות" )מס' אישור מ"ה" ,(1330 :פסגות שיא גמל כללי" )מס' אישור מ"ה (1216 :לתו" ,פסגות גדיש
כללי" )מס' אישור מ"ה " ,(106פסגות קר אור" )מס' אישור מ"ה (113 :לתו" ,פסגות גדיש כללי",
"פסגות שיא השתלמות כספית" )מס' אישור מ"ה (1428 :לתו" ,פסגות כנרת כספית" )מס' אישור
מ"ה" ,(611 :פסגות שיא השתלמות ללא מניות" )מס' אישור מ"ה (1427 :לתו" ,פסגות כנרת אג"ח
ללא מניות" )מס' אישור מ"ה" ,(610 :פסגות שיא השתלמות מניות" )מס' אישור מ"ה (1217 :לתו,
"פסגות כנרת מניות" )מס' אישור מ"ה (612 :ו"פסגות השתלמות פלטינו " )מס' אישור מ"ה(609 :
לתו" ,פסגות כנרת כללי" )מס' אישור מ"ה.(396 :
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פסגות קופות גמל ופנסיה בערבו מוגבל )לשעבר :פסגות קופות גמל בערבו מוגבל(

פרק שני תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד )המש'(
.2

פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו )המש'(

ג.

אופיי ותוצאותיה של מיזוגי שהתרחשו )המש(,
.2

מסלולי וקופות "פסגות סגנו גמל מדדית ללא מניות" )מס' אישור מ"ה " ,(549פסגות סגנו גמל
שקלית ללא מניות"" )מס' אישור מ"ה" ,(550 :פסגות סגנו גמל מט"ח" )מס' אישור מ"ה,(548 :
"פסגות סגנו גמל בטא" )מס' אישור מ"ה  (775ו"פסגות נדבכי " )מס' אישור מ"ה (989 :הועברו
לתו ,קופת הגמל "פסגות גמל" כמסלולי השקעה חדשי .

.3

מסלולי וקופות "פסגות שיא גמל מט"ח" )מס' אישור מ"ה" ,(205 :פסגות שיא גמל מדדית ללא
מניות" )מס' אישור מ"ה" ,(835 :פסגות שיא גמל אג"ח קונצרני" )מס' אישור מ"ה" ,(208 :פסגות גמל
בטא" )מס' אישור מ"ה " ,(450פסגות זה"ב" )מס' אישור מ"ה (270 :הועברו לתו ,קופת הגמל "פסגות
גדיש" כמסלולי השקעה חדשי .

.4

"פסגות סגנו השתלמות" )מס' אישור מ"ה (1059 :ו"פסגות שיא השתלמות כללי" )מס' אישור מ"ה:
 (1218הועברו כמסלולי השקעה חדשי לתו" ,פסגות השתלמות" )מס' אישור מ"ה.(396 :

.5

מסלול "פסגות שיא השתלמות אג"ח מדינה" )מס' אישור מ"ה (1429 :הועבר לתו" ,פסגות כנרת".

.6

התווספו מסלולי השקעה חדשי " :פסגות גמל כשר" לקופת הגמל "פסגות גמל" וכ "פסגות
השתלמות כשר" לקר ההשתלמות "פסגות השתלמות".

.7

בעקבות תכנית המיזוגי ושינוי תקנוני הקופות ,שונה שמ של הקופות והמסלולי הבאי כמפורט
להל:
"פסגות גמל אג"ח ללא מניות" שונה לפסגות גמל אג"ח".
7.1
"פסגות גמל אג"ח עד  10%מניות" שונה ל"פסגות גמל עד  10%מניות".
7.2
"פסגות סגנו גמל מדדית ללא מניות" שונה ל"פסגות גמל מדדית".
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

"פסגות סגנו גמל שקלית ללא מניות" שונה ל"פסגות גמל שקלית".
"פסגות סגנו גמל מט"ח" שונה ל"פסגות גמל אג"ח חו"ל".
"פסגות סגנו גמל בטא" שונה ל"פסגות גמל בטא )סגנו(".
"פסגות נדבכי " שונה ל"פסגות גמל קומפס".

7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15

"פסגות שיא גמל מט"ח" שונה ל"פסגות גדיש חו"ל".
"פסגות שיא גמל מדדית ללא מניות" שונה ל"פסגות גדיש מדדית".
"פסגות שיא גמל אג"ח קונצרני" שונה ל"פסגות גדיש אג"ח קונצרני".
"פסגות גמל בטא" שונה ל"פסגות גדיש בטא".
"פסגות זה"ב" שונה ל"פסגות גדיש עד  20%מניות".
"פסגות גדיש אג"ח ללא מניות" שונה ל"פסגות גדיש אג"ח".
"פסגות סגנו השתלמות" שונה ל"פסגות השתלמות קומפס".
"פסגות השתלמות ללא מניות" שונה ל"פסגות השתלמות עד  10%מניות".
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פסגות קופות גמל ופנסיה בערבו מוגבל )לשעבר :פסגות קופות גמל בערבו מוגבל(

פרק שני תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד )המש'(
.2

פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו )המש'(

ג.

אופיי ותוצאותיה של מיזוגי שהתרחשו )המש(,
.7

.8

)המש(,
7.16
7.17

"פסגות השתלמות אג"ח ללא מניות" שונה ל"פסגות השתלמות אג"ח".
"פסגות כנרת" שונה ל"פסגות שיא השתלמות".

7.18
7.19

"פסגות כנרת כספית" שונה ל"פסגות שיא השתלמות כספית".
"פסגות כנרת אג"ח ללא מניות" שונה ל"פסגות שיא השתלמות אג"ח".

7.20
7.21

"פסגות כנרת מניות" שונה ל"פסגות שיא השתלמות מניות".
"פסגות כנרת בטא" שונה ל"פסגות שיא השתלמות בטא".

בעקבות השינויי המפורטי לעיל והחל מיו  1בינואר :2012
קופת הגמל "פסגות גמל" כוללת את המסלולי הבאי:
פסגות גמל כללי.
פסגות גמל אג"ח.
פסגות גמל עד  10%מניות.
פסגות גמל מניות.
פסגות גמל כספית.
פסגות גמל אג"ח מדינה.
פסגות גמל מדדית.
פסגות גמל אג"ח חו"ל.
פסגות גמל שקלית.
פסגות גמל בטא )סגנו(.
פסגות גמל קומפס.
פסגות גמל כשר.
קופת הגמל "פסגות גדיש" כוללת את המסלולי הבאי:
פסגות גדיש מניות.
פסגות גדיש כללי.
פסגות גדיש עד  10%מניות.
פסגות גדיש אג"ח.
פסגות גדיש כספית.
פסגות גדיש אג"ח מדינה.
פסגות גדיש בטא.
פסגות גדיש עד  20%מניות.
פסגות גדיש מדדית.
פסגות גדיש חו"ל.
פסגות גדיש אג"ח קונצרני.
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פסגות קופות גמל ופנסיה בערבו מוגבל )לשעבר :פסגות קופות גמל בערבו מוגבל(

פרק שני תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד )המש'(
.2

פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו )המש'(

ג.

אופיי ותוצאותיה של מיזוגי שהתרחשו )המש(,
.8

)המש(,
קר ההשתלמות "פסגות השתלמות" כוללת את המסלולי הבאי:
פסגות השתלמות מניות.
פסגות השתלמות אג"ח.
פסגות השתלמות כללי.
פסגות השתלמות עד  10%מניות.
פסגות השתלמות כספית.
פסגות השתלמות אג"ח מדינה.
פסגות השתלמות קומפס.
פסגות השתלמות כשר.
קר ההשתלמות "פסגות שיא השתלמות" כוללת את המסלולי הבאי:
פסגות כנרת כללי.
פסגות שיא השתלמות מניות.
פסגות שיא השתלמות כספית.
פסגות שיא השתלמות אג"ח.
פסגות שיא השתלמות בטא.
פסגות שיא השתלמות כללי.
פסגות שיא השתלמות אג"ח מדינה.
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פסגות קופות גמל ופנסיה בערבו מוגבל )לשעבר :פסגות קופות גמל בערבו מוגבל(

פרק שני תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד )המש'(
.3

תחומי פעילות

א.

מצב עסקי החברה

נכו לתארי ,הדוח מנהלת החברה  9קופות גמל לתגמולי ופיצויי  3 ,קופות מרכזיות לפיצויי  5 ,קרנות השתלמות,
קופה להשתתפות בפנסיה תקציבית ,קופת גמל בניהול אישי ),(IRAקר השתלמות בניהול אישי ) 2 ,(IRAקופות גמל
לדמי מחלה ו( 2קרנות פנסיה כמפורט להל:
.1

פסגות גדיש מסלולית.

.2

פסגות מסלולית לפיצויי .

.3

פסגות גמל מסלולית.

.4

פסגות השתלמות מסלולית.

.5

פסגות קמה.

.6

פסגות שיא גמל מסלולית.

.7

פסגות שיא השתלמות מסלולית .

.8

פסגות עתיד גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית.

.9

פסגות זה"ב ( זהירה בהשקעות.

.10

פסגות קר אור.

.11

פסגות גמל בטא.

.12

פסגות כנרת מסלולית.

.13

פסגות השתלמות פלטינו .

.14

פסגות שיא פיצויי מסלולית.

.15

פסגות מרפא קופת גמל מרכזית לדמי מחלה.

.16

פסגות סגנו מסלולית.

.17

פסגות נדבכי .

.18

פסגות סגנו השתלמות.

.19

פסגות פיצויי מסלולית.

.20

פסגות קופה לתשלו דמי מחלה.

.21

קופת גמל בניהול אישי ).(IRA

.22

קר השתלמות בניהול אישי ).(IRA

.23

פסגות פנסיה מקיפה.

.24

פסגות פנסיה כללית.
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פסגות קופות גמל ופנסיה בערבו מוגבל )לשעבר :פסגות קופות גמל בערבו מוגבל(

פרק שני תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד )המש'(
תחומי פעילות )המש'(
.3
ב .מדיניות החברה המנהלת
 .1השקעות:
בתחילת כל שנה ,נקבעת ומפורסמת מדיניות ניהול ההשקעות עבור מסלולי ההשקעה בקופות הגמל ובקרנות
הפנסיה .מדיניות זו מתבססת על ניתוחי מחלקת מחקר(מקרו ביחס למצב הכלכלה והשווקי ולהערכות
מנהלי ההשקעות ,בהתא למאפייני כל מסלול .לחברת הגמל והפנסיה וועדת השקעות המתכנסת פעמיי
בחודש ,מקבלת סקירות על השינויי בשוקי ההו ובכלכלה הריאלית וקובעת את האלוקציה הרצויה לאפיקי
השוני  ,עבור כל מסלול .תחת ועדת השקעות ,פועלת ג ועדת אשראי ,שבסמכותה בי היתר לקבוע מסגרות
העמדת אשראי ללווי השוני .
בהתא להחלטות ועדות ההשקעות והאשראי ,ולהחלטות השקעה פנימיות של מחלקת השקעות ,משקיעי
מנהלי ההשקעות את כספי הקופות והקרנות.

 .2ניהול סיכוני :
מדיניות ההשקעות של הקופות והקרנות מוגדרת באמצעות מגבלות על תמהיל ההשקעות .ועדת ההשקעות
קובעת שיעורי חשיפה מינימליי ומקסימליי לכל אחד מאפיקי ההשקעה המרכזיי בכפו .למגבלות שנקבעו
על ידי הדירקטוריו.
תמהיל ההשקעות נקבע על בסיס התנאי בשוקי הכספי וההו בישראל ובעול  ,תו ,התיחסות להתפתחויות
הצפויות בשווקי אלו בטווחי זמ שוני  ,תו ,מת דגש על פיזור השקעות נאות בי האפיקי  ,שוקי יעד,
ענפי  ,מנפיקי וטווחי השקעה שוני .
במסגרת הדיוני בועדת ההשקעות נסקרי השינויי במדדי השוק בתקופה שחלפה ממועד הישיבה הקודמת,
פעילות הקופה והרכב הנכסי העדכני שלה ,ועוד.
הסיכוני הגלומי בנכסי ההשקעה בקופה נאמדי באמצעות מדדי סיכו ותרחישי קיצו שהוגדרו על ידי
הדירקטוריו וועדת ההשקעות ,וה משקפי את תמהיל השקעות בקופה ואת התנדותיות והקורלציות בי
גורמי הסיכו השוני בשווקי  .המדדי והתרחישי מחושבי  ,מנותחי ומדווחי באופ שוט ..בנוס.
מתקיי מעקב אחר ביצועי ההשקעות ביחס לתיק הסמ שהוגדר לקופה וביחס לסיכוני השוני )תשואה מול
סיכו(.
מדיניות ניהול הסיכוני כוללת התייחסות לאופ ניהולו של כל סיכו מהותי ,במסגרתה מוגדרי תהליכי
הליבה לניהול הסיכוני ותפקידי הדירקטוריו ,ההנהלה ,ועדת ההשקעות ,מנהלי ההשקעות ,מנהל הסיכוני
והיחידה לניהול ובקרת סיכוני  ,ביחס לתהלי ,ניהול .
ככלי בקרה למניעת חריגות מכללי ההשקעה הרגולטורי והנחיות ועדות ההשקעה ,מופקי דוחות בקרה
מהמערכות המיכוניות המתריעי

בדבר חריגות של הקופה מכללי ההשקעה שנקבעו בתקנות מס הכנסה

ובהחלטות ועדות ההשקעה .בנוס .נאמד הסיכו בקופה באמצעות מדד ה(  VaRותרחישי קיצו כפי שהוגדרו
על ידי הדירקטוריו וועדת ההשקעות.
החברה פועלת להרחבה ולהעמקה של ניהול ובקרת הסיכוני לכלל פעילויות החברה .להערכת הדירקטוריו
איכות ניהול הסיכוני בחברה סבירה.
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פסגות קופות גמל ופנסיה בערבו מוגבל )לשעבר :פסגות קופות גמל בערבו מוגבל(

פרק שני תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד )המש'(
 .3תחומי פעילות )המש'(
ב .מדיניות החברה המנהלת)המש'(
 .3חיתו במסגרת פעילות קרנות הפנסיה:
א.

פסגות עורכת כדר ,כלל ה חיתו על פי בחינת עיסוקו של המבקש להתקבל וה חיתו הנוגע למצב
בריאותו של המבקש להתקבל )באמצעות דרישה להוכחת מצב בריאות(.

ב.

תהליכי החיתו מותאמי למסגרות העבודה שהוגדרו לפסגות על ידי מבטח המשנה ותו ,שימוש
בקריטריוני שקבע מבטח המשנה)אתר אינטרנט אינטראקטיבי בו פסגות מכניסה את נתוני העמית
ומקבלת קריטריו חיובי או שלישי לקבלת העמית(.

ג.

במקרה של פעילות מול לקוחות מפעליי  ,מאפשרת פסגות ובחלק מהמקרי על ידי אישור ממבטח
המשנה ,ג בארגוני בה מתקבלת אוכלוסיה של מעל  10עובדי חדשי )מצטרפי ולא
ניודי (בכפו .לחתימת מעסיק על "הסכ לרבי /ברירת מחדל"  ,לצר .עמיתי חדשי ללא חיתו
עיסוקי או בריאותי.

ד.

כמדיניות פני  ,ולא בעקבות דרישת מבטח המשנה ,ג במקו בו קיימי הסכמי לרבי /ברירת
מחדל ,במקרה של ניוד עמית מקר פנסיה אחרת ,מבקשת פסגות חיתו רפואי המסתמ ,על הצהרת
בריאות מקוצרת .לאחרונה החלנו תהלי ,המאפשר במקי קצה ולאחר אישור פרטני של מנהל מקצועי
של הקר ,לוותר על הצהרה מקוצרת ג במקרה של ניוד.

 .4ביטוח משנה במסגרת פעילות קרנות הפנסיה:
הביטוחיי

)נכות ומוות( בי א מדובר

א.

לפסגות ביטוח משנה כנגד התממשות  100%מהסיכוני
באירוע בודד ובי א מדובר בצבר של אירועי .

ב.

עלויות הכיסויי הביטוחיי בקר הפנסיה לא השתנו כתוצאה מהפעילות ע מבטח המשנה ואושרו
על ידי האוצר.

ג.

בהתא להסכ ע מבטח המשנה ,נגבות מהעמיתי הפעילי  ,עלויות הביטוח ,א ,רק  96%מעלויות
אלו מועברות למבטח המשנה 4% .מעלויות הביטוח חוזרות לחשבו העמיתי כתשואה דמוגראפית.
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פסגות קופות גמל ופנסיה בערבו מוגבל )לשעבר :פסגות קופות גמל בערבו מוגבל(

פרק שני תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד )המש'(
 .3תחומי פעילות )המש'(
ג.

מידע כספי בגי קרנות הפנסיה

קר פנסיה

מקיפה

שנה

כללית
2011

מספר מבוטחי :
4,582

43

פעילי

323

24

זכאי קיימי

(

(

פנסיונרי

(

1

לא פעילי

נתוני מאזניי :
ס ,נכסי מנוהלי  ,נטו )באלפי ש"ח(:
39,113

1,906

מבוטחי )זקנה בלבד(
זכאי קיימי

(

(

פנסיונרי

(

356

נתוני תוצאתיי )באלפי ש"ח(:
11,101

315

דמי גמולי ממעסיקי ומעובדי

123

38

29,366

2,128

355

105

(

12

493

11

הטבות ביטוחיות לעמיתי

(

(

החזר דמי ניהול לעמיתי

(

(

הכנסות )הפסדי ( מהשקעות

150

) (7

עוד .הוצאות על הכנסות

876

26

החזרת כספי למבוטחי ולמעסיקי
העברות אל הקר מקרנות פנסיה
העברות מהקר לקרנות פנסיה
תשלומי פנסיה לפנסיונרי ולזכאי קיימי
לפנסיה
דמי ניהול ,נטו

שיעור התשואות
תשואה ברוטו על כלל תיק ההשקעות

)(1.99

1.97

תשואה ברוטו על ההשקעות החופשיות

)(3.52

(

22

)(51

שיעור עוד)/.גירעו( אקטוארי )באלפי ש"ח(:
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פסגות קופות גמל ופנסיה בערבו מוגבל )לשעבר :פסגות קופות גמל בערבו מוגבל(

פרק שני תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד )המש'(
 .3תחומי פעילות )המש'(
ד .ניהול השקעות על ידי החברה המנהלת
 .1תיאור מער' ניהול ההשקעות של החברה:
לחברת הגמל והפנסיה של פסגות מחלקת ניהול השקעות עצמאית ,העוסקת בניהול ההשקעות של קופות הגמל
וקרנות הפנסיה בלבד .תחת סמנכ"ל ההשקעות פועלי מנהלי תחומי המתמחי באפיקי ההשקעה השוני –
מניות ,אג"ח ,ני"ע חו"ל ,נכסי אלטרנטיביי ונדל" .לצד פועלי מנהלי השקעות האמוני כל אחד על
קופות גמל וקרנות פנסיה ספציפיות .את פעילות ההשקעות תומכות מחלקת מחקר ) (BUY SIDEשל בית
ההשקעות ,המעבירה סקירות וניתוחי שוטפי על החברות השונות ומחלקת מחקר(מקרו ,המספקת סקירות
על מצב הכלכלה והשווקי  .פעילות העמדת הלוואות לא סחירות לחברות מרוכזת במחלקת האשראי הלא
סחיר של בית ההשקעות.

 .2תיאור כללי של מדיניות השקעות הקרנות במהל' השנה:
קר כללית
לאחר שנתיי של התאוששות בשווקי הפיננסיי  ,עמדה שנת  2011בסימ המשבר בכלכלה האירופית
וההאטה הכלכלית שנרשמה במדינות המתפתחות.
שוק ההו הישראלי הושפע מהחולשה בשווקי היעד של הייצוא הישראלי עקב המשבר העולמי; עליית פרמיית
הסיכו של ישראל נוכח השינויי הגיאופוליטיי באזורנו )"האביב הערבי"(; והשפעת המחאה החברתית
ועליית המדרגה בהתערבות הרגולטורית ,שפגעו ברווחי חלק מהחברות .למרות האמור ,המשק הישראלי
הצליח להציג צמיחה מרשימה של כ( ) 4.80%הערכה(; שיעור האבטלה ירד לשפל של  5.60%מכוח העבודה
)נתוני רבעו שלישי( והאינפלציה הסתכמה ב(  ,2.20%בטווח היעד של בנק ישראל.
בשל הערכותינו לגידול ברמת הסיכו של המשק הישראלי ,מהסיבות לעיל ,הגדלנו במהל ,השנה את
השקעותינו בחו"ל ,באפיקי המניות והאג"ח ,על חשבו השקעה בשוק המקומי .כ ,,עלה שיעור של מניות
הזרות לכ( 43%מתו ,תיק המניות במסלול הכללי.
בשל התגברות הסיכו למשבר בשווקי הפיננסיי שמרנו על רמה נמוכה של חשיפה למניות עד ירידה לרמה
של כ( 22.5%בחודש ספטמבר ,בעיצומ של הירידות החדות בשוקי ההו .בעקבות הירידות שנרשמו בשווקי
המניות במחצית השנייה של השנה ,חזרנו והגדלנו בצורה הדרגתית את החשיפה המנייתית לכ(  25%במסלול
הכללי.
בעקבות ההאטה הכלכלית העולמית ועצירת תהלי ,העלאת הריבית על ידי בנק ישראל ,הארכנו את המח"מ
באפיק הממשלתי – המח"מ באפיק השקלי הואר ,לכ(  4.9שני במסלול הכללי .בנוס ,.עקב הערכותינו
שהשקל ייחלש לעומת הדולר ,הגדלנו לאור ,השנה את החשיפה המטבעית לדולר במסלול הכללי.
במהל ,השנה נפתח מסלול כללי נוס .עבור פנסיונרי מקבלי קצבה .מדיניות ההשקעות של מסלול זה סולידית
יותר ביחס למסלול הכללי הרגיל ,ללא חשיפה למניות ,מרכיב ממשלתי גבוה יותר וההשקעה באגרות חוב
קונצרניות מוגבלת לאג"ח בעלות דירוג גבוה ובשיעור חשיפה המוגבל ל( .30%
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פסגות קופות גמל ופנסיה בערבו מוגבל )לשעבר :פסגות קופות גמל בערבו מוגבל(

פרק שני תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד )המש'(
 .3תחומי פעילות )המש'(
ד .ניהול השקעות על ידי החברה המנהלת
 .2תיאור כללי של מדיניות השקעות הקרנות במהל' השנה )המש'(:
קר מקיפה
לאחר שנתיי של התאוששות בשווקי הפיננסיי  ,עמדה שנת  2011בסימ המשבר בכלכלה האירופית
וההאטה הכלכלית שנרשמה במדינות המתפתחות.
שוק ההו הישראלי הושפע מהחולשה בשווקי היעד של הייצוא הישראלי עקב המשבר העולמי; עליית פרמיית
הסיכו של ישראל נוכח השינויי הגיאופוליטיי באזורנו )"האביב הערבי"(; והשפעת המחאה החברתית
ועליית המדרגה בהתערבות הרגולטורית ,שפגעו ברווחי חלק מהחברות .למרות האמור ,המשק הישראלי
הצליח להציג צמיחה מרשימה של כ( ) 4.80%הערכה(; שיעור האבטלה ירד לשפל של  5.60%מכוח העבודה
)נתוני רבעו שלישי( והאינפלציה הסתכמה ב(  ,2.20%בטווח היעד של בנק ישראל.
בשל הערכותינו לגידול ברמת הסיכו של המשק הישראלי ,מהסיבות לעיל ,הגדלנו במהל ,השנה את
השקעותינו בחו"ל ,באפיקי המניות והאג"ח ,על חשבו השקעה בשוק המקומי .כ ,,עלה שיעור של מניות
הזרות לכ( 47%מתו ,תיק המניות במסלול הכללי.
בשל התגברות הסיכו למשבר בשווקי הפיננסיי שמרנו על רמה נמוכה של חשיפה למניות עד ירידה לרמה
של כ( 22.5%בחודש אוגוסט ,בעיצומ של הירידות החדות בשוקי ההו .בעקבות הירידות שנרשמו בשווקי
המניות במחצית השנייה של השנה ,חזרנו והגדלנו את החשיפה המנייתית בצורה הדרגתית עד לכ(  25%משווי
נכסי הקר ,במסלול הכללי.
בעקבות ההאטה הכלכלית העולמית ועצירת תהלי ,העלאת הריבית על ידי בנק ישראל ,הארכנו את המח"מ
באפיק הממשלתי – המח"מ באפיק השקלי הואר ,לכ(  5.3שני במסלול הכללי .בנוס ,.עקב הערכותינו
שהשקל ייחלש לעומת הדולר ,הגדלנו לאור ,השנה את החשיפה המטבעית לדולר במסלול הכללי.
במסלול המנייתי של הפנסיה המקיפה שמרנו לאור ,השנה על חשיפה מנייתית של  ,62%(70%בהתא
למדיניות המסלול .יש לזכור כי אגרות החוב המיועדות שמנפיקה ממשלת ישראל מהוות כ(  30%מנכסי מסלול
זה.

 .3סקירה של מבנה תיק ההשקעות:
קר כללית
נכו לסו .שנת  2011כ(  24%מנכסי המסלול הכללי הושקעו במניות ,כ(  35%הושקעו באגרות חוב קונצרניות,
כ(  36%באגרות חוב ממשלתיות סחירות וכ(  5%במזומ.
במסלול הכללי של פנסיונרי מקבלי קצבה כ(  75%מהנכסי הושקעו באגרות חוב ממשלתיות סחירות ,כ(
 22%הושקעו באגרות חוב קונצרניות בדירוג גבוה וכ(  3%במזומ.

קר מקיפה
נכו לסו .שנת  2011כ(  23%מנכסי המסלול הכללי הושקעו באגרות חוב מיועדות )אשר הנפקת אפשרית
בתחילת כל חודש בלבד( ,כ(  25%במניות ,כ(  27%באגרות חוב קונצרניות ,כ(  15%באגרות ממשלתיות
סחירות וכ(  9%הוחזקו במזומ.
במסלול המנייתי כ(  66%מהנכסי הושקעו במניות ,כ(  28%באגרות חוב מיועדות וכ(  6%במזומ.
במסלול עד  10%מניות כ(  9%מהנכסי הושקעו במניות ,כ(  28%באגרות חוב קונצרניות ,כ(  27%באגרות חוב
ממשלתיות מיועדות ,כ(  27%באגרות חוב ממשלתיות סחירות וכ(  9%במזומ.
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פסגות קופות גמל ופנסיה בערבו מוגבל )לשעבר :פסגות קופות גמל בערבו מוגבל(

פרק שני תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד )המש'(
.3

תחומי פעילות )המש'(

ה.

פעילות עיסקית מהותית

.1

ניהול  9קופות גמל לתגמולי ופיצויי לשכירי ועצמאי :
א.

פסגות גדיש מסלולית הכוללת  6מסלולי השקעה:
פסגות גדיש כללי ( במסלול זה יושקעו נכסי המסלול על פי שיקול דעת החברה ובכפו .להסדר
התחיקתי.
פסגות גדיש מניות ( במסלול זה יושקעו לא פחות מ(  50%מנכסי המסלול במניות ובניירות ער,
המירי למניות ,ובכפו .להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו ,יתרת הנכסי שלא
יושקעו במניות ובניירות ער ,המירי למניות ,ככל שישנה ,תושקע על פי שיקול דעת החברה ובכפו.
להסדר התחיקתי.
פסגות גדיש עד  10%מניות( במסלול זה יושקעו לא יותר מ(  10%מנכסי המסלול במניות ובניירות
ער ,המירי למניות ,ובכפו .להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו ,יתרת הנכסי
שלא יושקעו במניות ובניירות ער ,המירי למניות ,תושקע על פי שיקול דעת החברה ובכפו .להסדר
התחיקתי.
פסגות גדיש אג"ח ללא מניות ( במסלול זה יושקעו לא פחות מ(  75%מנכסי המסלול באגרות חוב
מכל סוג בכפו .להסדר התחיקתי .יתרת הנכסי שלא יושקעו באגרות חוב כאמור ,תושקע על פי
שיקול דעת החברה ובכפו .להוראות ההסדר התחיקתי ובלבד שלא תושקע במניות ו /או בניירות ער,
המירי למניות.
פסגות גדיש כספית ( במסלול זה יושקעו כל הכספי במזומני  ,פיקדונות שקליי לא צמודי ,
ניירות ער ,מסחריי  ,מק"מ או אג"ח לא צמודות והכל בכפו .להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות
שנקבעו על פיו ,ובלבד שמש ,החיי הממוצע של כלל הנכסי המושקעי במסלול ,לא יעלה ,בכל עת,
על תשעי ימי .
פסגות גדיש אג"ח מדינה ( במסלול זה יושקעו לא פחות מ(  50%מנכסי המסלול באג"ח ממשלתיות
ובמק"מ ,והכל בכפו .להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו ,יתרת הנכסי  ,שלא
יושקעו כאמור ,תושקע על פי שיקול דעת החברה ובכפו .להסדר התחיקתי.

ב.

פסגות שיא גמל מסלולית הכוללת  6מסלולי השקעה:
פסגות שיא גמל כללי ( במסלול זה יושקעו נכסי המסלול עפ"י שיקול דעת החברה ובכפו .להסדר
התחיקתי.
פסגות שיא גמל כספית ( במסלול זה יושקעו כל הכספי באחד או יותר מהמפורטי להל :מזומני ,
פיקדונות שקליי לא צמודי  ,ניירות ער ,מסחריי  ,מק"מ או אג"ח לא צמודות ,והכל בכפו.
להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו.
פסגות שיא גמל מניות ( לפחות  50%מנכסי המסלול יושקעו במניות ו/או בני"ע המירי למניות.
יתרת הנכסי תושקע עפ"י שיקול דעת החברה ובכפו .להסדר התחיקתי.
פסגות שיא גמל מט"ח ( לפחות  50%מנכסי המסלול יושקעו בניירות ער ,צמודי מט"ח ו/או נסחרי
מט"ח באר 1ובחו"ל ,בנגזרי  ,בפיקדונות ובהלוואות צמודי למט"ח או נסחרי במט"ח.
פסגות שיא גמל אג"ח קונצרני ( במסלול זה יושקעו לפחות  50%מנכסי המסלול באג"ח פירמות
סחירות של חברות ישראליות ו/או חברות זרות ו/או בקרנות נאמנות המתמחות בסוג השקעה זה
ו/או בניירות ער ,מסחריי לרבות בניירות מסחריי של חברות בחו"ל ו/או בהלוואות לא סחירות.
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.1

ניהול  9קופות גמל לתגמולי ופיצויי לשכירי ועצמאי )המש:(,
ב.

פסגות שיא גמל מסלולית הכוללת  6מסלולי השקעה) :המש(,
פסגות שיא גמל מדדית ללא מניות ( לפחות  75%מנכסי המסלול יושקעו באג"ח צמודות למדד
המחירי לצרכ ,לפחות  50%מנכסי המסלול הקולט יושקעו באג"ח ממשלתיות ,ובלבד שנכסי
המסלול לא יושקעו במניות ו/או בניירות ער ,המירי למניות.

ג.

פסגות גמל מסלולית הכוללת  6מסלולי השקעה:
פסגות גמל כללי ( במסלול זה יושקעו נכסי המסלול עפ"י שיקול דעת החברה ובכפו .להסדר
התחיקתי.
פסגות גמל מניות ( שיעור השקעה במניות לא יפחת מ( 50%מס ,נכסי המסלול .יתרת הנכסי
תושקע עפ"י שיקול דעת החברה ובכפו .להסדר התחיקתי.
פסגות גמל אג"ח ללא מניות ( שיעור ההשקעה באגרות חוב לא יפחת מ(  50%מס ,נכסי המסלול.
יתרת הנכסי תושקע עפ"י שיקול דעת החברה ובכפו .להסדר התחיקתי ,ובלבד שלא תושקע במניות
או בניירות ער ,המירי למניות.
פסגות גמל כספית ( במסלול זה יושקעו כל הכספי במזומני  ,פיקדונות שיקליי לא צמודי ,
ניירות ער ,מסחריי  ,מק"מ או אג"ח לא צמודות ,והכל בכפו .להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות
שנקבעו על פיו ,ובלבד שמש ,החיי הממוצע של כלל הנכסי המושקעי במסלול ,לא יעלה ,בכל עת,
על תשעי ימי .
פסגות גמל אג"ח עד  10%מניות ( שעור ההשקעה באגרות חוב לא יפחת מ(  50%מס ,נכסי המסלול.
יתרת הנכסי תושקע עפ"י שיקול דעת החברה ובכפו .להסדר התחיקתי ,ובלבד ששיעור ההשקעה
במניות לא יעלה על  10%מס ,נכסי המסלול.
פסגות גמל אג"ח מדינה ( במסלול זה יושקעו לא פחות מ(  50%מנכסי המסלול באג"ח ממשלתיות
ובמק"מ ,והכל בכפו .להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פי ,יתרת הנכסי  ,שלא
יושקעו כאמור ,תושקע עפ"י שיקול דעת החברה ובכפו .להסדר התחיקתי.

ד.

פסגות קמה החברה תשקיע את נכסי הקופה על פי שיקול דעתה ובכפו .לקבוע בהסדר התחיקתי
שיהיה בתוק .מעת לעת.

ה.

פסגות זה"ב זהירה בהשקעות
ההסדר התחיקתי.

החברה תשקיע את כספי קופת הגמל בהשקעות המותרות על פי

בכפו .לנאמר לעיל יושקעו לפחות  75%מנכסי הקופה בניירות ער ,שהונפקו ע"י מדינת ישראל או
בערבותה ,באגרות חוב של חברות המדורגות בדרוג השקעה ,כפי שיפורסמו ע"י חברה מדרגת
בפיקדונות בבנקי ובמוסדות כספיי .
ו.

פסגות קר אור

החברה תשקיע את כספי קופת הגמל בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי.
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.1

ניהול  9קופות גמל לתגמולי ופיצויי לשכירי ועצמאי )המש:(,
ז.

פסגות גמל בטא החברה תשקיע את כספי קופת הגמל בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי.
בקופה יושקעו לפחות  10%מנכסי הקופה במניות ,א באופ ישיר וא באמצעות מכשירי הנותני
חשיפה למניות .אול למרות הנאמר לעיל א יוצר מצב בו יחולו שינויי מהותיי בשוק ההו,
רשאית החברה המנהלת להקטי שיעור זה א .מתחת ל(  10%לתקופה שלא תעלה על שישה חודשי .

ח.

פסגות סגנו מסלולית הכוללת  7מסלולי השקעה:
פסגות סגנו גמל מניות ( בו תשקיע החברה המנהלת לפחות  50%מנכסי המסלול בקופה במניות או
בני"ע המירי למניות ו/או בתעודות השתתפות של קרנות נאמנות מתמחות במניות ו/או בנגזרי
למניות ו/או למדדי למניות ו/או לסלי מניות הנסחרי בישראל ו/או בחו"ל ,ויתרת נכסי המסלול
בקופה בכל השקעה כפי שיוחלט על ידי החברה מפע לפע על פי שיקול דעתה ובהתא להסדר
התחיקתי.
פסגות סגנו גמל מט"ח ( בו תשקיע החברה המנהלת לפחות  50%מנכסי המסלול בקופה באג"ח
מט"ח ו/או צמוד מט"ח ו/או בפקדונות צמודי מט"ח ו/או בתעודות השתתפות של קרנות נאמנות
המתמחות במט"ח ו/או בנגזרי למט"ח בישראל ו/או בחו"ל ,ויתרת נכסי המסלול בקופה בכל
השקעה כפי שיוחלט על ידי החברה מפע לפע על פי שיקול דעתה ובהתא להסדר התחיקתי.
פסגות סגנו גמל מדדית ללא מניות ( לפחות  75%מנכסי המסלול בקופה יושקעו בנכסי צמודי מדד
ובלבד שלפחות  50%מנכסי המסלול יושקעו באגרות חוב צמודות מדד .יתרת נכסי המסלול שלא
יושקעו כאמור ,תושקע על פי שיקול דעת החברה בכפו .להוראות ההסדר התחיקתי ,ובלבד שלא
תושקע במניות ו/או בני"ע המירי למניות.
פסגות סגנו גמל שקלית ללא מניות ( בו תשקיע החברה המנהלת לפחות  95%מנכסי המסלול בקופה
בפיקדונות שקליי לא צמודי למדד כלשהו ו/או מק"מ ו/או אג"ח ממשלתיות שאינ צמודות למדד
כלשהו ו/או אג"ח של חברות ממשלתיות שאינ צמודות למדד כלשהו ו/או אג"ח שאינ צמודות למדד
כלשהו המדורגת  Aלפחות לפי סול להתחייבויות ספציפיות ו/או בני"ע מסחריי המדורגי A-2
לפחות לפי סול הדרוג להתחייבויות ספציפיות לזמ קצר ,ויתרת נכסי המסלול בקופה בכל השקעה
כפי שיוחלט על ידי החברה מפע לפע על פי שיקול דעתה ובהתא להסדר התחיקתי ובלבד שנכסי
המסלול לא יושקעו במניות ו/או בני"ע המירי למניות.
פסגות סגנו גמל אג"ח ( בו תשקיע החברה לפחות  80%מנכסי המסלול בקופה באג"ח ממשלתיות
ו/או בנכסי המדורגי בדרוג  AA-לפחות ,ויתרת נכסי המסלול בקופה בכל השקעה כפי שיוחלט על
ידי החברה מפע לפע על פי שיקול דעתה ובהתא להסדר התחיקתי ,ובלבד שנכסי המסלול בקופה
לא יושקעו במניות ו/או אופציות למניות ו/או אופציות על מדדי מניות.
פסגות סגנו גמל בטא ( בו תשקיע החברה את נכסי המסלול בקופה כפי שיוחלט על ידה מפע לפע
על פי שיקול דעתה ובהתא להסדר התחיקתי ובלבד שלפחות  10%מנכסי המסלול יושקעו במניות,
אופציות ואג"ח להמרה.
פסגות סגנו גמל כספית ( במסלול זה יושקעו כל הכספי באחד או יותר מהמפורטי להל:
מזומני  ,פיקדונות שיקליי לא צמודי  ,ניירות ער ,מסחריי  ,מק"מ או אג"ח לא צמודות ,והכל
בכפו .להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו ,ובלבד שמש ,החיי הממוצע של כלל
הנכסי המושקעי במסלול ,לא יעלה ,בכל עת ,על תשעי ימי .
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ט.

.2

פסגות נדבכי החברה תשקיע את כספי קופת הגמל בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי.

ניהול  5קרנות השתלמות:
א.

פסגות השתלמות מסלולית הכוללת  6מסלולי השקעה:
פסגות השתלמות כללי ( נכסיו יושקעו עפ"י שיקול דעת החברה ובכפו .להסדר התחיקתי ,לרבות
באג"ח של ממשלת ישראל ,באג"ח קונצרניות ,בפקדונות בבנקי  ,במניות ,באופציות ובהשקעות
אחרות.
פסגות השתלמות מניות ( שיעור ההשקעה במניות ו/או ניירות ער ,המירי למניות ו/או כתבי אופציה
לא יפחת מ (  50%מס ,נכסי המסלול .יתרת הנכסי תושקע עפ"י שיקול דעת החברה ובכפו .להסדר
התחיקתי.
פסגות השתלמות אג"ח ללא מניות ( שיעור ההשקעה באגרות חוב לרבות אגרות חוב הניתנות להמרה,
לא יפחת מ ( 75%מס ,נכסי המסלול בכפו .להסדר התחיקתי .יתרת הכספי שלא יושקעו באגרות
חוב כאמור תושקע על פי שיקול דעת החברה ובכפו .להוראות ההסדר התחיקתי ,ובלבד שלא תושקע
במניות ו/או בניירות ער ,המירי למניות.
פסגות השתלמות ללא מניות ( במסלול זה יושקעו הכספי על פי שיקול דעת החברה ובכפו .להסדר
התחיקתי ,ובלבד שלא יושקעו כספי במניות או בניירות ער ,המירי למניות.
פסגות השתלמות כספית ( במסלול זה יושקעו כל הכספי במזומני  ,פיקדונות שקליי לא צמודי ,
ניירות ער ,מסחריי  ,מק"מ או אג"ח לא צמודות ,והכל בכפו .להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות
שנקבעו על פיו ,ובלבד שמש ,החיי הממוצע של כלל הנכסי המושקעי במסלול ,לא יעלה ,בכל עת,
על תשעי ימי .
פסגות השתלמות אג"ח מדינה ( במסלול זה יושקעו לא פחות מ(  50%מנכסי המסלול באג"ח
ממשלתיות ובמק"מ ,והכל בכפו .להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו ,יתרת
הנכסי  ,שלא יושקעו כאמור ,תושקע על פי שיקול דעת החברה ובכפו .להסדר התחיקתי.

ב.

פסגות שיא השתלמות מסלולית הכוללת  5מסלולי השקעה:
פסגות שיא השתלמות מסלולית כללי ( במסלול זה יושקעו הכספי על פי שיקול דעת החברה
ובכפו .להסדר התחיקתי.
פסגות שיא השתלמות מסלולית אג"ח ללא מניות ( במסלול זה יושקעו לא פחות מ(  75%מנכסי
המסלול באגרות חוב מכל סוג בכפו .להסדר התחיקתי .יתרת הנכסי שלא יושקעו באגרות חוב
כאמור ,תושקע על פי שיקול דעת החברה בכפו .להוראות ההסדר התחיקתי ,ובלבד שלא תושקע
במניות ו/או בניירות ער ,המירי למניות.
פסגות שיא השתלמות מסלולית כספית ( במסלול זה יושקעו כל הכספי במזומני  ,פיקדונות
שקליי לא צמודי  ,ניירות ער ,מסחריי  ,מק"מ או אג"ח לא צמודות והכל בכפו .להוראות ההסדר
התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו ,ובלבד שמש ,החיי הממוצע של כלל הנכסי המושקעי
במסלול ,לא יעלה בכל עת ,על תשעי ימי .
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.2

ניהול  5קרנות השתלמות) :המש(,
ב.

פסגות שיא השתלמות מסלולית הכוללת  5מסלולי השקעה) :המש(,
פסגות שיא השתלמות מסלולית אג"ח מדינה ( במסלול זה יושקעו לא פחות מ(  50%מנכסי המסלול
באג"ח ממשלתיות ובמק"מ ,והכל בכפו .להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו ,יתרת
הנכסי  ,שלא יושקעו כאמור ,תושקע על פי שיקול דעת החברה ובכפו .להסדר התחיקתי.
פסגות שיא השתלמות מנייתי ( במסלול זה יושקעו לא פחות מ(  50%מנכסי המסלול במניות לרבות
ניירות ער ,המירי למניות והכל בכפו .להסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו .יתרת הנכסי ,
שלא יושקעו כאמור ,תושקע על פי שיקול דעת החברה ובכפו .להסדר התחיקתי.

.3

ג.

פסגות כנרת מסלולית הכוללת  5מסלולי השקעה:
פסגות כנרת כללי ( במסלול זה יושקעו הכספי על פי שיקול דעת החברה ובכפו .להסדר התחיקתי.
פסגות כנרת אג"ח ללא מניות ( לפחות  50%מנכסי המסלול יושקעו באגרות חוב א באופ ישיר וא
באמצעות מכשירי הנותני חשיפה לריביות שונות ,ובלבד שנכסי המסלול לא יושקעו במניות או
בניירות ער ,המירי למניות.
פסגות כנרת כספית ( במסלול זה יושקעו כל הכספי באחד או יותר מהמפורטי להל :מזומני ,
פיקדונות שקליי לא צמודי  ,ניירות ער ,מסחריי  ,מק"מ או אג"ח לא צמודות ,והכל בכפו.
להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו ,ובלבד שמש ,החיי הממוצע של כלל הנכסי
המושקעי במסלול ,לא יעלה ,בכל עת ,על תשעי ימי .
פסגות כנרת מניות ( לפחות  50%מנכסי המסלול יושקעו במניות ו/או בני"ע המירי למניות .יתרת
הנכסי תושקע עפ"י שיקול דעת החברה ובכפו .להסדר התחיקתי.
פסגות כנרת בטא ( מסלול השקעה כללי שאינו מוטה לכיוו השקעה מסויי המנוהל בהתא
להתפתחויות בשוק ההו ושיקול דעת החברה ,שבו יושקעו  10%מנכסי המסלול במניות.

ד.

פסגות סגנו השתלמות
התחיקתי.

ה.

פסגות השתלמות פלטינו
הקבועות בחוק.

החברה תשקיע את כספי קופת הגמל בהשקעות המותרות על פי ההסדר

כספי הקר יושקעו בהשקעות המותרות על פי החוק ובמגבלות

ניהול שלוש קופות מרכזיות לפיצויי וקופה לפנסיה תקציבית:
פסגות מסלולית לפיצויי כספי המסלול יושקעו בהשקעות המאושרות על ידי ההסדר התחיקתי.
א.
הנהלת החברה יחד ע עמיתי המסלול יקבעו בעת הקמת המסלול את אופי ההשקעות הרצוי במסלול
וכ את ההנחיות המיוחדות לניהול ההשקעות א ישנ הנחיות מיוחדות.
ב.

פסגות שיא פיצויי מסלולית

הכוללת  6מסלולי השקעה:

פסגות שיא פיצויי כללי ( מסלול השקעה בו תשקיע החברה את נכסי המסלול כפי שיוחלט על ידה
מפע לפע על פי שיקול דעתה ובהתא להסדר התחיקתי.
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פרק שני תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד )המש'(
.3

תחומי פעילות )המש'(

ה.

פעילות עיסקית מהותית )המש'(

.3

ניהול שלוש קופות מרכזיות לפיצויי וקופה לפנסיה תקציבית) :המש(,
ב.

פסגות שיא פיצויי מסלולית

הכוללת  6מסלולי השקעה):המש(,

פסגות שיא פיצויי כספית ( מסלול בו יושקעו כל נכסי המסלול במזומני  ,פיקדונותשקליי לא
צמודי  ,ניירות ער ,מסחריי  ,מק"מ או אג"ח לא צמודות ,והכל בכפו .להוראות ההסדר התחיקתי
ולמגבלות שנקבעו על פיו ,ובלבד שמש ,החיי הממוצע של כלל הנכסי המושקעי במסלול ,לא
יעלה ,בכל עת ,על תשעי ימי .
פסגות שיא פיצויי שקלית ללא מניות ( בו יושקעו לפחות  95%מנכסי המסלול יושקעו בפיקדונות
שקליי לא צמודי למדד כלשהו ו/או מק"מ ו/או אגרות חוב שאינ צמודות למדד כלשהו שדירוג
אינו נמו ,מ(  Aו/או בני"ע מסחריי שדירוג אינו נמו ,מ(  .A-2יתרת נכסי המסלול יושקעו כפי
שיוחלט על ידי החברה ובלבד שנכסי המסלול לא יושקעו במניות ו/או בניירות ער ,המירי למניות.
פסגות שיא פיצויי מדדית ללא מניות ( בו יושקעו לפחות  75%מנכסי המסלול באג"ח צמודות למדד
המחירי לצרכ ולפחות  50%מנכסי המסלול יושקעו באג"ח ממשלתיות .נכסי המסלול לא יושקעו
במניות ו/או בני"ע המירי למניות.
פסגות שיא פיצויי מניות ( בו יושקעו לפחות  50%מהנכסי במניות באר 1ובחו"ל ,בנגזרי על
מניות ומדדי מניות באר 1ובחו"ל.
פסגות שיא פיצויי עד  10%מניות ( מסלול השקעה בו תשקיע החברה את נכסי המסלול כפי שיוחלט
על ידה מפע לפע על פי שיקול דעתה ובהתא להסדר התחיקתי ,א ,בכל מקרה לא יושקעו יותר
מעשרה אחוזי מנכסי המסלול במניות באר 1ובחו"ל ,ובנגזרי על מניות ומדדי מניות בחו"ל.
ג.

פסגות פיצויי מסלולית הכוללת  3מסלולי השקעה:
פסגות פיצויי כללי ( מסלול בו תשקיע החברה את נכסי המסלול כפי שיוחלט על ידה מפע לפע על
פי שיקול דעתה ובהתא להסדר התחיקתי.
פסגות פיצויי

בטא ( מסלול בו תשקיע החברה לפחות  10%מנכסי המסלול במניות או בני"ע
לפע

המירי למניות ,והיתר כפי שיוחלט על ידה מפע
התחיקתי.
פסגות פיצויי אג"ח ללא מניות ( מסלול בו תשקיע החברה לפחות  80%מנכסי המסלול באג"ח
ממשלתיות ו/או בנכסי

על פי שיקול דעתה ובהתא

להסדר

המדורגי  AAלפחות ,והיתרה בכל השקעה כפי שיוחלט על ידי החברה

מפע לפע על פי שיקול דעתה ובהתא להסדר התחיקתי ,ובלבד שנכסי המסלול לא יושקעו במניות
ו/או אופציות למניות ו/או אופציות על מדדי מניות.
ד.

פסגות עתיד גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית ( נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת
החברה ובכפו .להוראות הדי.
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פרק שני תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד )המש'(
.3

תחומי פעילות )המש'(

ה.

פעילות עיסקית מהותית )המש'(

.4

ניהול שתי קופות לדמי מחלה:
א.

פסגות קופה לתשלו דמי מחלה

החברה תשקיע את כספי הקופה בהשקעות המותרות על פי

ההסדר התחיקתי .בכפו .להסדר התחיקתי ,החברה תהיה רשאית להשקיע את כספי הקופה בכל
השקעה שתיקבע על ידה.
ב.

פסגות מרפא קופת גמל מרכזית לדמי מחלה

החברה תשקיע את כספי קופת הגמל בהשקעות

המותרות על פי ההסדר התחיקתי.
.5

ניהול קר פנסיה חדשה:
ביו  31בדצמבר  2010הקימה החברה קר פנסיה חדשה מקיפה וקר פנסיה חדשה כללית )קופות משלמות
לקצבה(.
קר הפנסיה "פסגות פנסיה מקיפה" ( מכילה חמישה מסלולי ביטוח )פנסיה מקיפה ,עתיר חיסכו,
א.
עתיר ביטוח ,פנסיית נכות  ,75%עתיר פנסיית שאירי ( וארבעה אפיקי השקעה )אפיק השקעה כללי,
אפיק מניות ,אפיק עד  10%מניות ואפיק אג"ח(.
אפיק השקעה כללי ( באפיק זה יושקעו נכסי המסלול על פי שיקול דעתה של החברה המנהלת בכפו.
להסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו.
אפיק מניות ( באפיק זה יושקעו לא פחות מ(  50%מנכסי המסלול במניות ובניירות ער ,המירי
למניות ,ובכפו .להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו ; יתרת הנכסי שלא יושקעו
במניות ובניירות ער ,המירי למניות ,ככל שישנה ,תושקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפו.
להסדר התחיקיתי ולמגבלות שנקבעו על פיו.
אפיק עד  10%מניות ( באפיק זה יושקעו לא יותר מ(  10%מנכסי המסלול במניות ובניירות ער,
המירי למניות ובכפו .להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו ; יתרת הנכסי שלא
יושקעו במניות ובניירות ער ,המירי למניות תושקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפו.
להסדר התחיקיתי ולמגבלות שנקבעו על פיו.
אפיק אג"ח ( באפיק זה יושקעו לא פחות מ(  50%מנכסי המסלול באג"ח ובמק"מ ,והכל בכפו.
להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו ; יתרת הנכסי שלא יושקעו באג"ח ובמק"מ,
תושקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפו .להסדר התחיקיתי ולמגבלות שנקבעו על פיו.
ב.

קר הפנסיה "פסגות פנסיה כללית" ( מכילה שבעה מסלולי ביטוח )פנסיה מקיפה ,עתיר חיסכו,
עתיר ביטוח ,פנסיית נכות  ,75%עתיר פנסיית שאירי  ,רווקי ופנסיית יסוד( וארבעה אפיקי השקעה
)אפיק השקעה כללי ,אפיק מניות ,אפיק עד  10%מניות ואפיק אג"ח(.
אפיק השקעה כללי ( באפיק זה יושקעו נכסי המסלול על פי שיקול דעתה של החברה המנהלת בכפו.
להסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו.
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פסגות קופות גמל ופנסיה בערבו מוגבל )לשעבר :פסגות קופות גמל בערבו מוגבל(

פרק שני תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד )המש'(
.3

תחומי פעילות )המש'(

ה.

פעילות עיסקית מהותית )המש'(

.5

ניהול קר פנסיה חדשה) :המש(,
ב.

קר הפנסיה "פסגות פנסיה כללית" ( )המש'(
אפיק מניות ( באפיק זה יושקעו לא פחות מ(  50%מנכסי המסלול במניות ובניירות ער ,המירי
למניות ,ובכפו .להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו ; יתרת הנכסי שלא יושקעו
במניות ובניירות ער ,המירי למניות ,ככל שישנה ,תושקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפו.
להסדר התחיקיתי ולמגבלות שנקבעו על פיו.
אפיק עד  10%מניות ( באפיק זה יושקעו לא יותר מ(  10%מנכסי המסלול במניות ובניירות ער,
המירי למניות ובכפו .להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו ; יתרת הנכסי שלא
יושקעו במניות ובניירות ער ,המירי

למניות תושקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפו.

להסדר התחיקיתי ולמגבלות שנקבעו על פיו.
אפיק אג"ח ( באפיק זה יושקעו לא פחות מ(  50%מנכסי המסלול באג"ח ובמק"מ ,והכל בכפו.
להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו ; יתרת הנכסי שלא יושקעו באג"ח ובמק"מ,
תושקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפו .להסדר התחיקיתי ולמגבלות שנקבעו על פיו.
.6

ניהול קופת גמל בניהול אישי :IRA
במהל ,שנת  2010הקימה החברה קופת גמל וקר השתלמות בניהול אישי ) IRA - Individual Retirement
 .(accountקופת גמל/קר השתלמות בניהול אישי הינה מוצר המאפשר לחוס ,לקבל החלטות השקעה בנכסי
ספציפיי

באמצעות מנהל תיק ההשקעות שלו ובהתא

לתקנות .לקופה/קר נית להעביר כספי חוסכי

בקרנות השתלמות ,כספי חוסכי עצמאיי בעלי קופות גמל נזילה וכספי של שכירי במעמד עצמאי בקופת
גמל שהופקדו ממשכורת  /כרווח מעבודת .

.4

השקעות בהו התאגיד ועסקאות במניותיו

בחודש מרס  2008הושקע בחברה ס ,של  50מיליוני ש"ח על ידי החברה הא של החברה )שהושקע קוד לכ בחברה
הא על ידי יורק לוקסמבורג( כנגד הקצאת  90,000מניות רגילות בנות  1ש"ח ע"נ כ"א של החברה לחברה הא  .החברה
השתמשה בכספי ההשקעה כאמור למימו חלקי של קופת הגמל גדיש.
בחודש דצמבר  2008פרעה החברה את הלוואת הבעלי שקיבלה בחודש מרס  2008מיורק לוקסמבורג) .לצור ,מימו
חלקי של רכישת קופת הגמל גדיש( .סכו קר ההלוואה שנפרע עמד על ס ,של  312.8מיליוני ש"ח כשמתוכו 276.2
מיליוני ש"ח בניכוי מס במקור הושקעו חזרה על ידי פסגות בית השקעות בחברה כנגד פרמיה על מניות.
לגבי דרישות הו מחברות מנהלות ( ראה סעי .ב 7.בדוח הדירקטוריו.

.5

דיבידנדי ומניות הטבה

בתקופת הדוח לא חולקו דיבידנדי בחברה .החברה בוחנת ותבח בעתיד את האפשרות לחלק דיבידנד על בסיס
תוצאותיה העסקיות ,הכללי לחלוקה על פי די ,דרישות ההו העצמי ומגבלות מכוח הסכ מימו נכסי קבוצת פסגות
ראה סעי 2 .א'  6ז' לעיל.
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פרק שלישי מידע אחר
.6

מידע כספי על תחומי פעילות עיקריי

להל מידע כספי לפי תחומי הפעילות של החברה:
א.

תחו פעילות קופות גמל לתגמולי קופות גמל אישיות לפיצויי וקופות גמל לדמי מחלה
•

פסגות גדיש מסלולית.

•

פסגות גמל מסלולית .

•

פסגות שיא גמל מסלולית.

•

פסגות זה"ב ( זהירה בהשקעות.

•

פסגות קר אור.

•

פסגות גמל בטא.

•

פסגות סגנו מסלולית.

•

פסגות נדבכי .

•

פסגות קמה .

•

פסגות קופה לתשלו דמי מחלה.

•

פסגות מרפא קופת גמל מרכזית לדמי מחלה.
2011

2009

2010
אלפי ש"ח

הכנסות מדמי ניהול

392,662

409,405

342,598

ס ,נכסי מנוהלי )ליו (31/12

33,706,420

37,067,700

35,412,900

הפקדות,משיכות והעברות*

)(1,866,100

)(1,351,300

)(1,234,800

תשואה ממוצעת לתקופה

)(2.98%

10%

29.52%

הכנסות אחרות

(

(

47

הוצאות מיוחסות

274,788

308,373

247,088

רווח )הפסד( תפעולי מיוחס

102,653

86,112

32,936

הנתוני מתייחסי לתקופה שבה כל קופה פעלה מאז היווסדה ולגבי קופות פריזמה )ראה סעיפי 2א'  6לעיל(
החל מיו רכישת ע"י החברה ,למעט נתוני התשואות והצבירות שמתייחסי לכל השנה.

הכנסות החברה מדמי ניהול
הגידול בהכנסות מדמי ניהול בי השני

 2009ו( 2010נובע מגידול בשווי הנכסי

המנוהלי

של החברה

בעקבות רכישת קופות פריזמה ביו  6באפריל ) 2009ראה סעי 2 .א'  6לעיל( .הקיטו בהכנסות בשנת הדוח
נובע כתוצאה מקיטו בשווי הנכסי .
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א.

תחו פעילות קופות גמל לתגמולי קופות גמל אישיות לפיצויי וקופות גמל לדמי מחלה )המש(,
הכנסות אחרות של החברה
הכנסות אלו מיוחסות לכל אחד מתחומי הפעילות לפי יחס של יתרת הנכסי של תחו הפעילות מס ,הנכסי
הכולל של החברה.
הוצאות של החברה המיוחסות לתחו הפעילות
הוצאות אלו מיוחסות לכל אחד מתחומי הפעילות לפי יחס יתרת הנכסי של תחו הפעילות מס ,הנכסי
הכולל של החברה.
הגידול בהוצאות בי השני  2009(2010נובע מגידול בשווי הנכסי המנוהלי של החברה בעקבות רכישת
קופות פריזמה ביו  6באפריל ) 2009ראה סעי 2 .א'  6לעיל(  .הקיטו בהוצאות בי השני  2010(2011נובע
בעיקרו כתוצאה מקיטו בהפחתת רכוש אחר.
תשואה ממוצעת לתקופה
בשנת  2011הואט קצב ההתאוששות הכלכלית שהחל בשנת  2010והביא לירידה ה במחירי המניות וה
במחירי האג"ח הקונצרני.
התשואה הממוצעת של ענ .קופות הגמל בשנת  2011הסתכמה בכ( ) , (2.95%לעומת כ(  9.98%בשנת .2010
התשואה הממוצעת של קופות הגמל שבניהול החברה בשנת  2011הסתכמה בכ( ) ,(2.98%לעומת כ( 9.97%
בשנת .2010
קופת גמל בניהול אישי )(IRA
במהל ,שנת  2010הקימה החברה קופת גמל בניהול אישי ))(IRA - Individual Retirement accountראה
סעי 11 .להל( ,נכו לתארי ,הדוח קיימות יתרות צבורות בס 2 ,מיליו ש"ח בקופה זו.
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ב.

תחו פעילות קרנות השתלמות
•

פסגות השתלמות מסלולית.

•

פסגות סגנו השתלמות.

•

פסגות שיא השתלמות מסלולית.

•

פסגות כנרת מסלולית.

•

פסגות השתלמות פלטינו .
2011

הכנסות מדמי ניהול
ס ,נכסי מנוהלי )ליו (31/12
הפקדות,משיכות והעברות*
תשואה ממוצעת לתקופה
הכנסות אחרות
הוצאות מיוחסות
רווח )הפסד( תפעולי מיוחס

104,341
9,700,290
164,880
)(3.30%
(
79,081
29,542

2010
אלפי ש"ח

102,596
9,973,900
268,900
9.84%
(
82,975
23,172

2009

70,560
8,939,000
257,100
32.07%
11
62,370
8,314

תחו פעילות קרנות השתלמות )המש(,
הנתוני מתייחסי לתקופה שבה כל קופה פעלה מאז היווסדה ולגבי קופות פריזמה )ראה סעי2 .א'  6לעיל(
החל מיו רכישת ע"י החברה ,למעט נתוני התשואות והצבירות שמתייחסי לכל השנה.
הכנסות של החברה מדמי ניהול
הגידול בהכנסות מדמי ניהול בי השני  2009ו( 2010נובע מגידול בשווי הנכסי המנוהלי של החברה
בעקבות רכישת קופות פריזמה ביו  6באפריל ) 2009ראה סעי 2 .א'  6לעיל(.
הכנסות אחרות של החברה
הכנסות אלו מיוחסות לכל אחד מתחומי הפעילות לפי יחס של יתרת הנכסי של תחו הפעילות מס ,הנכסי
הכולל של החברה.
הוצאות של החברה המיוחסות לתחו הפעילות
הוצאות אלו מיוחסות לכל אחד מתחומי הפעילות לפי יחס יתרת הנכסי של תחו הפעילות מס ,הנכסי
הכולל של החברה.
הגידול בהוצאות בי השני  2009(2010נובע מגידול בשווי הנכסי המנוהלי של החברה בעקבות רכישת
קופות פריזמה ביו  6באפריל ) 2009ראה סעי 2 .א'  6לעיל(  .הקיטו בהוצאות בי השני  2010(2011נובע
בעיקרו כתוצאה מקיטו בהפחתת רכוש אחר.
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ב.

תחו פעילות קרנות השתלמות )המש(,

תשואה ממוצעת לתקופה
בשנת  2011הואט קצב ההתאוששות הכלכלית שהחל בשנת  2010והביא לירידה ה במחירי המניות וה
במחירי האג"ח הקונצרני.
התשואה הממוצעת של ענ .קרנות ההשתלמות בשנת  2011הסתכמה בכ( ) ,(3.29%לעומת כ(  9.91%בשנת
.2010
התשואה הממוצעת של קרנות ההשתלמות שבניהול החברה בשנת  2011הסתכמה בכ( ) ,(3.30%לעומת כ(
 9.81%בשנת .2010
קר השתלמות בניהול אישי )(IRA
במהל ,שנת  2010הקימה החברה קר השתלמות בניהול אישי ))(IRA - Individual Retirement accountראה
סעי 11 .להל( ,נכו לתארי ,הדוח טר הופקדו כספי בקר.
ג.

תחו פעילות קופות מרכזיות לפיצויי ולהשתתפות בפנסיה תקציבית
•

פסגות מסלולית לפיצויי .

•

פסגות שיא פיצויי מסלולית.

•

פסגות פיצויי מסלולית.

•

פסגות עתיד גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית.
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ג.

תחו פעילות קופות מרכזיות לפיצויי ולהשתתפות בפנסיה תקציבית
2011

הכנסות מדמי ניהול
ס ,נכסי מנוהלי )ליו (31/12
הפקדות,משיכות והעברות*
תשואה ממוצעת לתקופה
הכנסות אחרות
הוצאות מיוחסות
רווח )הפסד( תפעולי מיחוס

21,395
3,021,300
)(229,850
)(2.84
(
24,631
9,201

2010
אלפי ש"ח

24,031
3,325,800
)(63,500
8.47%
(
27,668
7,727

2009

17,962
3,159,500
)(99,600
30.69%
4
22,045
2,938

הנתוני מתייחסי לתקופה שבה כל קופה פעלה מאז היווסדה ולגבי קופות פריזמה )ראה סעיפי 2א'  6לעיל(
החל מיו רכישת ע"י החברה ,למעט נתוני התשואות והצבירות שמתייחסי לכל השנה.
הכנסות של החברה מדמי ניהול
הגידול בהכנסות מדמי ניהול בי השני  2009ו( 2010נובע מגידול בשווי הנכסי
בעקבות רכישת קופות פריזמה ביו  6באפריל ) 2009ראה סעי 2 .א'  6לעיל(.

המנוהלי

של החברה

הכנסות אחרות של החברה
הכנסות אלו מיוחסות לכל אחד מתחומי הפעילות לפי יחס של יתרת הנכסי של תחו הפעילות מס ,הנכסי
הכולל של החברה.
הוצאות של החברה המיוחסות לתחו הפעילות
הוצאות אלו מיוחסות לכל אחד מתחומי הפעילות לפי יחס יתרת הנכסי של תחו הפעילות מס ,הנכסי
הכולל של החברה.
הגידול בהוצאות בי השני  2009(2010נובע מגידול בשווי הנכסי המנוהלי של החברה בעקבות רכישת
קופות פריזמה ביו  6באפריל ) 2009ראה סעי 2 .א'  6לעיל(  .הקיטו בהוצאות בי השני  2010(2011נובע
בעיקרו כתוצאה מקיטו בהפחתת רכוש אחר.
תשואה ממוצעת לתקופה
בשנת  2011הואט קצב ההתאוששות הכלכלית שהחל בשנת  2010והביא לירידה ה במחירי המניות וה
במחירי האג"ח הקונצרני.
התשואה הממוצעת של ענ .קופות מרכזיות לפיצויי בשנת  2011הסתכמה בכ( ) (1.75%לעומת כ(9.20%
בשנת .2010
התשואה הממוצעת של קופות מרכזיות לפיצויי שבניהול החברה בשנת  2011הסתכמה בכ( ) (2.84לעומת כ(
 8.43%בשנת .2010
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ד.

תחו פעילות קרנות הפנסיה
ביו  31בדצמבר  2010הקימה החברה קר פנסיה חדשה מקיפה וקר פנסיה חדשה כללית )קופות משלמות
לקצבה()ראה סעי 11 .להל( .נכו לתארי ,הדוח בקר המקיפה יתרה צבורה בס 39,488 ,אלפי  4ובקר
הכללית  2,268אלפי ש"ח.

•

קר פנסיה מקיפה

•

קר פנסיה כללית

הכנסות מדמי
ניהול

הפסד לפני מסי
מתחו פעילות
ס ,נכסי
מנוהלי
ס ,דמי גמולי

דמי ניהול מקרנות פנסיה חדשות מקיפות שנגבו מתו ,דמי
הגמולי
דמי ניהול מקרנות פנסיה חדשות מקיפות שנגבו מתו ,ס,
נכסי
דמי ניהול מקרנות פנסיה חדשות כלליות שנגבו מתו ,ס,
נכסי

2011
אלפי ש"ח
456
37
11
)(3,629
41,756

בקר חדשה מקיפה
בקר חדשה כללית

11,101
315

הכנסות מדמי ניהול
הכנסות דמי ניהול כוללות הכנסות מקר הפנסיה המקיפה והכללית  ,הכנסות דמי הניהול ה נגזרת של דמי הניהול
אות גובה החברה מהעמיתי  .שיעור דמי הניהול השנתיי שראשית החברה לגבות מדמי הגמולי הינ  6%בקר
המקיפה ,שיעור דמי הניהול השנתיי שרשאית החברה לגבות מס ,הנכסי הינ  0.25%מהקר המקיפה ו( 2%מהקר
הכללית.
הפסד לפני מסי מתחו פעילות
לחברה שני מגזרי פעילות :מגזר קרנות פנסיה הכולל שתי קרנות פנסיה ,מגזר קופות גמל הכולל ניהול קופות גמל
וקרנות השתלמות וקופות מרכזיות לפיצויי  .ההפסד כולל את ההכנסות הישירות אות נית לשיי ,למגזר ,וכ הוצאות
שונות ה ישירות שנית לייחס באופ ישיר למגזר וה עקיפות שהועמסו ע"י מפתחות שוני .

ס ,נכסי מנוהלי
הקרנות החלו את פעילות ביו  1בינואר .2011 ,עיקר הגידול בס ,הנכסי בקר המקיפה והכלללית נובע מהעברות
צבירה מגופי אחרי .
ס ,דמי גמולי
שיעור דמי הגמולי בשנת  2011בקר הכללית הינו כ( ,14%שיעור דמי הגמולי בשנת  2011בקר המקיפה הינו כ(.28%
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הסביבה הכללית והשפעת גורמי חיצוניי על פעילות החברה

7.1

שינויי ברגולציה ( כללי :ישו מסקנות ועדת בכר הביא לחקיקת שורת חוקי ( ה חוקי המסדירי את
ניהול קופות הגמל ודרכי שיווק והפצת וה חוק הגברת התחרות ולצמצו הריכוזיות וניגודי הענייני בשוק
ההו בישראל )תיקוני חקיקה( התשס"ה – ) 2005להל – "החוק להגברת התחרות"( .בנוס ( .תיקוני
להוראות הדי החלות לגבי ניהול קופות גמל ,ובמיוחד תיקו  3לתקנות הקופות הביאו לשינוי במבנה הבעלות
על קופות גמל בשוק ההו ולשינוי בדפוסי החיסכו בקופות הגמל.
בתארי 15 ,ביולי  2007פורסמו תקנות הפיקוח על שירותי פיננסיי )ביטוח( )דירקטוריו וועדותיו(,
התשס"ז(  2007הקובעות תנאי כשירות לדירקטורי  ,נושאי שעל חברי הדירקטוריו לדו בה והוראות
נוספות ביחס לדירקטוריו וועדותיו.
ביו  23בינואר  2008התקבל בכנסת חוק הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות גמל( )תיקו מס'  ,(3התשס"ח(
) 2008להל( "תיקו  3לחוק קופות הגמל"( ותקנות מס הכנסה )כללי לאישור ולניהול קופות גמל( )הוראת
שעה( ,התשס"ח (  ,2008אשר כוללי שורה של תיקוני חקיקה ,לרבות בחוק הפיקוח על שירותי פיננסיי
)קופות גמל( ,התשס"ה ( .2005
עד לתיקו האמור המוצרי השוני בתחו החסכו לטווח ארו ,נחלקו לשני מסלולי עיקריי )בגי כספי
שהופקדו עבור עמיתי בקרנות פנסיה וקופות גמל עד ליו  31בדצמבר  ( (2007מסלול המבטיח תשלומי קצבה
)פנסיה( ומסלול המבטיח תשלו הוני ,תו ,מת אפשרות לשילוב מסלולי אלה.
בהתא לשינוי החקיקה האמור ,בוטלה החלוקה האמורה בי מסלול הוני ומסלול קצבה ביחס לכספי
שהופקדו החל מינואר  ,2008וכספי אלה ישולמו כרובד ראשו )עד לסכו קצבה מזערי( א ,ורק בדר ,של
קצבה .לגבי הזכות לכספי שמעבר לסכו הקצבה המזערי ,תהיה בידי העמית הזכות לבחור בי משיכת
הכספי בדר ,של תשלו הוני לבי קבלת תשלו בדר ,של קצבה.
התיקו קובע שני סוגי קופות גמל לקצבה :קופת גמל משלמת )קופת גמל אשר משלמת ישירות קצבה
לעמיתיה( וקופת גמל לא משלמת )קופת גמל אשר לא נית למשו ,ממנה כספי באופ ישיר( ,למעט כספי
פיצויי  .משיכת
כספי התגמולי מקופת גמל לא משלמת תוכל להתבצע רק על ידי העברת הכספי לקופת גמל משלמת.
משיכת הכספי מקופת גמל משלמת תהא בהתא לשיטת ההיוו שנקבעה בתקנו הקופה ,ובלבד שסכו
הקצבה שלו יהיה זכאי העמית לאחר ההיוו לא יפחת מ(  3,850ש"ח )סכו הקצבה המזערי אשר יעודכ על פי
עליית המדד ביו  1במרס כל שנה ביחס למדד שהיה ידוע ביו  1במרס  .(2008א פחת הסכו האמור מסכו
הקצבה המזערי המשיכה תתבצע בהתא לשיטת ההיוו שנקבעה בתקנו הקופה ,לפי שיעור מהקצבה שלא
יעלה על  25%ולתקופה שלא תעלה על חמש שני .
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הסביבה הכללית והשפעת גורמי חיצוניי על פעילות החברה )המש'(

7.1

שינויי ברגולציה ( כללי )המש(,
הוראותיו האמורות של התיקו תחולנה על הכספי שהופקדו עבור העמיתי החל ממועד  1בינואר  .2008לגבי
כספי שהופקדו עד ליו  1בינואר  2008תחולנה ההוראות שהיו בתוק .עד לתיקו.
קופות התגמולי שבניהול החברה הינ קופות גמל לא משלמות.
כמו כ ,נקבע במסגרת התיקו ,כי נית יהיה להמשי ,להפקיד כספי בקופות מרכזיות לפיצויי רק עד ליו
 31בדצמבר  .2010עוד נקבע במסגרת התיקו האמור ,כי על א .האמור לעיל ,רק עמיתי אשר היו עמיתי
בקופות אלו עד ליו  31בדצמבר  ,2007יוכלו להמשי ,להפקיד כספי בקופות מרכזיות לפיצויי  ,וכי כספי
אלה יהיו בשל עובדי של עמיתי כאמור ,שהופקדו בגינ כספי עבור חודש דצמבר  .2007לאור תיקו זה,
לא נית לצר .עמיתי חדשי לקופות המרכזיות לפיצויי החל מיו  1בינואר .2008
ביו  15באפריל  2008פרס המשנה לממונה מסמ ,בעניי סוגיות בנושא תיקו מספר  3לחוק הפיקוח על
שירותי פיננסיי )קופות גמל( ,תשס"ה –  .2005כמו כ ,ביו  20באוגוסט  2008פרס המשנה לממונה מסמ,
הוראות הבהרה נוספות .במסגרת ההבהרות האמורות הובאה התייחסות למספר סוגיות הנובעות מתיקו
החקיקה כאמור ,ובי היתר:
במקרה של משיכת כספי על ידי מוטב של עמית שנפטר ,משיכת כספי פיצויי וכספי המשולמי
.1
קבוצתי ,נית יהיה למשכ

.2
.3

.4

ישירות ושלא באמצעות העברת

למוטבי במקרה של ביטוח חיי
הכספי לקופת גמל משלמת לקצבה;
לעניי סכו הקצבה המזערי נקבע ,כי יובאו בחשבו סכומי קצבה לה זכאי העמית מקופת גמל
אחרת או ממעביד;
על כספי קופת גמל אישית לפיצויי שמבקש עמית(שכיר להעביר בהתא לתקנה 34א)א( לתקנות מס
הכנסה ,לא יחול אישור מס הכנסה כקופת גמל לתגמולי  ,מכיוו שהעברה מהווה הפקדה חדשה
ולגבי כספי אלו יחול אישור מס הכנסה של קופת גמל לא משלמת לקצבה;
להסמי ,את שר האוצר לקבוע תנאי למשיכה של סכומי חד פעמיי מקופת גמל לא משלמת
לקצבה בשל מצב בריאותי או כללי של העמית;

להתיר לחברה מנהלת של קופות גמל לעסוק בעיסוקי נוספי שיאשר הממונה ,כגו תיוו ,לעניי
.5
ביטוח כסוכנות ביטוח וניהול קר פנסיה ותיקה.
ביו  18בנובמבר  2010פורס חוק הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות גמל( )תיקו מס'  5והוראת שעה(,
התשע"א –  . 2010כמו כ ,ביו  30בדצמבר  2010פרס האוצר מסמ ,הבהרות לתיקו מספר  5ולהוראת
השעה .להל עיקרי תיקו  5והוראת השעה לאור הבהרות האוצר:
הוראת השעה מאפשרת החזר כספי שהופקדו לקופת גמל לא משלמת לקצבה עד ליו  31בדצמבר 2011
לאוכלוסיות העמיתי הבאות:
(

עמית ( עצמאי שמלאו לו  60ביו  31בדצמבר  2007והפקיד לפחות הפקדה אחת בקופת גמל לא משלמת
לקצבה בי המועדי  1בינואר  2008ועד  18בנובמבר .2010

(

מי שהיה מוטב של עמית שנפטר ,והכספי
בקופת גמל לא משלמת לקצבה.

בחשבונו של העמית הנפטר הועברו לחשבונו של המוטב

(

מי שהיה עמית בקופת גמל אישית לפיצויי והיה זכאי למשו ,כספי
כאמור הועברו למרכיב התגמולי בחשבונו בקופת גמל לא משלמת לקצבה.

מהקופה האמורה ,והכספי
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7.1

שינויי ברגולציה ( כללי )המש(,
החזר הכספי האמור ילווה בניכוי מס בשיעור של  15%מהרווחי שנזקפו על הכספי ששולמו לקופה
בתקופת ההחזר .כספי שלא ימשכו בהתא להוראת השעה יהיה נית למשו ,בדר ,של קצבה בלבד.
תיקו מספר  5קובע ,בי היתר ,אפשרות משיכה מקופ"ג לא משלמת לקצבה ע"י עמית ,ישירות מהקופה הלא
משלמת לקצבה בהתקיי התנאי המצטברי הבאי :
)א(
)ב(

העמית הגיע לגיל פרישה חובה כמשמעותו בחוק גיל פרישה .2004
ס ,הכספי בחשבונותיו בקופ"ג שממנה נמשכי הכספי  ,בקופ"ג לא משלמת אחרת ובקופ"ג

)ג(

משלמת שאינה קר ותיקה ( אינו עולה על סכו הצבירה המזערי ) 80,000ש"ח צמוד מדד(.
לא משולמת לו קצבה מקופ"ג משלמת שאינה קר ותיקה ,וא משולמת לו קצבה כאמור ,ס,
הקצבאות המשולמות לו מהקופה האמורה ומקופות משלמות אחרות ,בתוספת פנסיה תקציבית,
עולה על סכו הקצבה המזערי ) 3,850ש"ח צמוד מדד(.

כמו כ ,נקבע כי עמית הזכאי לקצבה בסכו השווה לסכו הקצבה המזערי לאחר היוו קצבה העולה על
הסכו האמור ,יכול בנוס .להוו שיעור מסכו הקצבה המזערי שלא יעלה על  25%ולתקופה שלא תעלה על 5
שני .
בנוס ,.התיקו כולל הסדרה של מספר נושאי וביניה  :תיקו סעי)15 .א (1לחוק הפיקוח על שירותי
פיננסיי )ביטוח( ,התשמ"א( ,1981באופ המתיר לחברה מנהלת של קופת גמל לקצבה לנהל קופות גמל לקצבה
ובלבד שלא תנהל יותר מקר פנסיה מקיפה חדשה אחת .בכ ,בוטלה המגבלה על חברה מנהלת של קר ותיקה
לנהל רק את הקר הותיקה .כמו כ ,התיקו קובע סמכות למפקח על שוק ההו ,ביטוח וחסכו לאשר לחברה
מנהלת לעסוק בעיסוקי נוספי הנוגעי למוצרי פנסיוניי  ,המוסדרי על פי אחד מחוקי הפיקוח על
שירותי פיננסיי וזאת מלבד ניהול קופות גמל כפי שקיי כיו  .כמו כ,נקבעו תנאי בה רשאי השר,
באישור ועדת הכספי לקבוע כי עמית יהיה רשאי למשו ,כספי ממרכיב התגמולי  ,בקופה לא משלמת
ובקופה משלמת בדר ,של היוו לסכו חד פעמי ובה ( מצב בריאותי של העמית ,ילדו ,הורה ,נכות וכיוצ"ב.
7.2

חוק הפיקוח על שירותי פיננסי )עיסוק בייעו 1פנסיוני ושיווק פנסיוני( התשס"ה ( ) 2005להל – "חוק
השיווק הפנסיוני"( :חוק זה קובע בי היתר כי שיווק מוצרי פנסיוני יכול להיעשות בידי בעלי רישיו בלבד.
לחברה רשיונות כנדרש עפ"י חוק השיווק הפנסיוני .בנוס ,.במסגרת החוק ומכוחו ,הותקנו תקנות לעניי
תשלו עמלות הפצה ליועצי פנסיוניי  ,המחייבות את מנהלי הקופות לשל עמלות בשיעורי מוגדרי
בתקנות ,לאות יועצי )בהתקיי תנאי מסוימי – לרבות הסכ בי היוע 1לעמית וכד'(.
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7.3

שינויי רגולציה לעניי פרסו תשואות והוראות להעברת כספי בקופות גמל :בשני  2006 (2008יושמו
הוראות שונות של הממונה על שוק ההו ,בטוח וחסכו )להל – "הממונה"( בנוגע לפרסו תשואת קופות גמל
והקלה בפרוצדורה הנדרשת להעברת כספי קופות גמל מקופה לקופה באופ שהעברת כספי יכולה להיעשות
בתו ,מספר ימי )לעומת תקופה של חודשיי קוד לכ( ותשואות קופות הגמל מפורסמות באופ שוט .אחת
לחודש )לעומת פרסו רבעוני קוד לכ( .להערכת החברה ,התוצאה המצטברת של שינויי הרגולציה הביאה
לתנודתיות בכספי המנוהלי בקופות הגמל ,באופ שעמיתי קופות גמל נוהגי
ממנהלי מסוימי למנהלי אחרי  .בי היתר ,בעקבות השוואת תשואות.

7.4

להעביר קופות בניהול

תקנות הניוד  :ביו  24במרס  2008פורסמו תקנות הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות גמל( )העברת כספי
בי קופות( ,התשס"ח –  .2008כמו כ ,ביו  5באוגוסט  2008פורס חוזר בעניי העברת כספי בי קופות גמל
)התקנות והחוזר ייקראו להל" :הוראות ניוד החיסכו הפנסיוני"( .מטרת ההוראות שבתקנות ובחוזר הינה
לאפשר לצרכ לנייד בכל עת את החסכו הפנסיוני שלו בי הגופי המנהלי חיסכו פנסיוני ובכ ,להביא
להגברת התחרות .במסגרת הוראות ניוד החיסכו הפנסיוני מתאפשר ,בי היתר ,מעבר של כספי חסכו שנצברו
בי קופות גמל לקצבה; מעבר כספי מקופת גמל לתגמולי וקופת גמל אישית לפיצויי לקופת גמל משלמת
לקצבה; נקבעה חסימה מפני האפשרות להעביר כספי לקופת גמל סגורה )כהגדרתה בתקנות( וכ נקבעו
מגבלות או חסימות של העברת כספי במקרה של עיקול ,שיעבוד ,הלוואה שטר נפרעה ,פטירת המבוטח טר
המועד הקובע )כהגדרתו בתקנות( ובמקרה של הגשת בקשה לתביעת נכות מהקר המעבירה כל עוד זו תלויה
ועומדת; נקבעו הוראות לעניי המועדי המחייבי להעברת המידע והכספי לחברה הקולטת ,לעניי פיצוי
במקרה של חריגה מהמועדי ולעניי אופ העברת הכספי ; נקבעה האפשרות לבטל את בקשת ההעברה,
לרבות על ידי העמית ,וזאת תו ,תקופת זמ הקבועה בהוראות הניוד הפנסיוני;
נקבעו הוראות לעניי העברת האחריות הביטוחית של העמית העובר .במסגרת זו נקבעו הוראות מיוחדות לגבי
המש ,הביטוח על ידי קופה מעבירה שהיא קופת ביטוח .נקבעו דרכי התקשרות בי היצרני השוני להעברת
מידע; נקבעו הוראות דיווח בי החברות המעבירות והקולטות לבי העמית; העמית לא יהיה מוגבל במספר
הפעמי לניוד החיסכו.
במסגרת תקנות הניוד נקבעו מועדי להעברת הכספי  .תו 10 ,ימי עסקי נדרש הגו .המנהל של הקופה
המעבירה להעביר את הסכו המבוקש להעברה לקופה הנעברת ,וזאת מיו קבלת בקשת העברה חתומה
ומלאה .הועברה לגו .המנהל של קופה מעבירה הודעה על קבלת בקשה של עמית וחת העמית על הודעת
ביטול של העברת כספי בתו 18 ,ימי עסקי ממועד העברת ההודעה על קבלת הבקשה ,יודיע הגו .המנהל של
הקופה המעבירה לגו .המנהל של הקופה הנעברת ,כי אי באפשרותו לבצע את בקשת ההעברה ואת הסיבות
לכ.,
במסגרת תקנות הניוד נקבעו הוראות לעני העברת האחריות הביטוחית ,המאפשרות לקופה המעבירה להקטי
את סכו הביטוח לסיכו מוות בהתא לחלק היחסי של היתרה הצבורה ללא מרכיב פיצויי  ,שנותרה בקופה
לאחר העברת הכספי  ,בלא בחינה מחודשת של מצב רפואי קוד ובלא תקופת אכשרה ,תו ,התאמת הפרמיה.
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7.4

תקנות הניוד ) :המש(,
לסכו הביטוח היחסי הנותר .כמו כ ,נקבעו הוראות לעני הכיסוי הביטוחי לסיכוני נכות הכלול בקופה או
נספח לה או שנמכר אגב ההצטרפות לקופה או אגב החברות בה שממשי ,העמית לרכוש לאחר ההעברה בלא
בחינה מחודשת של מצב רפואי קוד ובלא תקופת אכשרה ,ואול דמי הביטוח יהיו דמי הביטוח הנהוגי
במועד ההעברה ,לכלל המבוטחי אצל הגו .המנהל בפוליסה בעלת מאפייני דומי שאינה פוליסה קבוצתית.
מועד תחילת התקנות והחוזר הינו  1באוקטובר .2008
לגבי העברת כספי מקופה מעבירה שהיא קופת ביטוח או לקופה מקבלת שהיא קופת ביטוח ,מועד התחילה
הוא  1בינואר .2009
כמו כ ,נקבע כי לגבי קופה מעבירה שהיא קופת ביטוח או שהיא קופת גמל משלמת לקצבה שאינה קופת
ביטוח ,נית יהיה בשנתיי הראשונות להעביר את היתרה הצבורה בתו 30 ,ימי עסקי מהיו שבו הועברה
בקשת ההעברה.
ביו  28לדצמבר 2011פורסמו טיוטות לתיקו הוראות ניוד החיסכו הפנסיוני .הטיוטות מסדירות את הליכי
העברת הכספי בי קופות הגמלו ומטפלות בלוחות הזמני להעברת הכספי  ,באופ ובמועדי להעברת
הכיסוי הביטוחי ובנתוני שיש להעביר בי החברות המנהלות.
בי היתר ,נקבע כי העברת כספי בי קופות גמל המנוהלות על ידי אותו גו .מנהל תעשה בתו 10 ,ימי עסקי
מהמועד הקובע וכי עמית יהיה רשאי לבטל בקשה כאמור בתו 18 ,ימי עסקי ממועד קבלת הבקשה בגו.
המנהל ,בכפו .להוראות הטיוטה; נקבע מנגנו לפיו יועברו נתוני התשואות בי קופה מעבירה לקופה מקבלת,
במקרה של איחור בהעברת כספי העמית; נוספה דרישה כי הגו .המנהל של הקופה המעבירה ישלח הודעה
למעסיק בהעברת כספי
לתוק..

ממרכיב הפיצויי  .נכו למועד הדוח טר

הושלמו הליכי כניסת של ההוראות

יצויי כי ביו  15במר ,2011 1פירס האוצר חוזר הכרעה לעניי פיצוי בשל איחור במשיכה של כספי או בשל
איחור בהעברה של כספי בי קופות גמל או בי מסלולי השקעה .בי היתר ,נקבעה חובת פיצוי ע"י החברה
המנהלת ,ה בגי בקשות עמיתי למשיכת כספי או העברת כספי )להל" :בקשות"(  ,שהוגשו בי המועדי
 1ביוני  2008עד  31בדצמבר  ,2008שלא באמצעות הבנקי כגופי מתפעלי ובוצעו באיחור ,וה בגי בקשות
עמיתי שפנו לחברה המנהלת בתלונה על איחור בביצוע בקשת עד ליו  15במר ,2011 1בי א פנו במישרי
לחברה המנהלת ובי באמצעות הממונה על שוק ההו .החוזר קובע לוחות זמני להשלמת הלי ,הפיצוי.
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7.5

בחודש יולי  2009נתקבל חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישו התכנית הכלכלית לשני  2009ו
 ,(2010התשס"ט ) 2009המוכר כ"חוק ההסדרי"( ,ובמסגרתו תוק חוק הפיקוח על שירותי

פיננסיי

)קופות גמל( ,התשס"ה( 2005ונקבע בו כי החל מחודש ינואר  2011לא תהא חברה מנהלת רשאית לנהל יותר
מקופת גמל אחת מכל סוג שנמנה בתיקו לחוק קופות הגמל ובכלל זה קרנות פנסיה ותיקות וחדשות לסוגיה,
קופות גמל אישיות וחלק מקופות הגמל המרכזיות ,א ,למעט ( ככלל ( קופות גמל שההצטרפות אליה אסורה
או מוגבלת.
בחודש ינואר  ,2011נכנס לתוק .תיקו מספר  6לחוק ההתייעלות הכלכלית שדחה את מועד התחילה האמור
מינואר  2011ליו  1ביולי  .2011בחודש יולי  2011נכנסו לתוק .תיקוני  7ו( 8לחוק ההתייעלות הכלכלית
אשר דחו את מועד התחילה ליו  1בינואר  2012והחריגו קופות מרכזיות לפיצויי מתחולת התיקו לחוק.
יצויי כי בחודש פברואר  2012אושרו בועדת העבודה של הכנסת תקנות הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות
גמל( )הרשאה לנהל יותר מקופת גמל אחת( ,המאפשרות לחברה המנהלת להמשי ,ולנהל באמצעות כל גו.
מתפעל קופה אחת מכל סוג המפורט בחוק ההסדרי וזאת עד ליו  1בינואר  .2014נכו למועד הדוח ,טר
הושלמו הליכי כניסת של ההוראות לתוק..
7.6

בחודש ינואר  2012פורסמו טיוטת תקנות הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות גמל( )הקמת מסלולי ברירת
מחדל(  2012שהועברה לאישור ועדת הכספי וטיוטת חוזר התאמת מסלול ההשקעה למאפייני העמית
המסדירי את המודל החכ" )חיסכו כספי מותא ( שמטרתו להתאי את החיסכו הפנסיוני למאפייני
העמית ובעיקר לגילו.
במסגרת המודל החכ" כל חברה מנהלת תידרש להקי מסלולי השקעה נפרדי עבור חוסכי בגילאי
שוני  .חברה מנהלת תוכל לבחור באחד מהמודלי הבאי :
) (1מודל שיכלול מסלול השקעה למקבלי קצבאות ,מסלול השקעה לחוסכי מעל לגיל  60ולפחות שלושה
מסלולי השקעה לחוסכי מתחת לגיל  (2).60מודל שיכלול מסלול השקעה למקבלי קצבאות ומסלולי השקעה
אשר בכל אחד מה מצויה קבוצה של עמיתי בטווח תאריכי לידה מסויי .
מלבד מסלולי המודל ,שיהוו את ברירת המחדל לחוסכי בקופה ,ימשיכו להתקיי מסלולי השקעה
"מתמחי " אליה חוסכי שעדיי לא התחילו לקבל קצבה יוכלו לבחור להעביר את כספיה .
חברה מנהלת תוכל לנהל מסלולי ברירת מחדל רק באחת מקופות הגמל מכל סוג אשר הותר לה לנהל לפי
תקנות הפיקוח )קופות גמל()הרשאה לנהל יותר מקופת גמל אחת( ,ותהיה רשאית לצר .עמיתי רק לקופות
הגמל שבה היא מנהלת מסלולי ברירת מחדל כאמור.
לוחות הזמני להקמת מסלולי ברירת המחדל הינ כדקלמ :הקמת מסלולי ברירת מחדל למצטרפי חדשי
והעברת מקבלי הקצבאות למסלול למקבלי קצבאות עד ליו  ,1.1.13העברת עמיתי בני  60ומעלה למסלול
ברירת המחדל המתאי למאפייניה עד ליו  ,1.1.15העברת עמיתי בני פחות מ( 60למסלולי ברירת המחדל
המתאימי למאפייניה עד ליו .1.1.16
נכו למועד הדוח ,טר הושלמו הליכי כניסת של ההוראות לתוק..
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7.7

ביו  27לפברואר  ,2012אושרו בועדת הכספי של הכנסת תקנות הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות
גמל()דמי ניהול( הקובעות מודל אחיד לתקרת דמי ניהול במוצרי חיסכו פנסיוני .התקנות קובעות כי דמי
ניהול מירביי בקופת גמל לא משלמת לקצבה ובקר חדשה כללית הינ בשיעור של  1.05%לשנה מהיתרה
הצבורה ועוד  4%מההפקדות .ע זאת ,נקבעה הוראת שעה מיו התחילה ועד ליו  31.12.13המאפשרת
לגבות דמי ניהול מירביי  ,בשיעור של  1.1%לשנה מהיתרה הצבורה ועוד  4%מההפקדות ,מעמיתי אשר לא
החלו לקבל קצבה לפני יו תחילת התקנות וכל עוד לא החלו לקבל קצבה.
דמי הניהול שישלמו מקבלי קצבאות בקופה משלמת לקצבה יהיה בשיעור של  0.6%לשנה מהיתרה הצבורה.
בקר השתלמות ,קופות גמל בניהול אישי ,קופת גמל מרכזית ,קופת גמל לדמי מחלה ,קופות גמל לחופשה
וקופת גמל למטרה אחרת ,נקבעו דמי ניהול מירביי בשיעור שלא יעלה על  2%לשנה מהיתרה הצבורה.
בקר חדשה מקיפה נקבעו דמי ניהול מירביי בגובה של  0.5%מהיתרה הצבורה ועוד  6%מההפקדות.
למרות האמור לעיל ,התקנות קובעות כי דמי הניהול המירביי בחשבונות של עמיתי מנותקי קשר או
עמיתי שנפטרו יהיו  0.3%לשנה מהיתרה הצבורה או בשיעור החודשי שגבה הגו .המוסדי במועד שבו נותק
הקשר ע העמית או ביו שבו נודע לגו .המוסדי שהעמית נפטר ,הנמו ,מביניה  ,אלא א הגו .המוסדי יצר
קשר ע העמית מנותק הקשר או ביצע את הפעולות לעניי עמית שנפטר ,בהתא לתקנות הפיקוח על שירותי
פיננסיי )קופות גמל()איתור עמיתי ומוטבי ( ,התשע"ב .2012
נכו למועד הדוח ,טר הושלמו הליכי כניסת של ההוראות לתוק..
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מידע כללי על תחומי הפעילות

8.1

מידע כללי על תחו הפעילות ( ניהול קופ"ג לתגמולי  ,קופ"ג אישיות לפיצויי וקופ"ג לדמי מחלה
8.1.1

מבנה תחו הפעילות והשינויי החלי בו
בתחו ניהול קופ"ג לתגמולי קופ" ג אישיות לפיצויי וקופ"ג לדמי מחלה מנהלת החברה ,נכו
למועד דוח זה ,תשע קופות גמל ,ביניה ארבע קופ"ג הכוללות מסלולי השקעה שוני  ,שתי קופות
לתשלו דמי מחלה ,קופה אחת ענפית וקופת גמל בניהול אישי ) .(IRAלהל פרטי הנוגעי לתחו
הפעילות )בחלוקה למסלולי השוני (:
קופה

ש מסלול

פסגות גדיש כללי
פסגות גדיש
מסלולית
פסגות גדיש מניות
פסגות גדיש עד 10%
מניות
פסגות גדיש אג"ח ללא
מניות
פסגות גדיש כספית
פסגות גדיש אג"ח מדינה
פסגות גמל כללי
פסגות גמל
מסלולית
פסגות גמל מניות
פסגות גמל אג"ח ללא
מניות
פסגות גמל אג"ח עד 10%
מניות
פסגות גמל כספית
פסגות גמל אג"ח מדינה
פסגות שיא גמל כללי
פסגות שיא
גמל מסלולית פסגות שיא גמל מניות
פסגות שיא גמל מדדית
ללא מניות
פסגות שיא גמל מט"ח
פסגות שיא גמל אג"ח
קונצרני
פסגות שיא גמל כספית
פסגות קמה
פסגות קר
אור
פסגות זה"ב(
זהירה
בהשקעות
פסגות גמל
בטא

שעור דמי
ניהול
מרביי
מותרי
)(%

דמי ניהול ממוצעי
)ב  (%בפועל לשנת

תשואה
)ב  (%לתקופה

2011

2010

1 12/2011

1 12/2010

2%
2%
2%

1.14%
0.81%
0.86%

1.17%
0.88%
0.89%

)(3.42%
)(16.28%
1.46%

10.53%
14.57%
8.40%

2%

0.91%

0.92%

3.26%

6.17%

2%
2%
2%
2%
2%

0.9%
1.01%
1.17%
1%
1.01%

0.91%
1.06%
1.17%
1.08%
1.06%

2.81%
4.72%
)(3.80%
)(16.64%
3.50%

1.55%
6.61%
10.11%
15.96%
6.58%

2%

0.88%

0.92%

1.40%

7.57%

2%
2%
2%
2%
2%

0.72%
0.88%
0.99%
1.3%
1.04%

0.76%
0.98%
1.08%
1.48%
1.14%

2.70%
4.81%
)(4.01%
)(16.93%
2.64%

1.50%
5.71%
10.86%
16.87%
8.40%

2%
2%

1.52%
0.99%

1.55%
1.10%

5.66%
)(0.90%

0.49%
9.78%

2%
2%

1.08%
0.20%

1.13%
0.20%

2.80%
3.46%

1.54%
8.28%

2%

1.01%

0.96%

)(4.84%

10.40%

2%

1.18%

1.21%

0.46%

8.76%

2%

1.6%

1.68%

)(8.57%

13.15%

44

פסגות קופות גמל ופנסיה בערבו מוגבל )לשעבר :פסגות קופות גמל בערבו מוגבל(

פרק רביעי תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילותו )המש'(
.8

מידע כללי על תחומי הפעילות )המש'(

8.1

מידע כללי על תחו הפעילות ( ניהול קופ"ג לתגמולי  ,קופ"ג אישיות לפיצויי וקופ"ג לדמי מחלה )המש(,
8.1.1

מבנה תחו הפעילות והשינויי החלי בו )המש(,
קופה

ש מסלול

שעור דמי
ניהול
מרביי
מותרי
)(%

פסגות סגנו
מסלולית

פסגות סגנו גמל מניות
פסגות סגנו גמל מט"ח
פסגות סגנו גמל מדדית
ללא מניות
פסגות סגנו גמל שקלית
ללא מניות
פסגות סגנו גמל אג"ח
פסגות סגנו גמל בטא
פסגות סגנו גמל כספית

נדבכי
פסגות מרפא
קופת גמל
מרכזית
לדמי מחלה
פסגות קופה
לתשלו דמי
מחלה
פסגות גמל
בניהול אישי
)(IRA

דמי ניהול ממוצעי
)ב  (%בפועל לשנת

תשואה
)ב  (%לתקופה

2011

2010

1 12/2011

1 12/2010

2%
2%
2%

1.41%
1.08%
1.02%

1.48%
1.06%
1.04%

)(15.94%
10.31%
2.34%

11.44%
0.59%
10.17%

2%

0.92%

0.87%

4.62%

6.57%

2%
2%
2%
2%
2%

0.96%
1.4%
0.99%
0.82%
0.35%

0.94%
1.40%
1.00%
0.25%
0.35%

3.55%
)(7.86%
2.77%
)(3.01%
)(3.62%

7.87%
9.82%
1.49%
10.18
9.70%

2%

0.47%

0.98%

)(3.26%

10.48%

2%

0.45%

(

*1.04%

(

*תשואה משוקללת של מסלולי ההשקעה בקופה פסגות גמל בניהול אישי ).(IRA
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8.1

מידע כללי על תחו הפעילות ( ניהול קופ"ג לתגמולי  ,קופ"ג אישיות לפיצויי וקופ"ג לדמי מחלה )המש(,
8.1.2

מגבלות חקיקה ,תקינה ואילוצי מיוחדי החלי על תחו הפעילות
פעילות בתחו ניהול קופות גמל לתגמולי ופיצויי מוסדרת למועד דוח זה מכוח "חוק קופות גמל"
אשר נכנס לתוק .בחודש נובמבר ,2005 ,ומכוח תקנות הקופות החלות לעניי השקעות נכסי קופות
גמל וענייני אחרי שאינ מוסדרי בחוק קופות הגמל .בנוס ,.לעניי שיווק קופות גמל ,חלות
הוראות חוק השיווק הפנסיוני שנכנס לתוק .בחודש פברואר .2006
החל מחודש ינואר  ,2006נכנס לתוקפו תיקו מספר  3לתקנות מס הכנסה )כללי לאישור ולניהול
קופות גמל( התשס"ה –  ,( 2005שמשמעותו המרכזית ( דחיית אפשרות משיכת כספי קופות גמל
חדשי לגיל  ,60ואיסור הפקדה לאפיק הוני ללא הפקדה חודשית לאפיק קצבה.
ביו  28בינואר  2008נכנס לתוקפו תיקו מס'  3לחוק קופות הגמל הקובע כי החל משנת  2008יהיו
שני סוגי של קופות גמל לקצבה :קופת גמל לקצבה אשר משלמת ישירות קצבה לזכאי )"קופת גמל
משלמת"( וקופת גמל לקצבה אשר לא נית יהיה למשו ,ממנה ישירות כספי שהופקדו בה ,למעט
כספי ממרכיב הפיצויי  ,ותשלו למוטב של עמית שנפטר ,אלא באמצעות העברת לקופת גמל
משלמת לקצבה )"קופת גמל לא משלמת"( .יובהר כי קופות הגמל שבניהול החברה הינ קופות גמל
לא משלמות .בנוס .נקבע כי העברת כספי קופת גמל אישית לפיצויי שמבקש עמית ( שכיר להעביר
לפי הוראות תקנה 34א)א( לתקנות קופות הגמל ,מהווה הפקדה חדשה .על כספי אלה יחול אישור
מס הכנסה של קופת גמל לא משלמת לקצבה.
במקביל לתיקו  3הותק צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקי .במשק לפי חוק הסכמי קיבוציי ,
התשי"ז –  ,1957שחייב החל מיו  1בינואר  2008הפקדה לקופת גמל לקצבה בעד כל עובד שכיר .על
מנת שנית יהיה להפקיד כספי רק בשל מרכיב הפיצויי לקופות גמל לא משלמות לקצבה ,לעניי
עמיתי אשר לא חל עליה צו ההרחבה ,הותקנה בתחילת שנת  2008הוראת שעה שאפשרה לה
לקבל כספי פיצויי ג ללא תשלו מקביל למרכיב התגמולי  .הוראת שעה זו הוארכה ג לשני
 ,2009(2012לצור ,היערכות קופות הגמל.
בחודש נובמבר ,2010 ,התקבל תיקו לחוק הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות גמל( )תיקו מספר 5
והוראת השעה( ,התשע"א (  .2010התיקו כולל הסדרה של מספר נושאי וביניה קובע סמכות
למפקח על שוק ההו ,ביטוח וחסכו לאשר לחברה מנהלת לעסוק בעיסוקי נוספי הנוגעי
למוצרי פנסיוניי  ,המוסדרי על פי אחד מחוקי הפיקוח על שירותי פיננסיי וזאת מלבד ניהול
קופות גמל כפי שקיי כיו .
כמו כ ,נקבעה הוראת שעה לעניי החזר כספי ששולמו לקופות גמל לא משלמות לקצבה עד ליו 31
בדצמבר  ,2011בהתא לתנאי המפורטי בהוראת השעה.
בחודש יולי  ,2009במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישו התכנית הכלכלית
לשני  2009ו( ,(2010התשס"ט() 2009המוכר כ"חוק ההסדרי "( ,התקבל תיקו ל"חוק קופות הגמל"
לפיו החל מחודש ינואר  2011לא תהא חברה מנהלת רשאית לנהל יותר מקופת גמל אחת מכל סוג
שנמנה בתיקו לחוק קופות הגמל ובכלל זה קופת גמל לתגמולי  ,קופות גמל אישיות וקופת גמל
לדמי מחלה.
תיקוני לחוק ההסדרי דחו את מועד התחילה לתיקו לחוק קופות הגמל ליו 1.1.12

46

פסגות קופות גמל ופנסיה בערבו מוגבל )לשעבר :פסגות קופות גמל בערבו מוגבל(

פרק רביעי תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילותו )המש'(
.8

מידע כללי על תחומי הפעילות )המש'(

8.1

מידע כללי על תחו הפעילות ( ניהול קופ"ג לתגמולי  ,קופ"ג אישיות לפיצויי וקופ"ג לדמי מחלה )המש(,
8.1.2

מגבלות חקיקה ,תקינה ואילוצי מיוחדי החלי על תחו הפעילות )המש(,
יצויי כי בחודש פברואר  ,2012אושרו בועדת העבודה של הכנסת תקנות הפיקוח על שירותי
פיננסיי )קופות גמל( )הרשאה לנהל יותר מקופת גמל אחת( ,המאפשרות לחברה המנהלת להמשי,
ולנהל באמצעות כל גו .מתפעל קופה אחת מכל סוג המפורט בחוק ההסדרי וזאת עד ליו  1בינואר
 .2014נכו למועד הדוח ,טר הושלמו הליכי כניסת של ההוראות לתוק..
במהל 2011 ,הותקנו תקנות ופורסמו ע"י הממונה חוזרי רבי אשר חייבו את החברה להיער,
בהתא בעיקר היערכות תפעולית  .לעניי פרטי בנוגע להוראות הדי החל ,ראה סעי 23 .להל.
במהל 2011 ,הותקנו תקנות ופורסמו ע"י הממונה חוזרי רבי אשר חייבו את החברה להיער,
בהתא בעיקר היערכות תפעולית  .לעניי פרטי בנוגע להוראות הדי החל ,ראה סעי 23 .להל.

8.1.3

שינויי בהיק .הפעילות וברווחיותו
בתקופת הדוח לא חלו שינויי מהותיי בהיקפי הפעילות בתחו לעומת שנת .2010

8.1.4

התפתחות בשווקי תחו הפעילות או שינויי במאפייני העמיתי
במהל ,תקופת הדוח לא חלו למיטב ידיעת החברה שינויי בשוק לו מיועדי מוצרי החברה בתחו
הפעילות ,או שינויי במאפייני העמיתי .

8.1.5

שינויי שיש בה להשפיע מהותית על תחו הפעילות
תיקו  3לחוק קופות הגמל )ראה סעי 8.1 .לעיל( הביא לשינויי בשוק קופות הגמל ,לאור הקביעה כי
לא נית יהיה למשו ,כספי ישירות מקופת גמל לא משלמת )למעט כספי ממרכיב הפיצויי ( ,אלא
באמצעות העברת לקופת גמל משלמת לקצבה וכ לאור הדרישה לסכו קצבה מזערי בס ,של 3,850
ש"ח ,צמוד למדד המחירי לצרכ.
ביו  8ביולי  2009פורסמה טיוטת תקנות הפיקוח על שירותיי )קופות גמל()הקמת מסלולי ברירת
מחדל( וטיוטת חוזר התאמת מסלול החיסכו למאפייני העמית )המודל החכ" ( חיסכו כספי
מותא ( המהווי אימו 1חלקי של המודל הציליאני בכל הנוגע לחיסכו הפנסיוני של העמיתי
בישראל .מודל זה מחייב את החברה המנהלת בהקמת מסלולי ברירת מחדל ברמות סיכו שונות.
השיו ,למסלולי אלו יעשה על פי גילאי העמיתי כאשר לעמיתי מעל לגיל  60ולמקבלי קצבאות
יוק מסלול יעודי אשר במהותו הינו מסלול ללא סיכו .ביו  4בינואר  2012פורסמו תקנות
שהועברו לאישור ועדת הכספי של הכנסת הקובעות מועדי לתחולת המודל החכ"
נוספת בנושא המודל הקובעות מועדי תחולה מדורגי החל מינואר .2013

וטיוטת חוזר
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8.1

מידע כללי על תחו הפעילות ( ניהול קופ"ג לתגמולי  ,קופ"ג אישיות לפיצויי וקופ"ג לדמי מחלה )המש(,
8.1.5

שינויי שיש בה להשפיע מהותית על תחו הפעילות )המש(,
ביו  18בנובמבר  2010נכנס לתוקפו חוק הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות גמל( )תיקו מספר 5
והוראת שעה( התשע"א (  .2010תיקו  5והוראת השעה נחקקו על רקע תיקו  3ונועדו לאפשר משיכת
כספי שננעלו לקצבה בקופה לא משלמת במקרי מסוימי  .תיקו  5מגדיר תנאי מצטברי בה
יכול עמית למשו ,כספי כסכו הוני מקופה לא משלמת ומסדיר את נושא היוו הקצבה .הוראת
השעה מגדירה תנאי בה יכולי עמיתי אשר כספיה ננעלו לקצבה לבקש החזר כספי עד ליו
 31בדצמבר  .2011הוראת השעה יצרה עלייה מצטברת במשיכות בשנת .2011
ביו  1למר 2011 1פורס חוזר הסכמי למת שירותי  ,הקובע כי הבנקי המתפעלי ימשיכו
להעניק שירותי בסניפיה לעמיתי החברות המנהלות עד לינואר ") 2012תקופת הביניי "( ,בנוס.
קבע החוזר כי משיכת יתרות הגבוהות מ( 50אל .ש"ח יבוצעו מעתה בחברות המנהלות בלבד .ב(29
לדצמבר  2011פירס האוצר כי הוא מארי ,את "תקופת הביניי " עד ליו ה(.31.12.2013
ביו  27במר 2011 1פורסמה טיוטת תקנות הפיקוח על שירותי פיננסיי ) קופות גמל( )דמי ניהול(,
במסגרת רפורמה כוללת של האוצר ל"הגברת התחרות בשוק החיסכו הפנסיוני" .הטיוטה קובעת
תקרות דמי ניהול חדשות במכשירי החיסכו הפנסיוני .בהקשר של קופות הגמל קובעת הטיוטה כי
דמי הניהול המירביי היכולי להגבות לא יעמדו עוד על  2%אלא ירדו במדרגות .בשלב הראשו
תרד התקרה ל( 1.5%מצבירה או גבייה של  1.2%מהצבירה ועד  5%מההפקדות .בשלב השני תוכל
קופת הגמל לגבות דמי ניהול מקסימליי של  1.2%מהצבירה ,בתוספת של  5%מההפקדות.
ביו  27בפברואר  2012אישרה ועדת הכספי של הכנסת תקנות דמי ניהול חדשות השונות במהות
מהנוסח שהוגש ב( ,2011במסגרת נקבע כי תקרת דמי הניהול תופחת בהתא לסיכו של ח"כ חיי
כ 1ע הממונה על שוק ההו )בשנת  2013תופחת התקרה ל( 1.1%ותתאפשר גבייה של 4%
מההפקדות ,בשנת  2014תופחת התקרה ל( 1.05%ותתאפשר גבייה של  4%מההפקדות( .בנוס ,.אושר
להגדיל את תקרת גובה דמי הניהול לעמיתי מנותקי קשר לשיעור של  ,0.3%ובמידה והעמית אותר
אז  0.5%על התקופה .כמו כ ,הייתה הסכמה בוועדת הכספי לקביעת רצפת דמי ניהול ודמי ניהול
מינימאליי )עמלת ניהול אחידה לחשבונות קטני ( א ,זה טר אושר.
בנוס ,.הטיוטה מדברת על שינוי דמי הניהול המירביי בקר פנסיה חדשה 0.5% :מקסימליי
מהצבירה ו  6%מקסימליי מההפקדות .השינוי אמור היה להיכנס לתוק .החלה מה( 01.01.2012א,
כרגע ישנה דחייה וטר פורסמו מועדי התחולה החדשי .
ביו  8לאוגוסט  2011פורס חוזר שירות ללקוחות גופי מוסדיי הקבוע סטנדרט שירות מחייב
מצד החברות .כפועל יוצא על החברות לכתוב אמנת שירות ולקבוע מדיניות שירות עד ל(.01.01.2013
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8.1

מידע כללי על תחו הפעילות ( ניהול קופ"ג לתגמולי  ,קופ"ג אישיות לפיצויי וקופ"ג לדמי מחלה )המש(,
8.1.5

שינויי שיש בה להשפיע מהותית על תחו הפעילות
ביו  21לאוגוסט  2011פורסמה טיוטת תקנות הפיקוח על שירותי פיננסיי ) קופות גמל ( ) כיסויי
ביטוחיי בקופות גמל ( .הטיוטה מאפשרת לחברה מנהלת של קופת גמל לרכוש כיסויי ביטוחיי
ומגדירה מה ה הכיסויי הביטוחיי שישווקו לעמית קופת גמל ומה התנאי לרכישת .
ביו  21לדצמבר  2011פורס חוזר טיוב נתוני זכויות עמיתי  ,המחייב את החברות המנהלות
להבטיח כי רישו זכויות העמיתי במערכות המידע יהיה מהימ ,של  ,זמי ונית לאחזור.
ביו  1בינואר  2012נכנס לתוק .תיקו מס'  4לחוק הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות גמל(,
התשס"ה(  ,2005לפיו חברה מנהלת לא תנהל יותר מקופת גמל אחת ,בכל בנק מתפעל ,מכל אחד מ(
 11סוגי קופות הגמל המפורטי בתיקו וביניה קופת גמל אישית לפיצויי  ,קר השתלמות .קופת
גמל מרכזית לפיצויי הוחרגה מתחולת התיקו.
ביו  4לינואר  2012פורסמה טיוטה שנייה של חוזר איתור עמיתי ומוטבי  .טיוטת החוזר קובעת
תהלי ,מוגדר לאיתור עמיתי מנותקי קשר ואיתור מוטבי לאחר מותו של העמית ,ויידוע אודות
הימצאות הכספי  .יתרה מכ ,,במידה והחברה לא איתרה את העמיתי  /המוטבי בזמ שהוגדר
יהיה עליה להוריד את דמי הניהול לר .של  0.3%בלבד.

8.1.6

גורמי הצלחה קריטיי בתחו הפעילות
החברה מזהה את הגורמי הבאי כגורמי הצלחה קריטיי בתחו הפעילות:
 8.1.6.1מדיניות השקעות נכונה ומערכי מחקר ונאליזה התומכי בניהול ההשקעות ,המתבטאי
בניהול השקעות אחראי ובתשואות גבוהות לאור ,זמ ללא תנודות חריגות בהשוואה
למתחרי .
 8.1.6.2רמת תפעול גבוהה ,מערכות מידע ואינטרנט פתוחות לעמיתי ומפיצי .
 8.1.6.3רמת שירות גבוהה לעמיתי  ,למפיצי חיצוניי ולמשווקי הבית.
 8.1.6.4שיווק ( יכולת לשווק את מוצרי החברה בקרב קהלי היעד .בעקבות כניסתו לתוק .של חוק
השיווק הפנסיוני והטלת חובת ייעו 1אובייקטיבי לטובת העמית על יועצי פנסיוניי  ,חל
גידול בהפניית עמיתי לחברות מנהלות המציגות תשואה יציבה וגבוהה לעומת מדדי
הייחוס לאור ,זמ ,על ידי הבנקי .
 8.1.6.5מגוו מוצרי ( מת אפשרות לבחירת מסלולי השקעה מגווני  .על רקע תיקו  3לחוק קופות
הגמל ,הקימה החברה ביו  31בדצמבר  2010שתי קופות משלמות ( קר פנסיה חדשה
מקיפה וקר פנסיה חדשה כללית .בנוס .הקימה החברה במהל 2010 ,קופת גמל בניהול
אישי ).(IRA
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8.1.7

שינויי בספקי ונותני השירותי
החברה מקבלת שירותי תפעול מבנק הפועלי ומבנק לאומי עבור תפעול קופות הגמל.
לעניי שינויי שחלו בנותני שירותי ראה סעי 19.2 .ספקי ונותני שירותי ( שירותי תפעול.

8.1.8

חסמי כניסה ויציאה עיקריי בתחו הפעילות ושינויי בה
חסמי הכניסה והיציאה מהתחו ה :
)א( חסמי רגולטוריי  :פעילות בתחו ניהול קופות גמל לסוגיה מחייבת קבלת רשיו לפעול כחברה
מנהלת והיתר שליטה .קבלת רשיונות והיתרי כאמור מהממונה מחייבי עמידה בדרישות הדי,
לרבות הו עצמי ,ביטוח והקמת מער ,תפעול )או התקשרות ע ספקי שרותי בתחו ( ,שיווק וקשרי
לקוחות ,גילוי פרטי לעניי בעלי השליטה וחוסנ הפיננסי.
)ב( חסמי שוק :כניסה לפעילות בתחו ניהול קופות גמל שהוא תחו עתיר תחרות מחייב לדעת
החברה קיו מוניטי למנהלי ההשקעות ולחברה המנהלת.
לעניי היציאה מתחו הפעילות ( נית לצאת מתחו הפעילות בדר ,של מכירת הפעילות לאחרי .
ע כניסתו לתוק .של חוק קופות הגמל תהלי ,העברת ניהול קופות גמל הוסדר בדי ואינו מהווה
חס .

8.1.9

תחליפי למוצרי תחו הפעילות ושינויי החלי בה
קופות הגמל הנכללות בתחו הפעילות מהוות אפיק השקעה לטווח ארו .,מוצרי מתחרי בתחו
הפעילות ה קופות גמל לקצבה )קרנות פנסיה( וכ פוליסות משתתפות ברווחי המנוהלות בידי
חברות ביטוח .בעקבות תיקו מס'  3מעריכה החברה כי בשל ההבחנה בי קופות גמל משלמות
לקופות גמל לא משלמות ,עלה חלק של המוצרי המתחרי בשוק שה קרנות פנסיה וביטוחי
החיי בכל הנוגע להפקדות עתידיות וירד חלק של קופות גמל לא משלמות.

 8.1.10מבנה התחרות בתחו הפעילות והשינויי החלי בו
נתח הקופות הפרטיות בשוק הגמל )כולל קבוצות הביטוח( כ(  81%בסו ,2011 .כשה מחזיקות יחדיו
כ(  129מיליארד ש"ח .בשנת הדוח לא קיי נתח גופי בנקאיי בשוק הגמל לעומת שנת  2010שבה
נתח הגופי הבנקאיי עמד על .1.78%
ס ,נכסי הקופות לתגמולי והאישיות לפיצויי קטנו בכ(  ,6.38%התשואה השנתית הממוצעת
שהשיגו הקופות בשנת הדוח הינה שלילית ועמדה על כ( .2.95%
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8.2

מידע כללי על תחו פעילות קופות גמל מרכזיות לפיצויי ולהשתתפות בפנסיה תקציבית
8.2.1

מבנה תחו הפעילות ושינויי החלי בו
בתחו ניהול קופ"ג מרכזיות לפיצויי מנהלת החברה ,למועד דוח זה ,שלוש קופות מרכזיות
לפיצויי מסלוליות ,קופה לפנסיה תקציבית כמפורט בסעי 3 .א' לעיל .להל פרטי הנוגעי לתחו
הפעילות:
ש מסלול

קופה

שעור דמי

דמי ניהול ממוצעי

תשואה

ניהול מרביי

)ב  (%בפועל לשנת

)ב  (%לתקופה

מותרי )(%

פסגות
לפיצויי

2011

2010

2%

0.48%

0.48%

ל.ר.

פסגות שיא פיצויי כללי

2%

1.05%

1.13%

)(4.23%

9.60%

פסגות שיא פיצויי כספית

2%

1.02%

1.12%

2.82%

1.54%

פסגות שיא פיצויי שקלית ללא
מניות

2%

0.74%

0.90%

5.02%

5.77%

פסגות שיא פיצויי מדדית ללא
מניות

2%

0.73%

0.96%

2.81%

9.12%

פסגות שיא פיצויי מניות

2%

0.73%

1.19%

)(16.81%

13.24%

פסגות שיא פיצויי עד 10%
מניות

2%

0.78%

0.91%

1.21%

8.02%

פסגות פיצויי כללי

2%

0.87%

0.93%

)(3.49%

8.39%

פסגות פיצויי בטא

2%

0.6%

0.76%

)(8.38%

11.65%

פסגות פיצויי אג"ח ללא מניות

2%

1.02%

1.16%

3.73%

7.51%

2%

0.23%

0.26%

4.06%

6.57%

מסלולית

פסגות שיא
פיצויי מסלולית

פסגות פיצויי
מסלולית

פסגות עתיד גמל
מרכזית
להשתתפות
בפנסיה תקציבית

1 12/2011

1 12/2010

ל.ר.
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8.2

מידע כללי על תחו פעילות קופות גמל מרכזיות לפיצויי ולהשתתפות בפנסיה תקציבית )המש(,
8.2.2

מגבלות חקיקה ,תקינה ואילוצי מיוחדי החלי על תחו הפעילות
פעילות בתחו ניהול קופות גמל מרכזית לפיצויי מוסדרת למועד דוח זה בחוק שירותי פיננסיי
)קופות גמל( התשס"ה – ) 2005להל – "חוק קופות גמל"( אשר נכנס לתוק .בחודש נובמבר 2005
ומכוח תקנות הקופות החלות לעניי השקעות נכסי קופות גמל וענייני אחרי שאינ מוסדרי
בחוק קופות הגמל .בנוס ,.לעניי שיווק קופות גמל ,לפיו חלות הוראות חוק השיווק הפנסיוני שנכנס
לתוק .בחודש פברואר  .2006ביו  28בינואר  2008נכנס לתוקפו תיקו  3לחוק קופות הגמל ,לפיו
הממונה לא יית אישור לקופות גמל מרכזיות לפיצויי לקלוט הפקדות ,אלא לקופות גמל מרכזיות
לפיצויי שפעלו כדי בשנת המס  ,2007על כספי שהופקדו בקופות בשל שנות המס שקדמו ל( 2011
ובלבד שהתקיימו התנאי הבאי :
א.

הפקדת הכספי היא של עמית ( מעביד שהיה עמית בקופת גמל מרכזית לפיצויי בחודש
דצמבר .2007

ב.

הפקדת הכספי היא בשל עובדו של עמית ( מעביד כאמור שהופקדו בשלו כספי לקופה
המרכזית בחודש דצמבר .2007

האפשרות להפקיד כספי בקמ"פ הוגבלה במסגרת תיקו  3עד ליו  31בדצמבר  2010ולאחר מועד
זה לא נית להפקיד יותר כספי בקופות אלה.
במהל 2011 ,הותקנו תקנות ופורסמו ע"י הממונה חוזרי רבי אשר חייבו את החברה להיער,
בהתא  ,בעיקר היערכות תפעולית.
לעניי פרטי בנוגע להוראות הדי החל ,ראה סעי 23 .להל.
8.2.3

שינויי בהיק .הפעילות וברווחיותו
בתקופת הדוח לא חלו שינויי מהותיי בהיקפי הפעילות בתחו לעומת שנת .2010

8.2.4

התפתחות בשווקי תחו הפעילות או שינויי במאפייני העמיתי
לא חלו ,למיטב ידיעת החברה ,שינויי נוספי בשוק לו מיועדי מוצרי החברה בתחו הפעילות ,או
שינויי במאפייני העמיתי  .לאור תיקו  3לחוק קופות הגמל ,החל משנת  2008לא נית יותר להקי
קופות מרכזיות לפיצויי  ,החל מיו  1בינואר  2011לא נית להפקיד לקופות מרכזיות לפיצויי .

8.2.5

שינויי שיש בה להשפיע מהותית על תחו הפעילות
החל מיו  1בינואר  2011לאור תיקו  ,3לא נית להפקיד לקופות מרכזיות לפיצויי  .על רקע שינוי
רגולטורי זה חלה בסו .שנת  2010עליה בס ,ההפקדות למוצר ,ובשנת  2011לא חלו הפקדות כללי
)למעט תיקוני הפקדות בגי  .(2010בנוס ,.החלה מגמת פירוק הקופות המרכזיות לפיצויי לקופות
אישיות לפיצויי  ,או פתיחת קופות אישיות לפיצויי ללא פירוק הקופה המרכזית והפקדת כספי
הפיצויי של העובדי לקופות אלו.
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8.2

מידע כללי על תחו פעילות קופות גמל מרכזיות לפיצויי ולהשתתפות בפנסיה תקציבית )המש(,
8.2.6

גורמי הצלחה קריטיי בתחו הפעילות
החברה מזהה את הגורמי הבאי כגורמי הצלחה קריטיי בתחו הפעילות:
 2.1.6.1מדיניות השקעות נכונה ומערכי מחקר ואנליזה התומכי בניהול ההשקעות ,המתבטאי
בניהול השקעות אחראי ובתשואות גבוהות לאור ,זמ ,ללא תנודות חריגות ,בהשוואה
למתחרי .
 2.1.6.2רמת תפעול גבוהה ,מערכות מידע ואינטרנט פתוחות לעמיתי ומפיצי .
 2.1.6.3רמת שירות גבוהה לעמיתי  ,למפיצי חיצוניי ולמשווקי הבית.
 2.1.6.4שיווק ( יכולת לשווק את מוצרי החברה בקרב קהלי היעד.
 2.1.6.5רגולציה( מער ,רגולציה פני חברתי העור ,בקרות בכלל תחומי פעילות החברה.

8.2.7

שינויי בספקי ונותני השירותי
החברה מקבלת שירותי תפעול מבנק הפועלי ומבנק לאומי עבור תפעול קופות פיצויי .
לעניי שינויי שחלו בנותני שירותי ראה סעי 19.2 .ספקי ונותני שירותי ( שירותי תפעול.

8.2.8

חסמי כניסה ויציאה עיקריי בתחו הפעילות ושינויי בה
ראה סעי 8.1.8 .ו( 8.2.2לעיל.

8.2.9

תחליפי למוצרי תחו הפעילות ושינויי החלי בה
קופות הגמל הנכללות בתחו הפעילות מהוות אפיק השקעה לטווח ארו ,שנועד להבטיח תשלומי
פרישה לעובדי  .כיו  ,ולאור סגירת הקופות המרכזיות להפקדות ,מהוות קופות גמל האישיות
לפיצויי תחלי .למוצרי בתחו פעילות זה .תחלי .נוס .בו נוקט המעסיק הינו הפקדת רכיב
הפיצויי לקר הפנסיה של העובד.

 8.2.10מבנה התחרות בתחו הפעילות והשינויי החלי בו
נתח הקופות הפרטיות )כולל קבוצות הביטוח( בשוק הקופות המרכזיות לפיצויי כ(  73%בסו .שנת
 2011כשה מחזיקות יחדיו כ(  15.2מיליארד ש"ח .נתח הגופי הבנקאיי עלה מ(  24.9%בסו .שנת
 2010ל(  26.8%בסו .שנת  .2011ס ,נכסי קופות הפיצויי בשנת  2011קט בכ(  ,7.1%כשהתשואה
השנתית של הקופות לפיצויי הייתה תשואה שלילית בשיעור של כ( .1.75%
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8.3

מידע כללי על תחו הפעילות – ניהול קרנות השתלמות
8.3.1

מבנה תחו הפעילות ושינויי החלי בו
בתחו

ניהול קרנות ההשתלמות מנהלת החברה ,נכו למועד דוח זה ,חמש קרנות השתלמות

כשביניה שלוש קרנות השתלמות הכוללות מסלולי השקעה שוני  ,כמפורט בסעי 3 .ב' לעיל .להל
פרטי הנוגעי לתחו הפעילות )בחלוקה למסלולי השוני (:
קופה

ש מסלול

פסגות השתלמות כללי
פסגות
השתלמות
פסגות השתלמות אג"ח
מסלולית
ללא מניות
פסגות השתלמות מניות
פסגות השתלמות ללא
מניות
פסגות השתלמות
כספית
פסגות השתלמות אג"ח
מדינה
פסגות שיא השתלמות
פסגות
שיא השתלמות מסלולית כללי
מסלולית
פסגות שיא השתלמות
מסלולית אג"ח ללא
מניות
פסגות שיא השתלמות
מסלולית כספית
פסגות שיא השתלמות
מסלולית אג"ח מדינה
פסגות שיא השתלמות
מנייתי
פסגות
השתלמות
פלטינו

שעור דמי ניהול
מרביי
מותרי )(%

דמי ניהול ממוצעי
)ב  (%בפועל לשנת

תשואה )ב  (%לתקופה

2011

2010

1 12/2011

1 12/2010

2%
2%

1.03%
1.09%

1.12%
1.16%

)(3.56%
3.38%

10.45%
6.39%

2%
2%

0.99%
0.99%

1.08%
1.09%

)(16.67%
3.31%

15.33%
6.11%

2%

0.84%

0.94%

2.73%

1.52%

2%

0.99%

1.04%

4.86%

5.55%

2%

1.03%

1.15%

)(3.40%

10.65%

2%

1.05%

1.23%

)(3.44%

6.54%

2%

1.07%

1.34%

2.78%

1.57%

2%

1.21%

1.43%

4.99%

6.20%

2%

1%

1.09%

)(16.28%

15.63%

2%

1.18%

1.22%

)(5.61%

10.96%
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8.3

מידע כללי על תחו הפעילות – ניהול קרנות השתלמות )המש(,
 8.3.1מבנה תחו הפעילות ושינויי החלי בו )המש(,
פסגות
כנרת מסלולית

פסגות
סגנו
השתלמות

פסגות כנרת כללי
פסגות כנרת אג"ח ללא
מניות
פסגות כנרת כספית
פסגות כנרת מניות
פסגות כנרת בטא

2%
2%

1.05%
1.04%

1.06%
1.10%

)(3.95%
3.33%

10.13%
7.44%

2%
2%
2%
2%

1%
1.12%
1.17%
1.09%

1.08%
1.27%
1.18%
1.33%

2.77%
)(17.36%
)(7.70%
)(3.18%

1.56%
13.83%
11.96%
9.79%
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8.3

מידע כללי על תחו הפעילות ( ניהול קרנות השתלמות )המש(,
8.3.2

מגבלות חקיקה ,תקינה ואילוצי מיוחדי החלי על תחו הפעילות
פעילות בתחו ניהול קרנות השתלמות מוסדרת למועד דוח זה מכוח חוק שירותי פיננסיי )קופות
גמל( התשס"ה – ) 2005להל – "חוק קופות גמל"( אשר נכנס לתוק .בחודש נובמבר  ,2005ומכוח
תקנות הקופות החלות לעניי השקעות נכסי קופות גמל וענייני אחרי שאינ מוסדרי בחוק
קופות הגמל .בנוס ,.לעניי שיווק קופות גמל ,חלות הוראות חוק השיווק הפנסיוני שנכנס לתוק.
בחודש פברואר  2006וכ לגבי שיווק קרנות השתלמות – ג חוק הסדרת העיסוק בייעו 1השקעות,
שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה – . 1995
בחודש יולי  ,2009במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישו התכנית הכלכלית
לשני  2009ו( ,(2010התשס"ט() 2009המוכר כ"חוק ההסדרי "( ,התקבל תיקו ל"חוק קופות הגמל"
לפיו החל מחודש ינואר  2011לא תהא חברה מנהלת רשאית לנהל יותר מקופת גמל אחת מכל סוג
שנמנה בתיקו לחוק קופות הגמל ובכלל זה קרנות השתלמות .תיקוני לחוק ההסדרי דחו את
מועד התחילה לתיקו לחוק קופות הגמל ליו .1.1.12
יצויי כי בחודש פברואר  2012אדשרו בועדת העבודה של הכנסת תקנות הפיקוח על שירותי
פיננסיי )קופות גמל( )הרשאה לנהל יותר מקופת גמל אחת( ,המאפשרות לחברה המנהלת להמשי,
ולנהל באמצעות כל גו .מתפעל קופה אחת מכל סוג המפורט בחוק ההסדרי וזאת עד ליו  1בינואר
 .2014נכו למועד הדוח ,טר הושלמו הליכי כניסת של ההוראות לתוק..
במהל 2011 ,הותקנו תקנות ופורסמו ע"י הממונה חוזרי רבי אשר חייבו את החברה להיער,
בהתא  ,בעיקר היערכות תפעולית (.
לעניי פרטי בנוגע להוראות הדי החל ,ראה סעי 23 .להל.

8.3.3

שינויי בהיק .הפעילות וברווחיותו
בתקופת הדוח לא חלו שינויי מהותיי בהיקפי הפעילות בתחו לעומת שנת .2010

8.3.4

התפתחות בשווקי תחו הפעילות או שינויי במאפייני העמיתי
במהל ,תקופת הדוח לא חלו למיטב ידיעת החברה שינויי בשוק לו מיועדי מוצרי החברה בתחו
הפעילות ,או שינויי במאפייני העמיתי  .בשונה מקופות הגמל לתגמולי ופיצויי  ,חיסכו בקר
השתלמות מהווה השקעה אטרקטיבית בקרב אות פלחי אוכלוסיה המעונייני בחסכו זמי בתו
תקופת הבשלה קצרה יחסית.

8.3.5

שינויי שיש בה להשפיע מהותית על תחו הפעילות
ביו  23ביולי  2009פורס ברשומות תיקו מס'  4לחוק הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות גמל(,
התשס"ה(  ,2005אשר נכנס לתוק .ביו  01.01.2012לפיו חברה מנהלת לא תנהל יותר מקופת גמל
אחת ,בכל בנק מתפעל ,מכל אחד מ(  11סוגי קופות הגמל המפורטי בתיקו וביניה קר השתלמות.
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פסגות קופות גמל ופנסיה בערבו מוגבל )לשעבר :פסגות קופות גמל בערבו מוגבל(

פרק רביעי תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילותו )המש'(
.8

מידע כללי על תחומי הפעילות )המש'(

8.3

מידע כללי על תחו הפעילות ( ניהול קרנות השתלמות )המש(,
8.3.5

שינויי שיש בה להשפיע מהותית על תחו הפעילות )המש(,
ביו  7לדצמבר  2011פורסמה הודעה של רשות המיסי על העלאת שיעור מס רווחי הו מ( 20%ל(
 25%החל מיו  ,1.1.2012דבר אשר מחזק את יתרונות קרנות ההשתלמות ,כמכשיר הפטור ממס
רווחי הו.
ביו

 1למר 2011 1פורס

חוזר הסכמי

למת שירותי  ,הקובע כי הבנקי המתפעלי ימשיכו

להעניק שירותי בסניפיה לעמיתי החברות המנהלות עד לינואר ") 2012תקופת הביניי "( ,בנוס.
קבע החוזר כי משיכת יתרות הגבוהות מ( 50אל .ש"ח יבוצעו מעתה בחברות המנהלות בלבד .ב(29
לדצמבר  2011פירס האוצר
כי הוא מארי ,את "תקופת הביניי " עד ליו ה(.31.12.2013
ביו  8לאוגוסט  2011פורס חוזר שירות ללקוחות גופי מוסדיי הקבוע סטנדרט שירות מחייב
מצד החברות .כפועל יוצא על החברות לכתוב אמנת שירות ולקבוע מדיניות שירות עד ל(.01.01.2013
ביו  21לדצמבר  2011פורס חוזר טיוב נתוני זכויות עמיתי  ,המחייב את החברות המנהלות
להבטיח כי רישו זכויות העמיתי במערכות המידע יהיה מהימ ,של  ,זמי ונית לאחזור.
ביו  1בינואר  2012נכנס לתוק .תיקו מס'  4לחוק הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות גמל(,
התשס"ה(  ,2005לפיו חברה מנהלת לא תנהל יותר מקופת גמל אחת ,בכל בנק מתפעל ,מכל אחד מ(
 11סוגי קופות הגמל המפורטי בתיקו וביניה קופת גמל אישית לפיצויי  ,קר השתלמות .קופת
גמל מרכזית לפיצויי הוחרגה מתחולת התיקו.
ביו  4לינואר  2012פורסמה טיוטה שנייה של חוזר איתור עמיתי ומוטבי  .טיוטת החוזר קובעת
תהלי ,מוגדר לאיתור עמיתי מנותקי קשר ואיתור מוטבי לאחר מותו של העמית ,ויידוע אודות
הימצאות הכספי  .יתרה מכ ,,במידה והחברה לא איתרה את העמיתי  /המוטבי בזמ שהוגדר
יהיה עליה להוריד את דמי הניהול לר .של  0.2%בלבד.
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פסגות קופות גמל ופנסיה בערבו מוגבל )לשעבר :פסגות קופות גמל בערבו מוגבל(

פרק רביעי תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילותו )המש'(
.8

מידע כללי על תחומי הפעילות )המש'(

8.3

מידע כללי על תחו הפעילות ( ניהול קרנות השתלמות )המש(,
8.3.6

גורמי הצלחה קריטיי בתחו הפעילות
החברה מזהה את הגורמי הבאי כגורמי הצלחה קריטיי בתחו הפעילות:
 8.3.6.1מדיניות השקעות נכונה ומערכי מחקר ואנליזה התומכי בניהול ההשקעות ,המתבטאי
בניהול השקעות אחראי ובתשואות גבוהות לאור ,זמ ללא תנודות חריגות בהשוואה
8.3.6.2
8.3.6.3
8.3.6.4

8.3.6.5

למתחרי .
רמת תפעול גבוהה ,מערכות מידע ואינטרנט פתוחות לעמיתי ומפיצי .
רמת שירות גבוהה לעמיתי  ,למפיצי חיצוניי ולמשווקי הבית.
שיווק ( יכולת לשווק את מוצרי החברה בקרב קהלי היעד .בעקבות כניסתו לתוק .של חוק
השיווק הפנסיוני והטלת חובת ייעו 1אובייקטיבי לטובת העמית על יועצי פנסיוניי  ,חל
גידול בהפניית עמיתי לחברות מנהלות המציגות תשואה יציבה וגבוהה לעומת מדדי
הייחוס לאור ,זמ ,על ידי הבנקי .
מגוו מוצרי ( מת אפשרות לבחירת מסלולי השקעה מגווני .

8.3.7

שינויי בספקי ונותני שירותי
החברה מקבלת שירותי תפעול מבנק הפועלי ומבנק לאומי עבור תפעול קרנות ההשתלמות.
לעניי שינויי שחלו בנותני שירותי ראה סעי 19.2 .להל ספקי ונותני שירותי – שירותי תפעול.

8.3.8

חסמי כניסה ויציאה עיקריי בתחו הפעילות ושינויי בה
חסמי הכניסה והיציאה מהתחו ה :
חסמי רגולטוריי  :פעילות בתחו נהול קופות גמל לסוגיה מחייב קבלת רשיו לפעול
)א(
כחברה מנהלת והיתר שליטה .קבלת רשיונות והיתרי כאמור מהממונה מחייבי עמידה
בדרישות הדי ,לרבות הו עצמי ,ביטוח והקמת מער ,תפעול )או התקשרות ע ספקי
שרותי בתחו ( ,שיווק וקשרי לקוחות ,גילוי פרטי לעניי בעלי השליטה וחוסנ הפיננסי.
חסמי שוק :כניסה לפעילות בתחו ניהול קופות גמל שהוא תחו עתיר תחרות מחייב
)ב(
לדעת החברה קיו מוניטי למנהלי ההשקעות ולחברה המנהלת.
לעניי היציאה מתחו הפעילות ( נית לצאת מתחו הפעילות בדר ,של מכירת הפעילות לאחרי .
ע כניסתו לתוק .של חוק קופות הגמל תהלי ,העברת ניהול קופות גמל הוסדר בדי ואינו מהווה
חס .
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פרק רביעי תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילותו )המש'(
.8

מידע כללי על תחומי הפעילות )המש'(

8.3

מידע כללי על תחו הפעילות ( ניהול קרנות השתלמות )המש(,
8.3.9

תחליפי למוצרי תחו הפעילות ושינויי החלי בה
אי מוצרי חיסכו העומדי כתחלי .לקרנות ההשתלמות.

8.3.10

מבנה התחרות בתחו הפעילות והשינויי החלי בו
נתח הקופות הפרטיות )כולל קבוצות הביטוח( בשוק קרנות ההשתלמות כ(  66%בסו .שנת 2011
כשה מחזיקות יחדיו כ(  74.3מיליארד ש"ח.
נתח הגופי הבנקאיי ירד מ(  2.8%בסו .שנת  2010ל(  2.75%בסו .שנת .2011
ס ,נכסי קרנות ההשתלמות בשנת  2011עלה בכ(  ,0.5%כשהתשואה השנתית של קרנות ההשתמות
הייתה שלילית בשיעור של כ( .3.29%
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פרק רביעי תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילותו )המש'(
.8

מידע כללי על תחומי הפעילות )המש'(

8.4

מידע כללי על תחו פעילות קרנות הפנסיה
8.4.1

מבנה תחו הפעילות ושינויי החלי בו
בתחו ניהול קרנות הפנסיה מנהלת החברה ,למועד דוח זה ,שתי קרנות פנסיה:
קר פנסיה מקיפה
קר פנסיה כללית
להל פרטי הנוגעי לתחו הפעילות:

קר

שיעור דמי
ניהול מדמי
הגמולי )(%

שיעור דמי
הניהול
מהנכסי

שיעור דמי
ניהול
מהנכסי

שיעור דמי
הניהול מדמי
הגמולי

הסטטוטוריי
)(%

)(%

הסטטוטוריי
)(%

פסגות
פנסיה
מקיפה

0.5%

0.33%

6%

4.36

פסגות
פנסיה
כללית

2%

1.30%

(

(
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פסגות קופות גמל ופנסיה בערבו מוגבל )לשעבר :פסגות קופות גמל בערבו מוגבל(

פרק רביעי תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילותו )המש'(
.8

מידע כללי על תחומי הפעילות )המש'(

8.4

מידע כללי על תחו פעילות קרנות הפנסיה )המש(,
8.4.2

מגבלות חקיקה ,תקינה ואילוצי מיוחדי החלי על תחו הפעילות
פעילות בתחו ניהול קרנות פנסיה מוסדרת למועד דוח זה מכוח חוק הפיקוח על מוצרי פיננסיי
)קופות גמל( )להל" :חוק קופות הגמל"( אשר נכנס לתוק .בחודש נובמבר  ,2005בחוק הפיקוח על
שירותי פיננסיי )ביטוח( התשמ"א – ) 1981להל" :חוק הפיקוח )ביטוח("( אשר נכנס לתוק.
בחודש יולי  1981ומכוח תקנות הקופות החלות לעניי השקעות נכסי קופות גמל לקצבה וענייני
אחרי שאינ מוסדרי בחוק קופות הגמל וחוק הפיקוח )ביטוח( .בנוס ,.לעניי שיווק קרנות פנסיה,
חלות הוראות חוק השיווק הפנסיוני שנכנס לתוק .בחודש פברואר .2006
בחודש יולי  ,2009במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישו התכנית הכלכלית
לשני  2009ו( ,(2010התשס"ט() 2009המוכר כ"חוק ההסדרי "( ,התקבל תיקו ל"חוק קופות הגמל"
לפיו החל מחודש ינואר  2011לא תהא חברה מנהלת רשאית לנהל יותר מקופת גמל אחת מכל סוג
שנמנה בתיקו לחוק קופות הגמל ובכלל זה קר חדשה כללית וקר חדשה מקיפה.
תיקוני לחוק ההסדרי דחו את מועד התחילה לתיקו לחוק קופות הגמל ליו 1.1.12
יצויי כי בחודש פברואר  ,2012אושרו בועדת העבודה של הכנסת תקנות הפיקוח על שירותי
פיננסיי )קופות גמל( )הרשאה לנהל יותר מקופת גמל אחת( ,המאפשרות לחברה המנהלת להמשי,
ולנהל באמצעות כל גו .מתפעל קופה אחת מכל סוג המפורט בחוק ההסדרי וזאת עד ליו  1בינואר
 .2014נכו למועד הדוח ,טר הושלמו הליכי כניסת של ההוראות לתוק..
במהל 2011 ,הותקנו תקנות ופורסמו ע"י הממונה חוזרי רבי אשר חייבו את החברה להיער,
בהתא בעיקר היערכות תפעולית  .לעניי פרטי בנוגע להוראות הדי החל ,ראה סעי 23 .להל.

8.4.3

שינויי בהיק .הפעילות וברווחיותו
קרנות הפנסיה החלו את פעילות ביו  ,1בינואר .2011

8.4.4

התפתחות בשווקי תחו הפעילות או שינויי במאפייני העמיתי (
במהל ,תקופת הדוח לא חלו למיטב ידיעת החברה שינויי בשוק לו מיועדי מוצרי החברה בתחו
הפעילות ,או שינויי במאפייני העמיתי .

8.4.5

שינויי שיש בה להשפיע מהותית על תחו הפעילות
תיקו  3לחוק קופות הגמל )ראה סעי 8.1 .לעיל( הביא לשינויי בשוק קופות הגמל ,לאור הקביעה כי
לא נית יהיה למשו ,כספי ישירות מקופת גמל לא משלמת )למעט כספי ממרכיב הפיצויי ( ,אלא
באמצעות העברת לקופת גמל משלמת לקצבה וכ לאור הדרישה לסכו קצבה מזערי בס ,של 3,850
ש"ח ,צמוד למדד המחירי לצרכ.
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פרק רביעי תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילותו )המש'(
.8

מידע כללי על תחומי הפעילות )המש'(

8.4

מידע כללי על תחו פעילות קרנות הפנסיה )המש(,
 8.4.5שינויי שיש בה להשפיע מהותית על תחו הפעילות)המש(,

ביו  8ביולי  2009פורסמה טיוטת תקנות הפיקוח על שירותיי )קופות גמל()הקמת מסלולי ברירת
מחדל( וטיוטת חוזר התאמת מסלול החיסכו למאפייני העמית )המודל החכ" ( חיסכו כספי
מותא ( המהווי אימו 1חלקי של המודל הציליאני בכל הנוגע לחיסכו הפנסיוני של העמיתי
בישראל .מודל זה מחייב את החברה המנהלת בהקמת מסלולי ברירת מחדל ברמות סיכו שונות.
השיו ,למסלולי אלו יעשה על פי גילאי העמיתי כאשר לעמיתי מעל לגיל  60ולמקבלי קצבאות
יוק מסלול יעודי אשר במהותו הינו מסלול ללא סיכו.
ביו

 4בינואר  2012פורסמו תקנות שהועברו לאישור ועדת הכספי של הכנסת הקובעות מועדי

לתחולת המודל החכ" וטיוטת חוזר נוספת בנושא המודל הקובעות מועדי תחולה מדורגי החל
מינואר  .2013על פי התקנות החל מינואר  2013יחול המודל על מצטרפי חדשי ועל עמיתי מקבלי
קצבאות.
ביו  18בנובמבר  2010נכנס לתוקפו חוק הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות גמל( )תיקו מספר 5
והוראת שעה( התשע"א (  .2010תיקו  5והוראת השעה נחקקו על רקע תיקו  3ונועדו לאפשר משיכת
כספי שננעלו לקצבה בקופה לא משלמת במקרי מסוימי  .תיקו  5מגדיר תנאי מצטברי בה
יכול עמית למשו ,כספי כסכו הוני מקופה לא משלמת ומסדיר את נושא היוו הקצבה .הוראת
השעה מגדירה תנאי בה יכולי עמיתי אשר כספיה ננעלו לקצבה לבקש החזר כספי עד ליו
 31בדצמבר  .2011הוראת השעה יצרה עלייה מצטברת במשיכות בשנת .2011
ביו  1למר 2011 1פורס חוזר הסכמי למת שירותי  ,הקובע כי הבנקי המתפעלי ימשיכו
להעניק שירותי בסניפיה לעמיתי החברות המנהלות עד לינואר ") 2012תקופת הביניי "( ,בנוס.
קבע החוזר כי משיכת יתרות הגבוהות מ( 50אל .ש"ח יבוצעו מעתה בחברות המנהלות בלבד .ב(29
לדצמבר  2011פירס האוצר כי הוא מארי ,את "תקופת הביניי " עד ליו ה(.31.12.2013
ביו  27במר 2011 1פורסמה טיוטת תקנות הפיקוח על שירותי פיננסיי ) קופות גמל( )דמי ניהול(,
במסגרת רפורמה כוללת של האוצר ל"הגברת התחרות בשוק החיסכו הפנסיוני" .הטיוטה קובעת
תקרות דמי ניהול חדשות במכשירי החיסכו הפנסיוני .בהקשר של קופות הגמל קובעת הטיוטה כי
דמי הניהול המירביי היכולי להגבות לא יעמדו עוד על  2%אלא ירדו במדרגות .בשלב הראשו
תרד התקרה ל( 1.5%מצבירה או גבייה של  1.2%מהצבירה ועד  5%מההפקדות .בשלב השני תוכל
קופת הגמל לגבות דמי ניהול מקסימליי של  1.2%מהצבירה ,בתוספת של  5%מההפקדות.
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פרק רביעי תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילותו )המש'(
.8

מידע כללי על תחומי הפעילות )המש'(

8.4

מידע כללי על תחו פעילות קרנות הפנסיה )המש(,
 8.4.5שינויי שיש בה להשפיע מהותית על תחו הפעילות)המש(,
ביו  27בפברואר  2012אישרה ועדת הכספי של הכנסת תקנות דמי ניהול חדשות השונות במהות
מהנוסח שהוגש ב( ,2011במסגרת נקבע כי תקרת דמי הניהול תופחת בהתא לסיכו של ח"כ חיי
כ 1ע הממונה על שוק ההו )בשנת  2013תופחת התקרה ל( 1.1%ותתאפשר גבייה של 4%
מההפקדות ,בשנת  2014תופחת התקרה ל( 1.05%ותתאפשר גבייה של  4%מההפקדות( .בנוס ,.אושר
להגדיל את תקרת גובה דמי הניהול לעמיתי מנותקי קשר לשיעור של  ,0.3%ובמידה והעמית אותר
אז  0.5%על התקופה .כמו כ ,הייתה הסכמה בוועדת הכספי לקביעת רצפת דמי ניהול ודמי ניהול
מינימאליי )עמלת ניהול אחידה לחשבונות קטני ( א ,זה טר אושר.
לגבי קרנות הפנסיה החדשות המקיפות( אי כל שינוי באופ גביית דמי הניהול) .מקסימו 0.5%
מהצבירה 6% ,מההפקדה(
ביו  8לאוגוסט  2011פורס חוזר שירות ללקוחות גופי מוסדיי הקבוע סטנדרט שירות מחייב
מצד החברות .כפועל יוצא על החברות לכתוב אמנת שירות ולקבוע מדיניות שירות עד ל(.01.01.2013
ביו  21לאוגוסט  2011פורסמה טיוטת תקנות הפיקוח על שירותי פיננסיי ) קופות גמל ( ) כיסויי
ביטוחיי בקופות גמל ( .הטיוטה מאפשרת לחברה מנהלת של קופת גמל לרכוש כיסויי ביטוחיי
ומגדירה מה ה הכיסויי הביטוחיי שישווקו לעמית קופת גמל ומה התנאי לרכישת .
ביו  21לדצמבר  2011פורס חוזר טיוב נתוני זכויות עמיתי  ,המחייב את החברות המנהלות
להבטיח כי רישו זכויות העמיתי במערכות המידע יהיה מהימ ,של  ,זמי ונית לאחזור.
ביו  1בינואר  2012נכנס לתוק .תיקו מס'  4לחוק הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות גמל(,
התשס"ה(  ,2005לפיו חברה מנהלת לא תנהל יותר מקופת גמל אחת ,בכל בנק מתפעל ,מכל אחד מ(
 11סוגי קופות הגמל המפורטי בתיקו וביניה קופת גמל אישית לפיצויי  ,קר השתלמות .קופת
גמל מרכזית לפיצויי הוחרגה מתחולת התיקו.
ביו  4לינואר  2012פורסמה טיוטה שנייה של חוזר איתור עמיתי ומוטבי  .טיוטת החוזר קובעת
תהלי ,מוגדר לאיתור עמיתי מנותקי קשר ואיתור מוטבי לאחר מותו של העמית ,ויידוע אודות
הימצאות הכספי  .יתרה מכ ,,במידה והחברה לא איתרה את העמיתי  /המוטבי בזמ שהוגדר
יהיה עליה להוריד את דמי הניהול לר .של  0.2%בלבד.
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8.4
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8.4.6

גורמי הצלחה קריטיי בתחו הפעילות(
החברה מזהה את הגורמי הבאי כגורמי הצלחה קריטיי בתחו הפעילות:
 8.4.6.1מדיניות השקעות נכונה ומערכי מחקר ונאליזה התומכי בניהול ההשקעות ,המתבטאי
בניהול השקעות אחראי ובתשואות גבוהות לאור ,זמ ללא תנודות חריגות בהשוואה
למתחרי .
 8.4.6.2רמת תפעול גבוהה ,מערכות מידע ואינטרנט פתוחות לעמיתי ומפיצי .
 8.4.6.3רמת שירות גבוהה לעמיתי  ,למפיצי חיצוניי ולמשווקי הבית.
 8.4.6.4שיווק ( יכולת לשווק את מוצרי החברה בקרב קהלי היעד .בעקבות כניסתו לתוק .של חוק
השיווק הפנסיוני והטלת חובת ייעו 1אובייקטיבי לטובת העמית על יועצי פנסיוניי  ,חל
גידול בהפניית עמיתי לחברות מנהלות המציגות תשואה יציבה וגבוהה לעומת מדדי
הייחוס לאור ,זמ ,על ידי הבנקי .
 8.4.6.5מגוו מוצרי ( מת אפשרות לבחירת מסלולי השקעה מגווני  .על רקע תיקו  3לחוק קופות
הגמל ,הקימה החברה ביו  31בדצמבר  2010שתי קופות משלמות ( קר פנסיה חדשה
מקיפה וקר פנסיה חדשה כללית .בנוס .הקימה החברה במהל 2010 ,קופת גמל בניהול
אישי ).(IRA

8.4.7

שינויי בספקי ונותני השירותי (
החברה מקבלת שירותי תפעול מחברת "נס" עבור תפעול הפנסיה החדשה
לעניי שינויי שחלו בנותני שירותי ראה סעי 19.2 .ספקי ונותני שירותי .

8.4.8

חסמי כניסה ויציאה עיקריי בתחו הפעילות ושינויי בה (
חסמי הכניסה והיציאה מהתחו ה :
)א( חסמי רגולטוריי  :פעילות בתחו ניהול קופות גמל לסוגיה מחייבת קבלת רשיו לפעול כחברה
מנהלת והיתר שליטה .קבלת רשיונות והיתרי כאמור מהממונה מחייבי עמידה בדרישות הדי,
לרבות הו עצמי ,ביטוח והקמת מער ,תפעול )או התקשרות ע ספקי שרותי בתחו ( ,שיווק וקשרי
לקוחות ,גילוי פרטי לעניי בעלי השליטה וחוסנ הפיננסי.
)ב( חסמי שוק :כניסה לפעילות בתחו ניהול קופות גמל שהוא תחו עתיר תחרות מחייב לדעת
החברה קיו מוניטי למנהלי ההשקעות ולחברה המנהלת.
לעניי היציאה מתחו הפעילות ( נית לצאת מתחו הפעילות בדר ,של מכירת הפעילות לאחרי .
ע כניסתו לתוק .של חוק קופות הגמל תהלי ,העברת ניהול קופות גמל הוסדר בדי ואינו מהווה
חס .
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8.4
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8.4.9

תחליפי למוצרי תחו הפעילות ושינויי החלי בה (
קופות הגמל הנכללות בתחו הפעילות מהוות אפיק השקעה לטווח ארו .,מוצרי מתחרי בתחו
הפעילות ה קופות גמל לקצבה )קרנות פנסיה( וכ פוליסות משתתפות ברווחי המנוהלות בידי
חברות ביטוח .בעקבות תיקו מס'  3מעריכה החברה כי בשל ההבחנה בי קופות גמל משלמות
לקופות גמל לא משלמות ,עלה חלק של המוצרי המתחרי בשוק שה קרנות פנסיה וביטוחי
החיי בכל הנוגע להפקדות עתידיות וירד חלק של קופות גמל לא משלמות.

 8.4.10מבנה התחרות בתחו הפעילות והשינויי החלי בו
שעור קרנות החדשות בשוק קרנות הפנסיה מהווה כ(  98.6%בסו .שנת  2011כשה מחזיקות יחדיו
כ(  100.3מיליארד ש"ח .שעור קרנות הכלליות כ( 1.4%בסו .שנת  2011כשה מחזיקות יחדיו כ( 1.4
מיליארד  .4התאגידי השולטי נחלקי לגופי פרטיי וחברות ביטוח שהאחרונות מהוות כיו
את חלק הארי בשוק.
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8.5

מבנה ניהול ההשקעות בתחומי הפעילות השוני
ניהול השקעות הקופות והמסלולי בתחומי הפעילות השוני נעשה בהתא למדיניות ההשקעות של כל אחת
מהקופות והקרנות המנוהלות ו/או המסלולי  ,בתחומי
בחברה באמצעות חברה קשורה.

השוני

באמצעות מנהלי השקעות המועסקי

ביצוע עסקאות בניירות ער ,והשקעות נכסי הקופות והקרנות נעשה תו ,בחינת היק .הנכסי המנוהלי בכל
קופה ,קר או מסלול ,ותנועת כספי לקופה ,לקר )גיוסי ( או פדיונות כפי שידוע למנהלי השקעות.
להל פרטי בנוגע למבנה תיקי ההשקעות בקופות הגמל לתגמולי קופ"ג אישיות לפיצויי ודמי מחלה של
מסלולי ההשקעה בקופה )באחוזי ( מתו ,היק .הנכסי המנוהלי ליו  ,31/12/11בחלוקה לסוגי נכסי
עיקריי (:
קופה

ש מסלול

פסגות גדיש
מסלולית

פסגות גדיש כללי
פסגות גדיש מניות
פסגות גדיש עד 10%
מניות
פסגות גדיש אג"ח
ללא מניות
פסגות גדיש כספית
פסגות גדיש אג"ח
מדינה
פסגות גמל כללי
פסגות גמל מניות
פסגות גמל אג"ח
ללא מניות
פסגות גמל אג"ח עד
 10%מניות
פסגות גמל כספית
פסגות גמל אג"ח
מדינה
פסגות שיא גמל כללי
פסגות שיא גמל
מניות
פסגות שיא גמל
מט"ח
פסגות שיא גמל
מדדית ללא מניות
פסגות שיא גמל
אג"ח קונצרני
פסגות שיא גמל
כספית

פסגות גמל
מסלולית

פסגות שיא גמל
מסלולית

מזומני

אג"ח
ממשלתיות

אג"ח
אחרות

אחר

7.91%
10.73%
9.9%

21.21%
0.99%
51.5%

21.61%
0.77%
23.07%

מניות
וניירות ער'
אחרי
31.32%
85.11%
12.88%

17.95%
2.40%
2.65%

5.32%

62.87%

23.56%

4.25%

4.00%

60.35%
6.57%

37.09%
92.37%

(
(

(
(

2.56%
1.06%

2.60%
4.87%
3.45%

22.41%
0.99%
63%

21.16%
0.53%
24.96%

35.12%
92.27%
4.41%

18.71%
1.34%
4.18%

5.98%

49.15%

23.72%

18.14%

3.01%

68.86%
8.69%

29.82%
90.31%

(
(

(
(

1.32%
1.00%

5.41%
4.02%

26.78%
1.01%

30.01%
0.41%

33.44%
91.82%

4.36%
2.74%

4.32%

11.72%

25.68%

49.22%

9.06%

3.61%

67.04%

23.87%

3.31%

2.17%

3.08%

2.13%

75.48%

15.17%

4.14%

57.33%

39.72%

(

(

2.95%
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8.5

מבנה ניהול ההשקעות בתחומי הפעילות השוני

קופה

ש מסלול

פסגות סגנו
מסלולית

פסגות סגנו גמל
כספית
פסגות סגנו גמל
אג"ח
פסגות סגנו גמל
שקלית ללא מניות
פסגות סגנו גמל
מדדית ללא מניות
פסגות סגנו גמל
בטא
פסגות סגנו גמל
מניות
פסגות סגנו גמל
מט"ח

פסגות נדבכי
פסגות זה"ב (
זהירה בהשקעות
פסגות קר אור
פסגות גמל בטא
פסגות קמה
פסגות מרפא
קופת גמל
מרכזית לדמי
מחלה
פסגות קופה
לתשלו דמי
מחלה
פסגות גמל
בניהול אישי
)*(IRA

מזומני

)המש(,

אג"ח
ממשלתיות

אג"ח
אחרות

אחר

מניות
וניירות ער'
אחרי
(

3.48%
8.46%

55.26%

41.26%

(

2.32%

66.21%

17.27%

5.74%

1.06%

77.4%

15.8%

0.26%

5.48%

1.18%

68.68%

23.33%

(

6.81%

2.83%

14.39%

18.02%

44.22%

20.54%

7.28%

1.01%

0.54%

87.59%

3.58%

7.11%

42.45%

32.97%

16.87%

0.60%

2.94%
0.48%

23.06%
47.94%

40.41%
18.24%

25.53%
19.32%

8.06%
14.02%

4.46%
1.09%
5.67%
8.36%

19.87%
15.01%
39.73%
31.05%

19%
26.81%
32.03%
23.17%

33.61%
46.18%
(
34.43%

23.06%
10.91%
22.57%
2.99%

8.08%

30.81%

23.05%

35.79%

2.27%

5.20%

6.85%

35.45%

52.50%

(

*נתוני משוקללי של מסלולי ההשקעה בקופה פסגות גמל בניהול אישי ).(IRA
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מידע כללי על תחומי הפעילות )המש'(

.8.5

מבנה ניהול ההשקעות בתחומי הפעילות השוני )המש(,

להל פרטי בנוגע למבנה תיקי ההשקעות של מסלולי ההשקעה בקופות גמל לפיצויי
)באחוזי ( מתו ,היק .הנכסי המנוהלי ליו  ,31/12/11בחלוקה לסוגי נכסי עיקריי (:

קופה

פסגות מסלולית
לפיצויי
פסגות שיא
פיצויי מסלולית

פסגות עתיד גמל
מרכזית
להשתתפות
בפנסיה תקציבית
פסגות פיצויי
מסלולית

ש מסלול

פסגות שיא פיצויי
כספית
פסגות שיא פיצויי
שקלית ללא מניות
פסגות שיא פיצויי
מדדית ללא מניות
פסגות שיא פיצויי
עד  10%מניות
פסגות שיא פיצויי
כללי
פסגות שיא פיצויי
מניות

פסגות פיצויי כללי
פסגות פיצויי
אג"ח ללא מניות
פסגות פיצויי בטא

מזומני

אג"ח
ממשלתיות

אג"ח
אחרות

7.95%

47.67%

25.82%

וקופות לפנסיה תקציבית

מניות
וניירות
ער'
אחרי
13.35%

אחר

5.21%

52.61%

43.96%

(

(

3.43%

2.56%

76.85%

18.03%

0.26%

2.3%

5.88%

64.57%

24.95%

3.82%

0.78%

9.79%

49.48%

19.9%

19.63%

1.2%

4.75%

30.16%

18.94%

32.99%

13.16%

4.19%

(

0.46%

95.17%

0.18%

4.64%

76.94%

18.35%

(

0.07%

6.33%
6.21%

22.46%
63.77%

17.53%
19.1%

30.46%
9.63%

23.22%
1.29%

6.24%

14.88%

26.35%

50.63%

1.9%
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מידע כללי על תחומי הפעילות )המש'(

.8.5

מבנה ניהול ההשקעות בתחומי הפעילות השוני )המש(,
להל פרטי בנוגע למבנה תיקי ההשקעות של קרנות ההשתלמות ושל מסלולי ההשקעה בקר ההשתלמות
המסלולית )באחוזי ( מתו ,היק .הנכסי המנוהלי ליו  ,31/12/11בחלוקה לסוגי נכסי עיקריי (:

קופה

ש מסלול

פסגות השתלמות
מסלולית

פסגות השתלמות
כללי
פסגות השתלמות
מניות
פסגות השתלמות
אג"ח ללא מניות
פסגות השתלמות
ללא מניות
פסגות השתלמות
כספית
פסגות השתלמות
אג"ח מדינה
פסגות שיא
השתלמות
מסלוליתכללי
פסגות שיא
השתלמות מסלולית
אג"ח ללא מניות
פסגות שיא
השתלמות
מסלוליתכספית
פסגות שיא
השתלמות מסלולית
אג"ח מדינה
פסגות שיא
השתלמות מנייתי
פסגות כנרת כספית
פסגות כנרת אג"ח
ללא מניות
פסגות כנרת כללי
פסגות כנרת מניות
פסגות כנרת בטא

פסגות שיא
השתלמות
מסלולית

פסגות כנרת
מסלולית

פסגות השתלמות
פלטינו
פסגות סגנו
השתלמות

מזומני

אג"ח
ממשלתיות

אג"ח
אחרות

מניות וניירות
ער ,אחרי

אחר

5.99%

22.78%

28.6%

37.79%

4.84%

6.35%

0.96%

0.47%

90.93%

1.29%

4.9%

64.44%

22.51%

4.18%

3.97%

15.69%

54.12%

16.42%

11.57%

2.2%

65.62%

32.86%

(

(

1.52%

7.89%

90.59%

(

(

1.52%

9.57%

25.9%

28.14%

32.64%

3.75%

7.77%

61.3%

23.65%

4.94%

2.34%

68.5%

30.12%

(

(

1.38%

8.46%

90.31%

(

(

1.23%

6%

0.93%

0.39%

90.23%

2.45%

59.25%
6.12%

38.1%
61.99%

(
23%

(
5.35%

2.65%
3.54%

7.26%
10.3%
4.96%
9.43%

19.09%
1%
18.4%
21.11%

18.21%
1.27%
23.48%
25.23%

33.74%
85.65%
51.7%
35.32%

21.7%
1.78%
1.46%
8.91%

6.10%

23.71%

43.46%

26.17%

0.56%
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מוצרי ושירותי

א.

תחו ניהול קופות גמל לתגמולי ,קופ"ג אישיות לפיצויי וקופ"ג לדמי מחלה:

קופה

מסלול

מועד הקמה

פסגות גדיש
מסלולית

פסגות גדיש כללי
פסגות גדיש מניות
פסגות גדיש עד 10%
מניות
פסגות גדיש אג"ח ללא
מניות
פסגות גדיש כספית
פסגות גדיש אג"ח מדינה
פסגות גמל כללי
פסגות גמל מניות
פסגות גמל אג"ח ללא
מניות
פסגות גמל אג"ח עד 10%
מניות
פסגות גמל כספית
פסגות גמל אג"ח מדינה
פסגות שיא גמל כללי
פסגות שיא גמל מניות
פסגות שיא גמל מט"ח
פסגות שיא גמל מדדית
ללא מניות
פסגות שיא גמל אג"ח
קונצרני
פסגות שיא גמל כספית
פסגות סגנו גמל כספית
פסגות סגנו גמל אג"ח
פסגות סגנו גמל שקלית
ללא מניות
פסגות סגנו גמל מדדית
ללא מניות
פסגות סגנו גמל בטא
פסגות סגנו גמל מניות
פסגות סגנו גמל מט"ח

1976
2008
2008

פסגות גמל
מסלולית

פסגות שיא
גמל
מסלולית

פסגות סגנו
מסלולית

פסגות זה"ב
(זהירה
בהשקעות
פסגות קר
אור
פסגות גמל
בטא
פסגות קמה
פסגות מרפא
קופת גמל
מרכזית
לדמי מחלה
פסגות קופה
לתשלו דמי
מחלה
פסגות
נידבכי
פסגות גמל
בניהול אישי
)(IRA

היק .נכסי מנוהלי )מיליוני
ש"ח( ליו
31/12/2010
31/12/2011
20,437
17,947
46
40
838
1,001

צבירה נטו כולל העברת זכויות נטו
לתקופה )באלפי ש"ח(
1(12/2010
1(12/2011
)(1,133,880
)(1,591,437
4,860
2,831
265,283
157,297

2008

366

358

)(295

)(23,832

2008
2008
2000
2000
2003

357
178
5,262
71
586

284
148
6,045
94
648

65,503
24,908
)(494,213
)(6,411
)(76,058

)(140,134
18,264
)(357,360
9,750
)(95,262

2000

815

768

43,023

273,090

2008
2008
2007
2007
1993
2003

52
80
1,684
132
51
593

20
53
1,545
159
56
505

31,620
25,380
226,541
2,517
)(6,835
79,122

)(771
6,952
427,867
4,094
)(10,628
16,310

1992

36

37

52

1,180

1992
2002
2002
1993

222
136
129
269

224
164
140
289

)(5,814
)(30,451
)(14,530
)(28,969

)(95,393
)(119,372
1,822
)(31,865

1993

164

173

)(11,159

)(5,315

2002
1993
1993
1992

597
87
20
266

778
119
22
282

)(114,825
)(12,624
)(3,824
)(13,669

)(159,341
)(17,880
)(4,582
)(15,684

1961

1,875

2,172

)(175,799

)(154,394

1990

267

330

)(21,489

)(4,339

2007
2003

161
88

144
96

11,450
(4,032

)(170

1998

14

12

2,681

)(55

2004

148

83

)(69,478

)(7,003

2010

2

(

(

(
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מוצרי ושירותי )המש'(

ב.

תחו ניהול קופות גמל מרכזיות לפיצויי :

קופה
פסגות
מסלולית
לפיצויי
פסגות
מרכזית
להשתתפות
בפנסיה
תקציבית
פסגות עתיד
גמל מרכזית
להשתתפות
בפנסיה
תקציבית
פסגות שיא
פיצויי
מסלולית

פסגות
פיצויי
מסלולית

ש מסלול

מועד הקמה
1998

היק .נכסי מנוהלי )מיליוני
ש"ח( ליו
31/12/2010
31/12/2011
1,471
1,381

צבירה נטו כולל העברת זכויות נטו
לתקופה )באלפי ש"ח(
1(12/2010
1(12/2011
122,186
)(80,650

2007

(

(

(

(

2008

86

63

19,811

18,670

פסגות שיא
פיצויי כללי

1995

79

87

)(3,631

)(22,674

פסגות שיא
פיצויי כספית

2003

21

23

)(2,551

)(20,815

פסגות שיא
פיצויי שקלית
ללא מניות
פסגות שיא
פיצויי מדדית
ללא מניות
פסגות שיא
פיצויי עד 10%
מניות
פסגות שיא
פיצויי מניות

2003

7

9

)(1,436

676

2003

58

41

15,392

17,512

2003

56

48

8,217

28,818

2003

8

8

2,030

1,484

פסגות פיצויי
כללי

1966

1,190

1,423

)(175,863

)(219,216

פסגות פיצויי
בטא

2007

79

101

)(14,089

18,009

פסגות פיצויי
אג"ח ללא מניות

2007

56

52

2,945

325

71

פסגות קופות גמל ופנסיה בערבו מוגבל )לשעבר :פסגות קופות גמל בערבו מוגבל(

פרק רביעי – תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילותו )המש'(
.9

מוצרי ושירותי )המש'(

ג.

תחו ניהול קרנות השתלמות:

קופה

ש מסלול

מועד
הקמה

פסגות
השתלמות
מסלולית

פסגות השתלמות
כללי
פסגות השתלמות
מניות
פסגות השתלמות
אג"ח ללא מניות
פסגות השתלמות
ללא מניות
פסגות השתלמות
כספית
פסגות השתלמות
אג"ח מדינה
פסגות שיא
השתלמות מסלולית
כללי
פסגות שיא
השתלמות מסלולית
אג"ח ללא מניות
פסגות שיא
השתלמות מסלולית
כספית
פסגות שיא
השתלמות מסלולית
אג"ח מדינה
פסגות שיא
השתלמות מנייתי

2006

פסגות שיא
השתלמות
מסלולית

פסגות סגנו
השתלמות
פסגות כנרת
מסלולית

פסגות
השתלמות
פלטינו

פסגות כנרת כספית
פסגות כנרת אג"ח
ללא מניות
פסגות כנרת כללי
פסגות כנרת בטא
פסגות כנרת מניות

היק .נכסי מנוהלי
)מיליוני ש"ח( ליו
31/12/2010 31/12/2011
885
837

צבירה נטו כולל העברת זכויות נטו
לתקופה )באלפי ש"ח(
1(12/2010
1(12/2011
109,462
)(7,737

2006

70

84

1,031

11,518

2006

472

450

11,682

2,485

2008

33

29

2,945

9,673

2008

31

14

16,537

)(532

2008

39

26

12,137

3,193

2007

1,617

1,295

389,365

402,954

2008

184

130

51,220

46,710

2008

36

14

20,702

1,766

2008

69

50

17,771

2,182

2007

57

57

11,256

23,884

2004

59

19

42,284

)(3,412

1997
1997

287
278

253
261

29,568
10,928

)(89,980
20,801

1979
2007
1997
1997

4,643
106
35
847

5,292
88
41
986

)(399,968
28,296
1,220
)(74,427

)(262,557
49,382
)(1,005
176,067
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פילוח הכנסות ורווחיות

10.1

הכנסות ורווחיות תחו קופות גמל לתגמולי  ,פיצויי ודמי מחלה:

ש הקופה
פסגות גדיש מסלולית
פסגות גמל מסלולית
פסגות שיא גמל מסלולית
פסגות קמה
פסגות קופה לתשלו
דמי מחלה
פסגות זה"ב ( זהירה
בהשקעות
פסגות קר אור
פסגות גמל בטא
פסגות מרפא
פסגות סגנו מסלולית
פסגות נדבכי
פסגות גמל בניהול אישי

סה"כ

שנת 2011
הכנסות מדמי
ניהול )אלפי ש"ח(

שנת 2010

הכנסות מדמי ניהול
)אלפי ש"ח(

235,622
80,753

45.45%
15.58%

27,781
307
70

5.36%
0.06%
0.01%

הכנסות מדמי ניהול
)אלפי ש"ח(
248,902
83,793
25,641
280
117

 %מהכנסות החברה

46.04%
15.60%
4.80%
0.10%
0.00%

3,244

0.63%

3,384

0.60%

20,520
4,962
321
18,090
938
9
392,662

3.96%
0.96%
0.06%
3.49%
0.19%
0.00%
75.75%

20,422
5,259
344
21,057
206

3.80%
1.00%
0.10%
3.90%
0.00%

409,405

76.40%

הכנסות ורווחיות תחו קופות גמל מרכזיות לפיצויי והשתתפות בפנסיה תקציבית:
10.2
שנת 2010
שנת 2011
ש הקופה
הכנסות מדמי ניהול
)אלפי ש"ח(

פסגות מסלולית
לפיצויי
פסגות עתיד גמל
מרכזית להשתתפות
בפנסיה תקציבית
פסגות שיא פיצויי
מסלולית
פסגות מרכזית
להשתתפות בפנסיה
תקציבית
פסגות פיצויי
מסלולית
סה"כ

10.3

הכנסות מדמי ניהול
)אלפי ש"ח(

הכנסות מדמי ניהול
)אלפי ש"ח(

 %מהכנסות החברה

6,984

1.35%

7,508

1.40%

169

0.03%

128

0.00%

1,988

0.38%

2,004

0.40%

0

0.00%

(

0.00%

12,254

2.36%

14,391

2.70%

21,395

4.12%

24,031

4.50%

הכנסות ורווחיות תחו קרנות ההשתלמות:
שנת 2011

ש הקופה

הכנסות מדמי ניהול
)אלפי ש"ח(

פסגות השתלמות
מסלולית
פסגות שיא השתלמות
מסלולית
פסגות כנרת מסלולית
פסגות השתלמות
פלטינו
פסגות סגנו השתלמות
סה"כ

שנת 2010

הכנסות מדמי ניהול
)אלפי ש"ח(

הכנסות מדמי ניהול
)אלפי ש"ח(

 %מהכנסות החברה

15,217

2.94%

15,410

2.90%

18,566

3.58%

14,499

2.70%

59,229
10,893

11.43%
2.10%

60,773
11,666

11.30%
2.20%

436
104,341

0.08%
20.13%

248
102,596

0.00%
19.10%
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מוצרי מהותיי חדשי

קופת גמל וקר השתלמות בניהול אישי
במהל ,שנת  2010הקימה החברה קופת גמל וקר השתלמות בניהול אישי ).(IRA - Individual Retirement account
קופת גמל/קר השתלמות בניהול אישי הינה מוצר המאפשר לחוס ,לקבל החלטות השקעה בנכסי ספציפיי באמצעות
מנהל תיק ההשקעות שלו ובהתא לתקנות .לקופה/קר נית להעביר כספי חוסכי בקרנות השתלמות ,כספי חוסכי
בעלי קופות גמל נזילה וכספי

עצמאיי

של שכירי

במעמד עצמאי בקופת גמל שהופקדו ממשכורת  /כרווח

מעבודת .
במסגרת מיזוג הקופות ב( 1לינואר  2012הקימה החברה קופת גמל וקר השתלמות כשרה המנוהלת ע"פ מדיניות
השקעה של קופה וקר כלליות ,בהתא למוגדר בתעודת ההכשר ההלכתי.
קר פנסיה
ביו  31בדצמבר  2010הקימה החברה קר פנסיה חדשה מקיפה וקר פנסיה חדשה כללית )קופות משלמות לקצבה(.
קר הפנסיה "פסגות פנסיה מקיפה" ,מכילה חמישה מסלולי ביטוח )פנסיה מקיפה ,עתיר חיסכו ,עתיר ביטוח ,פנסיית
נכות  ,75%עתיר פנסיית שאירי ( וארבעה אפיקי השקעה )אפיק השקעה כללי ,אפיק מניות ,אפיק עד  10%מניות ואפיק
אג"ח( .קר הפנסיה "פסגות פנסיה כללית" ,מכילה שבעה מסלולי ביטוח )פנסיה מקיפה ,עתיר חיסכו ,עתיר ביטוח,
פנסיית נכות  ,75%עתיר פנסיית שאירי  ,רווקי ופנסיית יסוד( וארבעה אפיקי השקעה )אפיק השקעה כללי ,אפיק
מניות ,אפיק עד  10%מניות ואפיק אג"ח(.

.12

עמיתי

12.1

עמיתי קופות הגמל בניהול החברה הינ מעבידי  ,שכירי ו/או עצמאיי  .לחברה אי תלות בעמית מסוי .
כמו כ ,לחברה אי עמית שהכנסות הקופה ממנו ,נכו למועד עריכת הדוח מהווי  10%או יותר מס,
הכנסותיה של החברה .החברה עשויה ופועלת בדר ,של התקשרות בתנאי שוני ע לקוחות מסוימי לעניי
דמי הניהול שנגבי מחשבונותיה  ,בכפו .להוראות הדי החל לעניי דמי הניהול המרביי והוראות תקנוני
קופות הגמל.
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להל פרטי על התפלגות חשבונות העמיתי בקופות גמל בניהול החברה ,בחלוקה לפי תחומי פעילות:
12.2
תחו קופות גמל לתגמולי ופיצויי ודמי מחלה:
)א(
שנת ) 2011כל הסכומי מלבד מספרי החשבונות ה באלפי ש"ח(:
קופה

פסגות גדיש
מסלולית

פסגות גמל
מסלולית

פסגות שיא
גמל מסלולית

פסגות קמה
פסגות זה"ב
( זהירה
בהשקעות
פסגות קר
אור
פסגות גמל
בטא
פסגות
נדבכי
פסגות סגנו
מסלולית

פסגות קופה
לתשלו דמי
מחלה
פסגות מרפא
( קופת גמל
מרכזית לדמי
מחלה
פסגות גמל
בניהול אישי
)(IRA

ש מסלול

עצמאיי

פסגות גדיש כללי

מספר
חשבונות
ליו
31/12
529,537

פסגות גדיש מניות
פסגות גדיש עד
 10%מניות
פסגות גדיש אג"ח
ללא מניות
פסגות גדיש אג"ח
מדינה
פסגות גדיש
כספית
פסגות גמל אג"ח
ללא מניות
פסגות גמל אג"ח
עד  10%מניות
פסגות גמל כללי
פסגות גמל מניות
פסגות גמל כספית
פסגות גמל אג"ח
מדינה
פסגות שיא גמל
כללי
פסגות שיא גמל
כספית
פסגות שיא גמל
מניות
פסגות שיא גמל
אג"ח קונצרני
פסגות שיא גמל
מדדית ללא מניות
פסגות שיא גמל
מט"ח

פסגות סגנו גמל
כספית
פסגות סגנו גמל
אג"ח
פסגות סגנו גמל
שקלית ללא מניות
פסגות סגנו גמל
מדדית ללא מניות
פסגות סגנו גמל
בטא
פסגות סגנו גמל
מניות
פסגות סגנו גמל
מט"ח

שכירי
הפקדות
בתקופה

משיכות
בתקופה
)(931,498

1,626
6,344

165,369
440
3,447

)(1,384
)(41,560

מספר
חשבונות
ליו
31/12
234,712

מעבידי
הפקדות
בתקופה

משיכות
בתקופה
)(270,747

מספר
חשבונות
ליו 31/12
(

העברת
זכויות,נטו
הפקדות
בתקופה
58,365

משיכות
בתקופה
(

)(782,823

170,679
299
3,912

)(495
)(15,067

(
(

170
1,390

(
(

3,772
206,507

3,318

1,687

)(16,294

1,531

1,444

)(6,696

(

887

(

18,573

1,865

753

)(9,187

824

861

)(1,925

(

484

(

34,055

4,876

3,075

)(27,076

1,872

2,173

)(10,239

(

1,178

(

98,305

4,107

1,906

)(25,709

2,478

2,645

)(4,630

(

1,386

(

)(51,654

4,668

2,380

)(30,447

1,991

2,408

)(11,368

(

811

(

79,250

186,417
1,596
367
524

38,401
1,043
116
339

)(283,329
)(2,849
)(2,018
)(3,129

97,747
747
128
320

44,710
821
104
507

)(32,297
)(301
)(621
)(966

(
(
(
(

26,298
405
47
187

(
(
(
(

)(286,520
)(5,529
33,994
28,443

16,661

8,997

)(41,269

13,868

15,449

)(16,322

(

8,000

(

251,223

6,887

1,727

)(20,488

1,639

1,154

)(1,609

(

724

(

12,623

7,256

2,100

)(6,076

1,396

903

)(1,119

(

458

(

6,234

927

180

)(2,312

164

66

)(1,811

(

14

(

3,917

9,106

3,109

)(31,191

2,671

2,173

)(5,838

(

1,296

(

109,688

7,810

980

)(3,633

11

2

)(52

(

(

377
2,530

)(4,120

26
7,309

(
1,676

(
)(12,452

(
17,337

(
5,278

(
)(7,882

(
(

(
4,327

(
(

(
)(4,427

74,805

19,139

)(89,411

83,426

22,327

)(42,110

(

17,622

(

)(101,040

23,307

4,687

)(17,467

831

985

)(809

(

347

(

)(9,156

1,691

521

)(2,494

421

160

)(22

(

115

(

70,972

2,222

790

)(12,762

1,812

206

)(1,270

(

86

(

)(17,495

1,416

477

)(7,277

150

367

)(64

(

67

(

)(8,091

6,163

2,428

)(18,199

149

180

)(88

(

57

(

)(13,309

3,113

1,626

)(9,682

291

246

)(135

(

117

(

)(3,386

26,757

7,490

)(46,417

2,798

3,103

)(1,964

(

2,123

(

)(79,380

5,624

1,064

)(5,859

131

50

)(11

(

24

(

)(7,874

907

125

)(917

3

(

)(4

(

(

(

)(3,024

(

(

(

(

(

49

(

)(81

2,702

(

(

(

(

(

68

25

)(1,261

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

2
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)א( תחו קופות גמל לתגמולי ופיצויי )המש'(:
שנת ) 2010כל הסכומי מלבד מספרי החשבונות ה באלפי ש"ח(:
קופה

פסגות גדיש
מסלולית

פסגות גמל
מסלולית

פסגות שיא
גמל מסלולית

פסגות קמה
פסגות זה"ב
( זהירה
בהשקעות
פסגות קר
אור
פסגות גמל
בטא
פסגות
נדבכי
פסגות סגנו
מסלולית

פסגות קופה
לתשלו דמי
מחלה
פסגות מרפא
( קופת גמל
מרכזית לדמי
מחלה
פסגות גמל
בניהול אישי
)(IRA

ש מסלול

עצמאיי

פסגות גדיש כללי

מספר
חשבונות
ליו
31/12
538,091

פסגות גדיש מניות
פסגות גדיש עד
 10%מניות
פסגות גדיש אג"ח
ללא מניות
פסגות גדיש אג"ח
מדינה
פסגות גדיש
כספית
פסגות גמל אג"ח
ללא מניות
פסגות גמל אג"ח
עד  10%מניות
פסגות גמל כללי
פסגות גמל מניות
פסגות גמל כספית
פסגות גמל אג"ח
מדינה
פסגות שיא גמל
כללי
פסגות שיא גמל
כספית
פסגות שיא גמל
מניות
פסגות שיא גמל
אג"ח קונצרני
פסגות שיא גמל
מדדית ללא מניות
פסגות שיא גמל
מט"ח

פסגות סגנו גמל
כספית
פסגות סגנו גמל
אג"ח
פסגות סגנו גמל
שקלית ללא מניות
פסגות סגנו גמל
מדדית ללא מניות
פסגות סגנו גמל
בטא
פסגות סגנו גמל
מניות
פסגות סגנו גמל
מט"ח

שכירי
הפקדות
בתקופה

משיכות
בתקופה
)(755,594

884
4,715

197,514
641
4,586

)(909
)(13,319

מספר
חשבונות
ליו
31/12
239,232

מעבידי
הפקדות
בתקופה

העברת
זכויות,נטו

משיכות
בתקופה

מספר
חשבונות
ליו 31/12

הפקדות
בתקופה

משיכות
בתקופה

)(217,660

7,035

59,198

(

)(576,655

179,317
326
6,574

)(264
)(5,674

(
7

130
485

(
(

4,936
272,631

2,838

2,860

)(12,786

1,475

2,885

)(6,491

28

787

(

)(11,087

1,243

800

)(4,499

765

400

)(1,829

1

153

(

23,239

4,235

3,151

)(31,684

1,876

2,386

)(5,270

3

1,125

(

)(109,842

4,345

2,658

)(19,695

2,392

3,143

)(8,094

6

1,700

(

)(74,974

4,168

5,529

)(11,654

1,644

1,370

)(6,629

6

762

(

283,712

195,109
1,684
180
393

47,408
1,953
118
262

)(261,308
)(1,122
)(1,769
)(2,133

99,974
689
66
265

43,776
834
74
588

)(36,658
)(422
)(550
)(4,397

18
(
(
(

26,873
401
31
269

(
(
(
(

)(177,451
8,106
1,325
12,363

13,876

9,154

)(22,846

11,187

16,108

)(10,907

82

7,430

(

428,925

7,215

2,640

)(24,912

1,645

1,797

)(1,707

2

839

(

)(74,050

7,302

2,807

)(5,239

1,159

932

)(427

4

476

(

5,545

852

208

)(852

161

48

)(406

1

22

(

2,160

8,763

3,960

)(13,147

2,242

2,407

)(3,379

10

1,271

(

25,198

7,794

1,122

)(3,925

11

1

)(211

(

4

(

)(7,619

7,336

(
1,968

(
)(10,034

(
16,856

(
5,181

(
)(5,649

1
2

(
4,264

(
(

(
)(11,414

77,271

22,177

)(83,177

84,347

21,923

)(29,130

301

16,901

(

)(103,088

23,000

4,970

)(16,969

685

505

)(579

3

272

(

7,462

1,145

1,364

)(5,171

78

57

)(29

(

57

(

)(3,281

2,510

1,179

)(23,020

491

311

)(1,111

(

163

(

)(96,894

1,511

509

)(3,708

154

352

)(922

4

81

(

5,510

6,559

2,788

)(12,417

151

188

)(292

(

74

(

)(22,206

3,305

2,362

)(8,300

272

233

)(570

(

133

(

827

28,788

9,249

)(46,375

2,947

3,428

)(3,939

8

2,431

(

)(124,135

6,027

1,483

)(5,973

138

66

)(532

(

33

(

)(12,957

965

165

)(1,984

3

(

(

(

(

(

)(2,763

(

(

(

(

(

(

49

45

)(40

)(60

(

(

(

(

(

(

70

5

)(175

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

379
2,054
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)ב(

תחו קופות גמל מרכזיות לפיצויי:

שנת ) 2011כל הסכומי מלבד מספרי החשבונות ה באלפי ש"ח(:
קופה

פסגות מסלולית לפיצויי
פסגות שיא פיצויי
מסלולית

פסגות פיצויי מסלולית

ש מסלול

פסגות שיא פיצויי
כספית
פסגות שיא פיצויי
שקלית ללא מניות
פסגות שיא פיצויי
מדדית ללא מניות
פסגות שיא פיצויי
כללי
פסגות שיא פיצויי
מניות
פסגות שיא פיצויי עד
 10%מניות
פסגות פיצויי כללי
פסגות פיצויי בטא
פסגות פיצויי אג"ח
ללא מניות

פסגות עתיד גמל מרכזית
להשתתפות בפנסיה
תקציבית

שכירי

מעבידי

משיכות
בתקופה

מספר
חשבונות
ליו
31/12
1,058
109

(
)(821

העברת
זכויות,נטו
הפקדות
בתקופה

משיכות
בתקופה

1,997
157

)(85,384
(

)(4,157
)(2,140

(

45

(

(

)(1,436

)(3,351

141

380

(

18,201

)(9,429

513

386

(

5,329

)(925

58

30

(

2,795

)(3,303

111

974

(

10,362

(
(
(

15,001
150
153

2,326
100
150

)(100,209
)(10,620
)(4,779

)(77,994
)(3,572
7,574

1,026

12,291

20,842

(

19,811

שנת ) 2010כל הסכומי מלבד מספרי החשבונות ה באלפי ש"ח(:
קופה

ש מסלול

פסגות מסלולית לפיצויי
פסגות שיא פיצויי
מסלולית

פסגות פיצויי מסלולית

פסגות עתיד גמל מרכזית
להשתתפות בפנסיה
תקציבית

שכירי

מעבידי

משיכות
בתקופה

מספר
חשבונות
ליו
31/12
1,047

(
פסגות שיא פיצויי
כספית
פסגות שיא פיצויי
שקלית ללא מניות
פסגות שיא פיצויי
מדדית ללא מניות
פסגות שיא פיצויי
כללי
פסגות שיא פיצויי
מניות
פסגות שיא פיצויי עד
 10%מניות
פסגות פיצויי כללי
פסגות פיצויי בטא
פסגות פיצויי אג"ח
ללא מניות

העברת
זכויות,נטו
הפקדות
בתקופה

משיכות
בתקופה

46,347

)(84,241

160,080

)(7,355

125

2,428

(

)(15,888

)(688

45

563

(

801

)(2,330

118

2,927

(

16,915

)(7,687

511

6,525

(

)(21,512

)(179

61

587

(

1,076

)(1,095

93

8,891

(

21,022

(
(
(

15,551
162
125

79,580
1,920
7,198

)(116,590
)(2,652
)(7,873

)(182,206
18,741
1,000

)(233

10,583

19,060

(

)(157
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עמיתי )המש'(

)ג(

תחו קרנות השתלמות

שנת ) 2011כל הסכומי מלבד מספרי החשבונות ה באלפי ש"ח(:
קופה

ש מסלול

פסגות
השתלמות
מסלולית

פסגות
השתלמות
אג"ח ללא
מניות
פסגות
השתלמות
כללי
פסגות
השתלמות
מניות
פסגות
השתלמות
ללא מניות
פסגות
השתלמות
כספית
פסגות
השתלמות
אג"ח מדינה
פסגות שיא
השתלמות
מסלולית
כללי
פסגות שיא
השתלמות
מסלולית
אג"ח ללא
מניות
פסגות שיא
השתלמות
מסלולית
כספית
פסגות שיא
השתלמות
מסלולית
אג"ח מדינה
פסגות שיא
השתלמות
מנייתי
פסגות כנרת
כללי
פסגות כנרת
כספית
פסגות כנרת
אג"ח ללא
מניות
פסגות כנרת
מניות
פסגות כנרת
בטא

פסגות שיא
השתלמות
מסלולית

פסגות
כנרת
מסלולית

פסגות
השתלמות
פלטינו
פסגות
סגנו
השתלמות

עצמאיי

מעבידי

שכירי

מספר
חשבונות
ליו
31/12
1,013

הפקדות
בתקופה

משיכות
בתקופה

מספר
חשבונות
ליו 31/12

הפקדות
בתקופה

משיכות
בתקופה

4,394

)(3,639

6,407

10,253

)(26,476

מספר
חשבונות
ליו
31/12
(

הפקדות
בתקופה

העברת
זכויות,
נטו

30,052

)(2,954

2,507

11,289

)(4,726

12,452

23,217

)(49,472

(

68,414

)(56,445

359

1,359

)(449

1,644

2,791

)(4,156

(

8,214

)(6,730

82

386

)(404

458

478

)(1,987

(

1,409

3,065

62

216

)(120

341

338

)(2,627

(

1,005

17,725

76

388

)(54

534

580

)(1,967

(

1,711

11,480

5,321

20,501

)(7,946

29,570

52,238

)(77,220

(

150,991

251,490

352

1,417

)(767

2,457

2,998

)(12,248

(

8,822

51,216

87

310

)(461

554

621

)(4,224

(

1,815

22,743

246

489

)(163

1,128

1,849

)(5,440

(

5,476

15,773

431

1,782

)(289

1,749

2,821

)(1,809

(

8,166

849

76,032

124,097

)(151,473

170,404

122,243

)(434,128

(

342,119

)(401,456

3,199

8,019

)(7,276

5,652

6,492

)(24,762

(

18,738

28,715

2,032

5,240

)(5,104

3,583

4,868

)(22,130

(

14,112

13,945

4,123

2,148

)(1,881

912

592

)(1,944

(

1,696

638

603

2,203

)(746

1,831

3,843

)(2,902

(

11,043

14,954

6,602

15,408

)(11,773

22,870

28,576

)(75,948

(

82,211

)(112,756

156

873

)(235

690

779

)(2,422

(

2,312

40,976
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עמיתי )המש'(

)ג(

תחו קרנות השתלמות

שנת ) 2010כל הסכומי ה באלפי ש"ח(:
קופה

ש מסלול

פסגות
השתלמות
מסלולית

פסגות
השתלמות
אג"ח ללא
מניות
פסגות
השתלמות
כללי
פסגות
השתלמות
מניות
פסגות
השתלמות
ללא מניות
פסגות
השתלמות
כספית
פסגות
השתלמות
אג"ח מדינה
פסגות שיא
השתלמות
מסלולית
כללי
פסגות שיא
השתלמות
מסלולית
אג"ח ללא
מניות
פסגות שיא
השתלמות
מסלולית
כספית
פסגות שיא
השתלמות
מסלולית
אג"ח מדינה
פסגות שיא
השתלמות
מנייתי
פסגות כנרת
כללי
פסגות כנרת
כספית
פסגות כנרת
אג"ח ללא
מניות
פסגות כנרת
מניות
פסגות כנרת
בטא

פסגות שיא
השתלמות
מסלולית

פסגות
כנרת
מסלולית

פסגות
השתלמות
פלטינו
פסגות
סגנו
השתלמות

עצמאיי

מעבידי

שכירי

מספר
חשבונות
ליו
31/12
1,001

הפקדות
בתקופה

משיכות
בתקופה

מספר
חשבונות
ליו 31/12

הפקדות
בתקופה

משיכות
בתקופה

5,549

)(2,766

6,202

11,521

)(26,573

הפקדות
בתקופה

העברת
זכויות,
נטו

מספר
חשבונות
ליו
31/12
(

33,465

)(18,711

2,393

12,618

)(3,105

12,230

24,068

)(36,662

(

70,913

41,630

342

1,753

)(391

1,660

2,940

)(2,353

(

8,609

960

79

350

)(136

353

384

)(1,295

(

1,118

9,252

49

214

)(420

200

293

)(896

(

854

)(577

60

331

)(632

434

710

)(2,603

(

2,050

3,337

2,858

15,658

)(3,274

22,391

41,503

)(51,172

630

119,971

280,268

259

1,280

)(376

1,775

2,112

)(5,497

3

6,124

43,067

49

235

)(188

356

486

)(2,746

2

1,398

2,581

98

470

)(151

1,019

1,639

)(4,926

8

4,798

352

328

1,464

)(68

1,425

2,072

)(817

(

5,980

15,253

56,002

149,049

)(164,613

178,821

131,552

)(430,521

26,827

368,043

)(316,067

2,616

7,715

)(11,007

5,911

7,743

)(33,753

758

22,530

)(83,208

1,642

6,037

)(3,813

3,616

4,937

)(16,453

421

14,347

15,746

1,323

2,430

)(2,689

978

657

)(2,153

10

1,737

)(987

430

2,207

)(853

1,321

2,121

)(1,821

99

6,146

43,703

5,938

18,372

)(9,612

24,780

32,612

)(67,058

1,201

92,896

108,857

69

422

)(495

251

483

)(1,964

(

1,444

)(3,302
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שיווק והפצה
א .תחו הגמל

13.1

פעילות השיווק וההפצה של קופות הגמל מבוצעת ,נכו למועד עריכת הדו"ח ,באמצעות שלושה ערוצי הפצה
עיקריי ( סוכני ביטוח ,יועצי
לרבות סוכנויות בבעלות.

13.2

פנסיוניי

)בנקאיי

ועצמאיי ( ובאמצעות עובדי החברה ועובדי הקבוצה,

נוס .על אלה ,פועלת החברה לפרסו מוצריה ג באמצעי הבאי :
פרסו באמצעי התקשורת ,טלוויזיה )מת חסות( ,עיתונות ,רדיו ,אתר אינטרנט ,פרסו באמצעות השתתפות
בכנסי ואירועי  ,מער ,מכירות הנות מענה לפניות יזומות של לקוחות.

13.3

החברה התקשרה בהסכמי הפצה ע כלל הבנקי ו/או יועצי פנסיוניי לעניי הפצת מוצרי החברה.

13.4

החברה אינה קשורה בהסכמי בלעדיות כלשה ע יועצי פנסיוניי ו/או משווקי פנסיוניי  ,בכל הנוגע
לשיווק מוצריה.

13.5

בתקנות הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות גמל( )עמלות הפצה( ,תשס"ו (  2006נקבעה העמלה המשולמת
ליועצי פנסיוניי בנקאיי על שעור קבוע בס 0.25% ,מהצבירה ,בגי עמיתי שהופנו על ידי היוע 1ואשר
ליוע 1הפנסיוני הסכמי ייעו 1עמ  .ביחס לחשבונות שנפתחו בידי עמיתי קוד ליו  31בדצמבר  ,2005יהיו
עמלות ההפצה בשיעור של  0.1%מ הצבירה ,בתנאי כאמור )קיו הסכ ייעו 1בי היוע 1לעמית( .למועד דוח
זה התקשרה החברה בהסכמי הפצה ע כלל הבנקי שישמשו יועצי פנסיוניי לקופות וקרנות החברה.

13.6

בנוס ,.רשאית החברה להתקשר בהסכמי שיווק ע סוכני פנסיוניי כהגדרת בחוק השיווק הפנסיוני,
ולשל לסוכני כאמור עמלות כפי שייקבע בהסכמי בי החברה לאות סוכני  .מצבת הסוכני המפיצי
את קופות החברה הינה  255סוכני ב( 262סוכנויות בעיקר מנהלי הסדר או סוכני המתמחי בתחו
הפיננסי .הסוכני מקבלי שירות צמוד באמצעות מער ,המשווקי הפיננסיי של פסגות ,שהחל לפעול באופ
דומיננטי במהל .2007 ,מער ,המשווקי הפיננסיי תופס היו חלק דומיננטי מהמכירות החדשות בחברה.

13.7

ביו  14ביולי  2008נחת הסכ הפצה בי החברה לבי אומגה חיסכו ופיננסי סוכנות לביטוח ) (2008בע"מ
)להל – "אומגה"( לפיו הסוכנות תפנה ו/או תצר .את לקוחותיה כעמיתי לחברה .בהתא להסכ תשל
החברה לאומגה עמלה בשיעור של  50%מס ,הצבירה של דמי הניהול שייגבו מהעמית שצור .באמצעות אומגה
ובלבד שדמי הניהול שיישארו בידי החברה לא יפחת מ(  0.5%לשנה.
ביו  2במר 2009 1נחת הסכ בי החברה לבי אומגה חסכו ופיננסי סוכנות לביטוח ) (2008בערבו מוגבל
)"אומגה"( ,לפיו החברה תעביר לידי אומגה רשימות של עמיתי פוטנציאליי ו/או עמיתי קיימי של
החברה )"העמיתי "( ,בכפו .לחובות הנוגעות למאגרי המידע של החברה ,לצור ,תיאו פגישות מקצועיות ע
העמיתי בנוגע לקופות הגמל ו/או קרנות ההשתלמות של החברה .בכפו .להסכמת של העמיתי  ,תהיה
רשאית אומגה להציע לעמיתי מוצרי נוספי של קבוצת פסגות.
תשלו התמורה לאומגה בגי השירותי שתעניק לחברה על פי הסכ זה ייעשה במסגרת התמורה לה זכאית
אומגה כפי שמוסדר בהסכ ההפצה בי הצדדי  .ההסכ בי הצדדי יעמוד בתוקפו עד אשר יגיע לידי סיו
על ידי מי מהצדדי כמפורט בהסכ .
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שיווק והפצה )המש'(
ב .תחו קרנות הפנסיה

מכירות,שיווק והפצת מוצרי החברה מתבצעת בעיקר באמצעות עובדי החברה בערו 1הישיר ובאמצעות סוכני
וסוכנויות.
לקבוצה סוכנויות בבעלות חלקית ופריסה ארצית של סוכני שפעילות היא חלק אינטרגרלי מפעילותה של פסגות
והחברה רואה בה נכס אסטרטגי.
תקנות הפיקוח על שירותי פיננסי )קופות גמל( )עמלות הפצה( ,התשס"ו ) (2006להל" :תקנות עמלות הפצה"(,
קובעות את התנאי לפיה רשאית חברה מנהלת לשל עמלת הפצה ,והוראות לעניי סכומה או שיעורה המרבי של
עמלה כאמור ואופ חישובה .בתקנות עמלות הפצה נקבע ,בי היתר ,כי בגי ייעו 1שיוענק על(ידי היוע 1שבעקבותיו
לקוח יפקיד כספי בקופת גמל או יעביר כספי מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת או ימשי ,את ברותו בקופת גמל בה
הוא כבר משקיע ,יהיה היוע 1רשאי לגבות עמלות הפצה ,בשיעור שאינו עולה על החלק השניי עשר של  0.25%מס ,כל
הסכומי העומדי לזכות הלקוח ביו העסקי האחרו של כל חודש .תשלו עמלות ההפצה מותנה ,בי היתר,
בקיומ של כל התנאי הבאי ) :א( היוע 1התקשר בהסכ הפצה ע החברה המנהלת ואישר ,כי יסכי להתקשר ע
כל חברה מנהלת אחרת שתבקש להתקשר עימו בהסכ הפצה בתנאי זהי עבור שירות זהה) .ב( היוע 1התקשר ע
הלקוח בהסכ ייעו 1לתקופה) .ג( בכפו .לאמור בס"ק )ד( להל,
שיעור עמלת ההפצה ייגזר מהפקדת הכספי או העברת הכספי שבוצעה לראשונה לאחר מועד תחילת תוקפ של
התקנות )  1באפריל ) .( 2006ד( ביחס לכספי שנצברו עד ליו  31בדצמבר  2005על ש הלקוח בקופת גמל שלא נשלטה
על(ידי תאגיד בנקאי ,יהיה רשאי היוע 1לגבות בגי כספי כאמור עמלה בשיעור שאינו עולה על החלק השניי עשר של
 0.1%מס ,צבירות הלקוח עד לאותו המועד ,וביחס לקופות שנשלטו על(ידי תאגיד בנקאי ונמכרו ( בשיעור שאינו עולה
על החלק השניי עשר של . 0.25%
על פי חוק הייעו 1והשיווק הפנסיוני ,הגופי שיעסקו בהפצה ושיווק של מוצרי פנסיוניי יהיו:
סוכני ביטוח פנסיוני ( סוכני ביטוח בענ .ביטוח פנסיוני;
.1
סוכני שיווק פנסיוני ( עובדי של גופי מוסדיי לגבי מוצרי פנסיוניי של הגו .המוסדי
.2
 .3יועצי פנסיוניי ( בעיקר התאגידי הבנקאיי .
ההבחנה בי יוע 1למשווק הינה קיומה או היעדר קיומה של "זיקה" למוצר פנסיוני .לאור הבחנה זו ,על כלל סוכנויות
הביטוח בקבוצה ועובדי הקבוצה ,אשר יעסקו בשיווק מוצרי פנסיוניי  ,יחולו החובות המוטלות מכח חוק הייעו1
והשיווק הפנסיוני על משווק פנסיוני.
ע כניסת הבנקי להפצה של מוצרי פנסיוניי כיועצי פנסיוניי יורחבו ערוצי ההפצה .בתמורה להפצת המוצרי
הפנסיוניי יהיו הבנקי זכאי לעמלות הפצה.
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.14

תחרות

14.1

השוק בו פועלת החברה )לרבות בכל אחד מתחומי הפעילות ( קופות גמל לתגמולי

ופיצויי  ,מרכזיות

לפיצויי וקרנות השתלמות( הוא שוק תחרותי ביותר בו פועלי ליו ) 31בדצמבר  45 (2011תאגידי שולטי
בתחו ניהול קופות גמל )המידע לקוח מתו ,אתר גמל נט ,המתנהל בידי משרד האוצר(.
במהל ,שנת  2011התחרות בי הגופי נמשכה ,ואנו יכולי לראות את הביטוי במספר תחומי :
.1

עליה בהיקפי המכירות באמצעות סוכני בחברה ואצל המתחרי  ,למרות הרווחיות הנמוכה הגלומה
בה.

.2

עלייה בהיקפי המכירות הישירות.

.3

המש ,ייעו 1הפנסיוני בבנקי .

.4

בניית מערכי שימור אגרסיביי וגדולי אצל מתחרי  ,המקשי על העברות לחברה.
של דמי הניהול על מנת לחדור לפלחי שוק חדשי

.5

מגמה של שחיקה במרווחי
לקוחות.

.6

פתיחת מוצרי חדשי בהתאמה לצרכי העמיתי .

.7

הרחבת מערכי שירות ושימור למעסיקי .

ו/או על מנת לשמר

לפי נתוני גמל נט ,היק .הנכסי המנוהלי בקופות גמל לסוגיה ליו  31/12/11היה:
o

קופות גמל לתגמולי ואישיות לפיצויי –  159,554מיליו ש"ח )חלקה של החברה כ(  33,706.4מיליוני
ש"ח ,המהווה  21.12%מהשוק(.
–  21,733מיליו ש"ח )חלקה של החברה כ(  3,021.3מיליוני ש"ח

o

בתחו קופות מרכזיות לפיצויי
המהווה כ( 13.9%מהשוק(.

o

בתחו קרנות ההשתלמות היק .הנכסי המנוהלי הינו  112,322מיליו ש"ח )חלקה של החברה כ(
 9,700.3מיליוני ש"ח המהווה כ(  8.63%מהשוק(.

14.2

המתחרי של החברה בתחו פעילותה ה כל חברות ניהול קופות הגמל ,קופות פיצויי  ,קרנות
ההשתלמות,קרנות הפנסיה וחברות הביטוח.

14.3

דר ,הפעולה העיקרית שבכוונת החברה לנקוט בה על מנת להתמודד ע התחרות בשוק היא מצוינות בניהול
השקעות להשגת תשואות גבוהות לאור ,זמ ,גיוו המוצרי  ,חיזוק מער ,השיווק ,חיזוק הקשר ע הלקוחות
העסקיי והפרטיי  ,מחלקת שימור אגרסיבית ,תפעול ושירות מצוייני .
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.15

עונתיות

ככלל ,שוק קופות הגמל לתגמולי ופיצויי וכ קרנות ההשתלמות מתאפיי בעונתיות מסוימת ,בשל גידול בהפקדות
לקראת סו .השנה הקלנדארית )סו .רבעו שלישי ורבעו רביעי( על מנת ליהנות מהטבות מס בשנה המסתיימת .ג
בתחו קופות מרכזיות לפיצויי הייתה קיימת עונתיות ברורה שבאה לידי ביטוי בהפקדות גדולות בחודש האחרו
לשנה הקלנדארית ,א ,כאמור הקופות המרכזיות נסגרו להפקדות החל מיו  1בינואר .2011

.16

רכוש קבוע ומתקני

החברה אינה בעלת רכוש קבוע כלשהו .משרדי החברה נמצאי ברח' יעב ,33 1תל אביב

.17

נכסי לא מוחשיי

א.

עסקת רכישת פריזמה

ביו  15בינואר  2009התקשרו פסגות בית השקעות והחברה בהסכ ע חברות פריזמה ראה סעי 2 .א'  6לעיל .עלות
צירו .העסקי בעקבות הסכ פריזמה נמדדה בדוחות הכספיי כסיכו מצרפי של :
מזומ ששול .
א.
השווי ההוג למועד רכישת הפעילות של מניות ואופציות שהונפקו על ידי פסגות בית השקעות לחברות פריזמה,
ב.
כמפורט בסעי 2 .א'  6לעיל.
.1

שווי הוג של מניות שהונפקו על ידי פסגות בית השקעות נקבע בעזרת מערי ,שווי חיצוני בלתי תלוי ,ומתבסס על
העבודות שנעשו לצור ,בדיקת ירידת ער ,ליחידות מניבות מזומני הכוללות מוניטי ,אשר פירוט של ההנחות
והאומדני העיקריי ששימשו בעבודות אלה נית בבאור  7ו' בדוח הכספי ועל התאמות שבוצעו למועד סגירת
עסקת פריזמה.
ההתאמות שבוצעו לנתוני נעשו על בסיס השוואת המכירות הרבעוניות )מנורמלות לרמה שנתית( אל מול
המכירות השנתיות החזויות במודל ה (  DFCלשנת  .2009כמו כ קבע מערי ,השווי כי בפעילות תעודות הסל,
המטבעות והמוצרי המובני  ,שווי ההו מייצג את שוויו הכלכלי של ההו.
ער ,המניות המונפקות שנקבע בהתבסס על ההנחות שפורטו לעיל ,עומד על  644,755אלפי ש"ח.

.2

סטיית תק

42.5%

אור ,חיי כתבי האופציה )בשני (

4

שיעור תשואת הדיבידנד

20%

שווי הוג של האופציות שהונפקו על ידי פסגות בית השקעות נאמד תו ,יישו

מודל בלק ושולס

) (Black&Scholesלתמחור אופציות על ידי מערי ,שווי בלתי תלוי ,תו ,שימוש בפרמטרי כמפורט להל:
ער ,המניות של פסגות בית השקעות נקבע כשווי כלכלי של ההו שנקבע בעבורה כמתואר לעיל.
ער ,האופציות אשר חושב בהתבסס על ההנחות לעיל עומד על  3,796אלפי ש"ח.
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א.

עסקת רכישת פריזמה)המש'(

3.

השווי ההוג למועד רכישת הפעילות של ההטבה הגלומה בהלוואה שניתנה על ידי החברה לחברות פריזמה
כמפורט בסעי 2 .א'  6לעיל.

.4
.5

השווי ההוג של ההתחייבויות שהתהוו כמפורט בסעיפי  2א'  6לעיל.
עלויות שנית ליחס במישרי להסכ הרכישה.

בעקבות הסכ רכישת פריזמה נוצר לחברה הפרש מקורי בס ,של כ(  822מיליו ש"ח .החברה ייחסה בספריה את
ההפרש המקורי למרכיביו השוני וזאת בהתא לחוות דעת של מערי ,שווי חיצוני בלתי תלוי ,שהתקבלה בחודש
נובמבר  .2009בהתא לחוות הדעת הוער ,אור ,החיי הכלכלי של בסיס הלקוחות לתקופה של  15שני והמותג
לתקופה של  10שני ובהתא לכ ,הפחיתה החברה נכסי בלתי מוחשיי אלה בדוחותיה הכספיי  ,תו ,הפחתה
מואצת של בסיס הלקוחות בשני הראשונות.
ב.

עסקת רכישת גדיש

ביו  24במרס  2008רכשה החברה מגד גמולי את )להל ( "הסכ גדיש"() :א( כל פעילות ניהול קופת הגמל "גדיש",
המורכבת בעיקר מהמוניטי שגד ( גמולי רכשה במהל ,השני הרבות בה פעלה בתחו ניהול הקופה) ,ב( פעילות
ההשקעה של גדיש) ,ג( מכלול הזכויות וההתחייבויות של גד ( גמולי לגבי ניהול גדיש ונכסיה) ,ד( הזכות לקבלת דמי
ניהול בעבור ניהול גדיש )להל ( "עסקת רכישת גדיש"( .עסקת רכישת גדיש בוצעה על פי הסכ מיו  11בנובמבר ,2007
כפי שתוק ביו  24במרס  2008ראה סעי 2.א'  5לעיל.
התמורה ששילמה החברה בעבור גדיש היתה ס ,של כ(  670מליוני ש"ח )סכו שהינו המכפלה של  3.175%מההיק.
הכספי של נכסי גדיש במועד השלמת העסקה( בתוספת הוצאות שהוסכמו ועלויות נוספות .בנוס ,.א בתו כשנה
ממועד השלמת העסקה לא יעלה מספר עמיתי גדיש שחתמו ע בנק הפועלי על הסכ ייעו 1פנסיוני על אחוז שהוגדר
בהסכ  ,תשל החברה לגד ( גמולי סכו נוס .בתשלו אחד בס 36 ,מיליו ש"ח .הסכו שול בחודש אפריל .2009
בד בבד ע השלמת עסקת רכישת גדיש ביו  24במרס  2008רכשה פסגות בית השקעות ,החברה הא  ,מבנק הפועלי
בע"מ את כל המניות של חברת גמולות בע"מ )להל ( "גמולות ו( "עסקת רכישת גמולות" ,בהתאמה( .התמורה ששילמה
החברה הא בעבור גמולות עמדה על סכו של  1.5מיליו ש"ח )להל( "סכו רכישת גמולות"( .סכו רכישת גמולות
נוכה מסכו התמורה ששילמה החברה לגד גמולי בעבור קופת הגמל גדיש .עסקת רכישת גמולות בוצעה על פי הסכ
מיו  11בנובמבר .2007
בעקבות הרכישה ,כאמור לעיל ,נוצר לחברה הפרש מקורי בס ,של כ(  705מיליוני ש"ח .החברה ייחסה בספריה את
ההפרש המקורי למרכיביו השוני וזאת בהתא לחוות דעת של מערי ,שווי חיצוני בלתי תלוי ,שהתקבלה בחודש
נובמבר .2008
בהתא לחוות הדעת הוער ,אור ,החיי הכלכלי של בסיס הלקוחות לתקופה של  11שני והמותג לתקופה של 10
שני  ,ובהתא לכ ,הפחיתה החברה נכסי בלתי מוחשי אלה בדוחותיה הכספיי  ,תו ,הפחתה מואצת של בסיס
הלקוחות בשני הראשונות.
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ג.

עסקת רכישת לאומי קמ"פ
בעקבות רכישת המוניטי ,הפעילות ומרבית הנכסי והתחייבויות של לאומי קמ"פ בע"מ ,כאמור בבאור  2א' 1
לעיל ,נוצר לחברה הפרש מקורי בס ,של כ (  829אלפי ש"ח .החברה ייחסה בספריה את ההפרש המקורי
למרכיביו השוני וזאת בהתא לחוות הדעת של מערי ,שווי חיצוני בלתי תלוי ,שהתקבלה בחודש מאי .2007
בהתא לחוות הדעת הוערכו אור ,החיי הכלכלי של המותג ושל בסיס הלקוחות לתקופה של  10שני ובהתא
לכ ,הפחיתה החברה נכסי בלתי מיוחסי אלה בדוחותיה הכספיי .

.18

הו אנושי
החברה העסיקה נכו ליו  31בדצמבר  292 2011עובדי  ,לעומת  256עובדי נכו ליו  31בדצמבר  .2010עובדי
החברה מאורגני במחלקות הבאות :מער ,שירות לקוחות פרטיי  ,מער ,קשרי מעסיקי ושימור ,מער,
תפעול ,מער ,השקעות ,מחלקת כספי  ,יעו 1משפטי ובקרה ורגולציה .לחברה אי תלות בעובד מסוי  .החברה
מקפידה על פיתוח יכולות וכישורי העובדי באמצעות סדנאות ,העשרות והכשרות שונות.

.19

ספקי וביטוח משנה

19.1

שירותי ניהול:
החברה מקבלת שירותי ניהול שוני מחברת הא  ,לרבות שירותי חשבונאות וביקורת פנימית ,שירותי פרסו
ושיווק ,שירותי ייעו 1משפטי,שירותי תפעול ,שירותי מנהלה ומשאבי אנוש ,ציוד מחשב ייעודי ושירותי תוכנה,
הקצאת שטח משרדי ,ציוד משרדי ושירותי משרד.

19.2

שרותי תפעול:
לחברה הסכ תפעול ע בנק הפועלי בע"מ )להל":בנק הפועלי "( למת שרותי תפעול לקופות גמל.
א.
נכו לתארי ,הדוח ,מעניק בנק הפועלי שירותי תפעול עבור שש קופות גמל לא משלמות ,שתי קופות
פיצויי  ,שלוש קרנות השתלמות ,קופת דמי מחלה ושתי קרנות פנסיה המנוהלות על ידי החברה .יש
לקבל מבלה פירוט לגבי הקופות שמתופעלות בכל בנק לרבות התייחסות לשינוי אחרי המיזוגי .
לחברה הסכ תפעול ע חברת לאומי שירותי שוק ההו בע"מ )להל":בנק לאומי"( מוגבל למת
ב.
שרותי תפעול לקופות גמל .נכו לתארי ,הדוח מעניקה חברת לאומי גמל בערבו מוגבל שירותי
תפעול עבור שלוש קופות גמל לא משלמות,שתי קרנות השתלמות ,קופת פיצויי  ,קופת גמל מרכזית
לפיצויי קופת דמי מחלה וקופת גמל בניהול אישי המנוהלות על ידי החברה .יש לקבל מבלה פירוט
לגבי הקופות שמתופעלות בכל בנק לרבות התייחסות לשינוי אחרי המיזוגי .

19.3

הסכמי הפצה
למועד דוח זה התקשרה החברה בהסכמי הפצה ע מרבית הבנקי שישמשו כיועצי פנסיוניי לקופות
ולקרנות בניהול החברה ,בהסכמי מול סוכני שיווק פנסיוניי שוני כאמור בסעי 13 .לעיל וכ קשורה
החברה בהסכ מול אומגה חיסכו פיננסי ( סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ ראה סעי 13.7 .לעיל.
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19.4

השתתפות באסיפות כלליות:
החברה התקשרה בהסכ ע משרד עורכי די ב נפתלי ,ארז ,זהבי ושות' )"משרד ב נפתלי"( לפיו מעמיד
המשרד שרותי השתתפות באסיפות כלליות של חברות שניירות הער ,שלה נכללי בנכסי הקופות של החברה
ואשר עפ"י הוראות הדי החלות על החברה עליה להשתת .בה .החלטות ההצבעה מתקבלות בידי החברה
והחברה נותנת למשרד ב נפתלי יפויי כוח להשתת .ולהצביע בש החברה באסיפות.
החל מתארי 1 ,בינואר  2012הועברה כל פעילות שירותי ייצוג באסיפות ממשרד ב נפתלי לחברת אנטרופי
שירותי מחקר כלכלי בע"מ )להל" :חברת אנטרופי"( וממועד זה חברת אנטרופי מעניקה לחברה שירותי ייצוג
באסיפות כלליות.

19.5

הסכ לקבלת שירותי מפסגות פנסיה )ה.ע.ל( בע"מ
לעניי הסכ לקבלת שירותי מפסגות פנסיה )ה.ע.ל( בע"מ ראה סעי 12 .ב' בדבר אירועי לאחר תארי,
הדיווח בדוח הדירקטוריו .לא צרי ,להיות מתואר כאירוע לאחר המאז פסגות ני"ע נותנת שירותי לשתי
קופות )קומפס( כפי שמתואר בדוח הכספי.

19.6

מבטח משנה
החברה התקשרה בביטוח משנה לשנת  2011לכסוי תביעות של עמיתי הקר בגי סיכו של מות העמית או
סיכו של נכות שנגרמה לעמית ,אצל מבטח המשנה  Score Global Life Seמשוויצריה )מדורגת A positive
על ידי  Standard & Poor'sו(  A+ Stableעל ידי  .( FitchRatingביטוח המשנה הינו בשיעור של  100%בכפו.
לסכו ביטוח כולל במש ,תקופת הביטוח בס 50 ,מיליו דולר .הכיסוי מתחדש באופ אוטומטי מדי שנת
ביטוח בכפו .לתנאי המפורטי בהסכ ביטוח המשנה.

19.7

תלות בספקי
להערכת החברה ,על א .שהחברה נעזרת בשרותיה של ספקי שרותי תפעול )ראה סעי 19.2 .לעיל( ,אי לחברה
תלות באיזה מהספקי הואיל ושירותי מסוג השירותי הניתני בידי הספקי ניתני למועד דוח זה בידי
מספר גופי נוספי בישראל ,בתנאי מתחרי לתנאי בה מוצעי וניתני השירותי בידי הספקי
הנוכחיי  .ע זאת במידת הצור ,החלפת ספק שירותי כרוכה בעלויות משמעותיות מצד החברה ובזמ
הטמעה.

.20

השקעות

.20.1

בחודש מרס  2008הושלמה רכישת קופת הגמל גדיש )להל" :גדיש"( על ידי החברה מגד( גמולי חברה לניהול
קופות גמל )להל" :גד גמולי "( .כמו כ ,באותו המועד הושלמה רכישת מלוא הונה המונפק והנפרע של
גמולות בערבו מוגבל על ידי החברה הא של החברה מבנק הפועלי בערבו מוגבל .לפירוט בדבר עסקאות
אלו ראה סעי 2 .א'  5לעיל.

.20.2

ביו  6באפריל  2009נרכשה פעילות של קופות הגמל שנוהולו ע"י פריזמה קופות גמל בערבו מוגבל ופריזמה
קופות גמל החדשה בערבו מוגבל ,ראה סעי 2 .א'  6לעיל.
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.20.3

החל מיו  11במאי  2010החברה מחזיקה  7.14%במסלקה לחיסכו לטווח ארו ,בע"מ )להל( 'המסלקה'(,
אשר מטרתה לספק שירותי העברת מידע וסליקה כספית לגופי השוני בתחו החיסכו הפנסיוני ,ובכלל
לגופי המוסדיי  ,ליועצי הפנסיוניי  ,לסוכני הפנסיוניי ולמעסיקי  .ביו  4ביולי  2010ניתנה הלוואת
בעלי למסלקה בס ,של  154אלפי ש"ח .
קר ההלוואה נושאת ריבית שנתית קבועה של  .5.16%קר ההלוואה והריבית יהיו צמודות למדד הידוע
ויפרעו בהתא לקבוע בהסכ .
ביו  17במרס  ,2011ניתנה הלוואת בעלי נוספת בס ,של  160,440ש"ח .היתרה הבלתי מסולקת של קר
הלוואה תישא ריבית שנתית קבועה של  8%החל ממועד העמדת ההלוואה ועד לפירעונה המלא .קר ההלוואה
והריבית יהיו צמודות למדד הידוע ויפרעו בהתא לקבוע בהסכ .
ביו  12ביולי  2011פרס הממונה על אג .שוק ההו ,ביטוח וחיסכו במשרד האוצר הודעה על פרסו מכרז
לבחירת הענקת רישיו לצור ,הפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית .ביו  15.8.2011פרס אג .שוק ההו,
כשלב ראשו בהלי ,מכרזי ,הזמנה להשתת .בהלי ,מיו מוקד להקמת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית.
בתו ההלי ,המכרזי )על שלביו השוני ( ,ייבחר זוכה ,והוא אשר יקי את מסלקת המידע המרכזית בשוק
החסכו לטווח ארו .,דירקטוריו המסלקה קיבל החלטה לרכוש את מסמכי המיו המוקד  ,ולאחר שבח את
המסמכי האמורי החליט ,בישיבה מיו  14.9.2011שלא להתמודד בהלי ,המיו המוקד  ,ובשלב זה
לצמצ למינימו את פעילות המסלקה ולשקול את המש ,דרכה.

.21

מימו ואשראי
לצור ,מימו רכישת נכסי קבוצת פסגות אופק הישנה מבנק לאומי ,בחודש ספטמבר  ,2006התקשרו חברות
אחיות של החברה בהסכ מימו ע שני בנקי מממני  ,אשר תוק מספר פעמי במהל ,השני  ,וזאת לצור,
מימו חלקי של רכישת נכסי קבוצת פסגות אופק הישנה )להל" :הסכ מימו רכישת נכסי פסגות אופק"(.
בנוס ,.בחודש מרס  ,2008התקשרה החברה בהסכ מימו ע בנק מממ לצור ,מימו חלקי של רכישת קופת
הגמל "גדיש" )להל" :הסכ מימו גדיש"( ,אשר תוק א .הוא במהל ,השני .
במסגרת הסכמי המימו כאמור נתנה החברה וחברות נוספות בקבוצה בטוחות שונות וכ התחייבו
בהתחייבויות שונות בנוגע לפעילות.
הסכ מימו רכישת נכסי פסגות אופק והסכ מימו גדיש )להל יחד" :הסכמי המימו הקודמי "( כללו
התחייבות כי השליטה בחברה ובחברות נוספות בקבוצת פסגות תיוותר בידי יורק לוקסמבורג .בעקבות מכירת
מניותיה של יורק לוקסמבורג בחברה הא לאייפקס )כמתואר בביאור  1לדוחות הכספיי ( נדרשה פסגות
קרנות )הלווה שנותרה על פי הסכ מימו רכישת נכסי פסגות אופק( וכ נדרשה החברה לפרוע את יתרת
ההלוואות שהועמדו לה לפי הסכמי המימו הקודמי  .לצור ,מימו פירעו יתרת ההלוואות כאמור על פי
הסכמי המימו הקודמי  ,התקשרה החברה וכ התקשרה פסגות קרנות ביו  18בינואר  ,2011בהסכמי מימו
ע בנק לאומי לישראל בע"מ ,בנק הפועלי בע"מ ,בנק דיסקונט לישראל בע"מ ,בנק מזרחי טפחות בע"מ ובנק
איגוד לישראל בע"מ )להל יחד" :הבנקי המממני "( ,אשר נסגרו ביו  15בפברואר ) 2011הסכ המימו בו
התקשרה החברה יקרא להל" :הסכ מימו גמל" והסכ המימו בו התקשרה פסגות קרנות ייקרא להל:
"הסכ מימו קרנות"(  .בהתא  ,החל מיו  15בפברואר  2011הסכמי המימו הקודמי אינ בתוק .והסכמי
המימו שהינ בתוק .הינ הסכ מימו גמל והסכ מימו קרנות.
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על פי הסכ מימו גמל ס ,ההלוואה אותה חבה החברה לטובת הבנקי המממני עומדת על ס ,של 289.5
מיליו ש"ח ותשול ב( 9תשלומי  ,כאשר  8תשלומי ראשוני שווי ובס ,של  29מיליו ש"ח כל אחד,
ותשלו אחרו בס ,של  57.9מיליו ש"ח.
מחצית מההלוואות כאמור נלקחה בריבית קבועה העומדת על שיעור של  7.55%והמחצית השנייה של
ההלוואה נלקחה בריבית משתנה בשיעור של פריי .1.7% +
כחלק מהבטוחות שהועמדו לטובת הבנקי המממני על פי הסכ מימו גמל ,שועבדו בשעבוד ראשו בדרגה
מלוא המניות בחברות המוחזקות באופ ישיר על ידי החברה הא  ,לרבות מניותיה של החברה הא בחברה.
המניות נרשמו על ש פועלי שירותי נאמנות בע"מ )כנאמנה לפי הסכ מימו קרנות ,כהגדרתו להל והסכ
מימו גמל( ,אשר העניקה לחברה הא ייפוי כוח לפעול בה .כמו כ ,שועבדו לטובת הבנקי המממני
הזכויות לקבלת הלוואת בעלי שהוענקו ויוענקו על ידי החברה הא לחברות בקבוצה ,כאשר פירעו הלוואות
הבעלי כאמור יהיה נחות לתשלו מלוא ההתחייבויות כלפי הבנקי המממני ויוכל להיעשות קוד לפירעו
ההתחייבויות כלפי הבנקי א ,ורק בהתא להוראות הסכ מימו גמל .בנוס ,.מלוא נכסיה הקיימי
והעתידיי של החברה הא שועבדו בשעבוד שוט .לטובת הבנקי המממני  .השעבודי כאמור לעיל ,לרבות
השעבודי שנוצרו על הו המניות בחברה ,ה פרי ( פסו לבטוחות שניתנו על פי הסכ מימו גמל )כמפורט
להל( ,הכל בתנאי הקבועי בשטר המשכו.
בנוס ,.החברה הא נתנה ערבות לטובת הבנקי המממני להבטחת ההתחייבות על פי הסכ מימו קרנות
)כהגדרתו לעיל( והסכ מימו גמל .על פי הסכ מימו גמל ולהבטחת הסכ מימו גמל שעבדה החברה
בשעבוד שוט .לטובת הבנקי המממני את מלוא נכסיה הקיימי והעתידיי של החברה וכ שעבדה בשעבוד
קבוע לטובת הבנקי המממני  ,בי היתר ,את מלוא זכויותיה לפי ההסכ לרכישת נכסי קבוצת פסגות הישנה
מבנק לאומי ,ההסכמי לרכישת קופת הגמל גדיש ורכישת פריזמה וכ זכויות של החברה על פי הסכמי
השירותי למת שירותי תפעול ע בנק הפועלי ובנק לאומי או כל הסכ שיחליפ .
על פי הסכ מימו גמל ,התחייבה החברה בהתחייבויות שונות ,בי היתר ,ביחס לפעילותה ולפעילות החברות
האחרות בקבוצה וכ בהתייחס למצב הפיננסי .במסגרת זו ,התחייבה החברה כלפי הבנקי כי ללא הסכמת
לא תתבצענה פעולות שונות ובי היתר ,הפעולות שלהל הנוגעות לחברה הא  ,לחברה וכ לחלק מחברות
הקבוצה:
)א(

נכסי חברות הקבוצה ,הקיימי והעתידי  ,לא ישמשו כבטוחה לקיו התחייבויות כלשה אלא
בהתא להוראות הסכ המימו ,המאפשרות ,בי היתר ,מת בטוחות הנובעות מפעולות כדי של
חברות הקבוצה הנעשות במהל ,העסקי הרגיל ובתנאי כמפורט בהסכ מימו גמל;

)ב(

חברות הקבוצה לא תיטולנה על עצמ התחייבויות אלא בהתא להוראות הסכ המימו המתירות,
בי היתר ,התחייבויות במהל ,עסקי רגיל ובתנאי כמפורט בהסכ המימו או התחייבויות כלפי
חברות הקבוצה בסכומי ובתנאי שנקבעו בהסכ מימו גמל;

)ג(

חברות הקבוצה לא תשלמנה דיבידנד ,דמי ניהול או החזר הלוואות בעלי לבעלי מניותיה ,אלא תו,
עמידה בתנאי שנקבעו בהסכ מימו גמל;

)ד(

לא תוענק בטוחה כלשהי במניות חברות הקבוצה וחברות הקבוצה לא תקצנה מניות שלא ישועבדו
לטובת הבנקי המממני ;
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)ה(

לא יבוצע שינוי בפעילות של חברות הקבוצה ולא תבוצע עסקה בנכסיה שתפגע ביכולת חברות
הקבוצה לנהל את פעילות במהל ,עסקיה הרגיל אלא בהתא להוראות הסכ מימו גמל;

)ו(

לא יבוצעו השקעות בהו או בזכויות בתאגידי כלשה אלא בהתא להוראות הסכ מימו גמל;

)ז(

חברות הקבוצה לא תבצענה מיזוג ,פיצול או רה ( ארגו ,למעט בדר ,הקבועה בהסכ מימו גמל.

עוד התחייבה החברה בהסכ מימו גמל שהיחס בי ס ,החוב של הקבוצה ,לבי הכנסות הקבוצה )כפי שה
מוגדרי בהסכ מימו גמל( ,יהיה בהתא ליחס מסוי )המשתנה בהתא לתקופות שונות( וכי הכנסות
הקבוצה בכל רבעו יהיו גבוהות בשיעור מסוי משירות החוב באותו רבעו )כפי שה מוגדרי בהסכ מימו
גמל( ,והכל כפי שנקבע בהסכ מימו גמל .החברה א .התחייבה כי ברבעוני בה היחס בי ס ,החוב של
הקבוצה לבי ס ,הכנסות הקבוצה יהיה גבוה מהיחס הקבוע בהסכ מימו גמל ,רווחי הקבוצה מדמי ניהול
יהיו גבוהי מסכומי מסוימי הקבועי בהסכ מימו גמל )המשתני בהתא לתקופות שונות( ,והכל כפי
שנקבע בהסכ מימו גמל )להל יחד" :אמות מידה פיננסיות"( .למועד הדוחות הכספיי  ,עומדת קבוצת
פסגות באמות המידה הפיננסיות האמורות.
במסגרת הסכ מימו גמל נקבע כי הפרת ההתחייבויות לעיל והתחייבויות נוספות ,כמפורט בהסכ מימו
גמל ,לרבות אי( תשלו סכומי כלשה על ידי חברות הקבוצה לצדדי שלישיי במועדי שנקבעו לכ,,
תהווה עילה למימוש הנכסי המשועבדי ו/או עילה לפירעו מידי של האשראי שנלקחו על פי הסכ מימו
גמל ,בכפו .לאפשרות לתיקו ההפרה ,ובמקרי מסוימי בכפו .לכ ,שההפרה פוגעת ביכולת הפירעו של
החברה ,הכל כפי שנקבע בהסכ מימו גמל.
הסכ מימו חדש בו התקשרה פסגות קרנות ,חברה אחות
כאמור לעיל ,פסגות קרנות ,חברה אחות של החברה ,התקשרה א .היא ביו  18בינואר  2011בהסכ מימו ע
הבנקי המממני וזאת לצור ,מימו פירעו יתרת ההלוואה שהועמדה לה על פי הסכמי המימו הקודמי .
כאמור לעיל ,הסכ מימו קרנות נסגר ביו  15בפברואר .2011
הסכ מימו קרנות כולל הוראות דומות להוראות הקבועות בהסכ מימו גמל בהתייחס לפירעו הלוואות
בעלי  ,להימנעות מפעולות שיהיה בה כדי ליצור מגבלה על מימוש השעבודי על פי הסכ מימו קרנות
והסכ מימו גמל ,בהתייחס למגבלות החלות על פעילות החברות בקבוצה ,לרבות החברה ופסגות קרנות,
ובכלל זה הימנעות מפעולות הנוגעות לחברות הקבוצה כמתואר בסעיפי )א( ( )ז( לעיל ,בהתייחס לאירועי
הפרה ובהתייחס לאמות מידה פיננסיות.
על פי הסכ מימו קרנות יצרה פסגות קרנות ,לטובת הבנקי המממני ולהבטחת ההתחייבות על פי הסכ
מימו קרנות ,בי היתר ,את השעבודי הבאי  :שעבוד שוט .על נכסיה הקיימי והעתידי של פסגות קרנות,
שעבוד קבוע על זכויות פסגות קרנות )ככל שיהיו( על פי ההסכ לרכישת נכסי קבוצת פסגות הישנה מבנק
לאומי ועל פי הסכ ההלוואה בינה לבי החברה הא )כמפורט בסעי .זה לעיל(.
הבנקי חתמו על הסכ בי בנקאי ,אשר מסדיר את התמורה שתתקבל בגי מימוש הנכסי המשועבדי )א
וככל שימומשו( על פי הסכ המימו קרנות והסכ מימו גמל.
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מימו ואשראי )המש'(
על פי הסכ מימו קרנות ס ,ההלוואה אותה חבה פסגות קרנות לטובת הבנקי המממני עומדת על ס ,של
 423.6מיליו ש"ח ותשול ב( 9תשלומי  ,כאשר  8תשלומי ראשוני שווי ובס ,של  42.4מיליו ש"ח כל
אחד ,ותשלו אחרו בס ,של  84.7מיליו ש"ח .מחצית מההלוואות כאמור נלקחה בריבית קבועה העומדת על
שיעור של  7.55%והמחצית השנייה של ההלוואה נלקחה בריבית משתנה בשיעור של פריי .1.7% +
יצוי כי החל מיו

 29באוקטובר  2010שועבדו מניותיה של אייפקס בחברה הא

וזאת לטובת הבנקי

המממני של אייפקס.

.22

מיסוי

א.

החברה הינה מוסד כספי לצרכי מס כהגדרתו בסעי 1 .לחוק מס ער ,מוס .התשל"ו ( .1975

ב.

תיקוני לפקודת מס הכנסה ותיקוני לחוק מס ער ,מוס.
ביו  25ביולי  ,2005עבר בכנסת חוק לתיקו פקודת מס הכנסה )מס'  ,(147התשס"ה( ,2005אשר קבע ,בי
היתר ,הפחתה הדרגתית של שיעור מס החברות עד ל(  25%בשנת המס  2010ואיל.,
ביו  14ביולי  ,2009עבר בכנסת חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישו התוכנית הכלכלית לשני
 2009ו(  ,(2010התשס"ט( ,2009אשר קבע ,בי היתר ,הפחתה הדרגתית נוספת של שיעור מס החברות עד ל(
 18%בשנת המס  2016ואיל .,בהתא לתיקוני האמורי  ,שיעורי מס החברות החלי בשנת המס  2009ואיל,
הינ כדלקמ :בשנת המס  ,26% ( 2009בשנת המס  ,25%(2010בשנת המס  ,24%(2011בשנת המס (23%
 ,2012בשנת המס  ,22% – 2013בשנת המס  ,21%(2014בשנת המס  20%(2015ובשנת המס  2016ואיל ,יחול
שיעור מס חברות של .18%
ביו  5בדצמבר  2011אישרה הכנסת את החוק לתיקו נטל המס )תיקוני חקיקה(( התשע"ב  .2011בהתא
לחוק תבוטל הפחתת המס ,אשר נקבעה בחוק ההתייעלות הכלכלית ,כאמור לעיל ,ושיעור מס חברות החל
משנת  2012ואיל ,יעמוד על .25%
המסי השוטפי לתקופות המדווחות בדוחות כספיי אלו מחושבי בהתא לשיעורי המס כפי שנקבעו בחוק
ההתייעלות הכלכלית.
יתרות המסי הנדחי ליו  31בדצמבר  2011חושבו בהתא לשיעור המס החדש כפי שנקבע בחוק לתיקו
נטל המס ,בהתא לשיעור המס הצפוי במועד ההיפו .,השפעת השינוי בשיעור המס על הדוחות הכספיי ליו
 31בדצמבר  2011מתבטאת בגידול בעתודה למס נדחה בס 10,118 ,אלפי ש"ח כנגד הוצאות מסי נדחי .
כמו כ ,ביו  1ביולי  2009פורס ברשומות צו מס ער ,מוס) .שיעור המס על מלכ"רי ומוסדות כספיי (
)הוראת שעה( ,התשס"ט (  ,2009לפיו בתקופה שמיו  1ביולי  2009ועד ליו  31בדצמבר  2010יהא שיעור מס
השכר ומס הרווח המוטל על מוסדות כספיי  16.5%במקו ) 15.5%להל – "התיקו"( .בהתא לתיקו,
שיעור מס השכר החדש יהא בשיעור  16.5%ויחול בשנות המס  2009ו –  2010לגבי השכר המשתל בעד עבודה
החל מחודש יולי  2009ואיל .,שיעור מס הרווח החדש יחול ביחס למחצית מהרווח בשנת  .2009לאור זאת,
בשנת  2009שיעור מס הרווח יהא  16%ובשנת  2010שיעור מס הרווח יהא .16.5%
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ב.

תיקוני לפקודת מס הכנסה ותיקוני לחוק מס ער ,מוס) .המש(,
ביו  30בדצמבר  ,2009אישרה מליאת הכנסת הוראת שעה להפחתת מס שכר ורווח לתקופה מיו  1בינואר
 2010ועד ליו  31בדצמבר  2010לשיעור של  16%במקו .16.5%
ביו  29בדצמבר  ,2010מליאת הכנסת אישרה במסגרת התקציב הדו שנתי כי שיעור המע"מ יישאר על  16%ג
בשני  2011ו (  .2012כמו(כ ,אושר שיעור המס על שכר וריווח המוטל על מוסדות כספיי ג כ בשיעור של
 16%עד תו שנת .2012
בעקבות התיקוני האמורי  ,שונו שיעורי המס הסטטוטורי החלי על תאגידי בנקאיי )החברות המוגדרות
כמוסד כספי לפי חוק מס ער ,מוס ,(.וה יעמדו על השיעורי כדלקמ :בשנת המס  ,35.34% ( 2010בשנת
המס  ,34.48% ( 2011בשנת המס  ,35.34% ( 2012ובשנת המס  2013ואיל ,,יחול שיעור מס של ) 35.06%וזאת
בהתבסס על מס רווח בשיעור של  15.5%החל משנה זו ,טר אושר בוועדת הכספי (.
המסי

השוטפי

ויתרות המיסי

הנדחי

לתקופות המדווחות בדוחות כספיי

אלה מחושבי

בהתא

לשיעורי המס החדשי כפי שנקבעו בחוק ההתייעלות הכלכלית והתיקוני לחוק מע"מ.
ג.

מיסוי בתנאי אינפלציה
חוק מס הכנסה )תיאומי בשל אינפלציה( ,התשמ"ה ( ) 1985להל ( "החוק"( בתוק .החל משנת המס .1985
החוק הנהיג מדידה של התוצאות לצורכי מס על בסיס ריאלי .ההתאמות השונות הנדרשות על פי החוק הנ"ל
אמורות להביא למיסוי הכנסות על בסיס ריאלי.
ביו  26בפברואר  2008עבר בכנסת חוק מס הכנסה )תיאומי בשל אינפלציה( )תיקו מס' ) (20הגבלת תקופת
התחולה( ,התשס"ח ( ) 2008להל ( "התיקו"( .בהתא לתיקו ,תחולתו של חוק התיאומי תסתיי בשנת
המס  ,2007ומשנת המס  2008לא יחולו עוד הוראות החוק ,למעט הוראות המעבר שמטרת למנוע עיוותי
בחישובי המס.
בהתא לתיקו ,משנת המס  2008ואיל ,לא מחושבת התאמה של ההכנסות לצרכי מס לבסיס מדידה ריאלי.
כמו כ ,הופסקה ההצמדה למדד של סכומי הפחת על נכסי קבועי ושל סכומי הפסדי מועברי לצרכי מס,
באופ שסכומי אלה מתואמי עד למדד של סו .שנת המס  ,2007והצמדת למדד הופסקה ממועד זה ואיל.,
השפעת התיקו לחוק התיאומי קיבלה בחישוב המיסי השוטפי והמיסי הנדחי החל משנת .2008
במסגרת תיקו חוק התיאומי תוקנו ג הוראות בחוק מס ער ,מוס .המתייחסות להטלת מס שכר ומס רווח
על מוסדות כספיי :
 .1תוקנה הגדרת "רווח" ,כ ,שלאחר התיקו מותר ניכוי של מס שכר בחישוב "הרווח" ,עליו מוטל מס הרווח
במוסד כספי.
 .2תוקנה הגדרת "שכר" ,כ ,שלאחר התיקו יש להוסי .ל"שכר" בגינו משול מס שכר את חלק המעביד
בדמי הביטוח הלאומי ,המשתלמי בגי עובדי )הסכו ששיל מעביד בניכוי הסכומי שניכה משכר
העובדי (.
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ג.

מיסוי בתנאי אינפלציה )המש(,
בהתא להוראות המעבר ,התיקוני הנ"ל ייושמו בשלבי  ,כ ,שבשנת המס  2008תנוכה מחצית ממס השכר
בלבד לש קביעת ה"רווח" ,וכ רק מחצית מחלק המעביד בדמי הביטוח הלאומי ,המשתלמי בגי עובדי ,
תיחשב כחלק מהשכר החייב במס שכר.
החל משנת  2009כל מס השכר יהא מותר בניכוי לצור ,חישוב ה"רווח" לצור ,הטלת מס רווח ,וכל חלק
המעביד בדמי הביטוח הלאומי ייחשב כחלק מה"שכר" לצור ,חישוב מס שכר.

ד.

אי החלת תקני דיווח כספי בינלאומיי ) (IFRSלצרכי מס
ביו  4בפברואר  2010פורס ברשומות החוק לתיקו פקודת מס הכנסה )מספר  ( 174הוראת שעה לשנות המס
 2008 ,2007ו(  (2009התש"ע – ) 2010להל ( "הוראת השעה"( .בקביעת ההכנסה החייבת בשנות המס (2007
 2009לא יחול תק חשבונאות מספר " – 29אימו 1תקני דיווח כספי בינלאומיי )) "(IFRSלהל – "תק ("29
א .א יוש לצור ,עריכת הדוחות הכספיי .
ביו  12בינואר  2012פורס תיקו  122לפקודה אשר במסגרתו תוקנה הוראת השעה כ ,שתק  29לא יחול ג
בקביעת ההכנסה החייבת בשנות המס  2010ו(.2011

ה.

לחברה שומות מס הנחשבות כסופיות עד וכולל שנת המס .2006

ו.

השגה על שומות מס לשני 2007(2008
ביו  29ביוני  2011קיבלה החברה שומות לפי מיטב השפיטה לשנות המס .2008(2007
בגי שנות המס  2007ו(  2008קיימי הפרשי של כ(  16אלפי ש"ח וכ(  10מיליו ש"ח ,בהתאמה ,בי ההכנסה
החייבת המוצהרת למס הכנסה לבי ההכנסה בהתא למיטב השפיטה .כמו כ בעקבות השומות הנ"ל מס
הרווח לשני אלו השתנה .החברה ,בהסתמ ,על יועציה המקצועיי  ,דוחה את דרישת שלטונות המס ,וביו 27
ביולי  2011הגישה החברה השגה על שומות המס לשני  .2007(2008החברה לא רשמה הפרשות בגי הוצאת
השומות האמורות.
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מגבלות ופיקוח

להל פרוט הדיני העיקריי החלי על פעילות החברה ,ועיקריה :
23.1

חוק הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות גמל( התשס"ה – ") 2005חוק קופות הגמל"(:
חוק קופות הגמל נכנס לתוק .בחודש נובמבר  .2005החוק מסדיר את הניהול והתפעול של חברה מנהלת קופות
גמל ,לרבות ( רישו חברה ,דרישות הו עצמי וביטוח ,קבלת רישיו ,דירקטורי  ,ועדות דירקטוריו ,כשירויות
דירקטורי וחברי ועדת השקעות ,מגבלות לעניי העברת אמצעי שליטה בחברה מנהלת ,סמכויות דירקטוריו
וועדת השקעות ,ניהול חשבונות קופות גמל וחשבונות עמיתי  ,הוראות לעניי העברת כספי לחשבונות
הקופה ולחשבו העמית ,הוצאות מותרות ,דיווחי לעמיתי  ,פיקוח על קופות גמל ,וכ הוראות לעניי
עיצומי וקנסות אות רשאי הממונה על שוק ההו ,בטוח וחסכו במשרד האוצר )להל ולעיל – "הממונה"(
להטיל.
ביו  28בינואר  2008נכנס לתוקפו תיקו מס'  3לחוק קופות הגמל הקובע כי החל משנת  2008יהיו שני סוגי
של קופות גמל לקצבה :קופת גמל לקצבה אשר משלמת ישירות קצבה לזכאי )"קופת גמל משלמת"( וקופת
גמל לקצבה אשר לא נית יהיה למשו ,ממנה ישירות כספי שהופקדו בה ,למעט כספי ממרכיב הפיצויי ,
ותשלו למוטב של עמית שנפטר ,אלא באמצעות העברת לקופת גמל משלמת לקצבה )"קופת גמל לא
משלמת"( .עוד נקבע כי בקופת גמל משלמת לקצבה נית לבצע משיכת כספי באמצעות היוו חלק מהקצבה
לסכו חד(פעמי ,ובלבד שסכו הקצבה שיוותר בידו של עמית לאחר ביצוע היוו הקצבה יעמוד על ס ,של
שלושת אלפי שמונה מאות וחמישי ) (3,850ש"ח צמוד למדד המחירי לצרכ הידוע ביו  1במרס .2008
בהתא לתיקו  3לחוק קופות הגמל ,הממונה לא יית אישור לקופות גמל מרכזיות לפיצויי  ,אלא לקופות
גמל מרכזיות לפיצויי שפעלו כדי בשנת המס  .2007על כספי שהופקדו בקופות בשל שנות המס שקדמו ל(
 2011ובלבד שהתקיימו התנאי הבאי :
א.
ב.

הפקדת הכספי היא של עמית ( מעביד שהיה עמית בקופת גמל מרכזית לפיצויי בחודש דצמבר .2007
הפקדת הכספי היא בשל עובדו של עמית ( מעביד כאמור שהופקדו בשלו כספי לקופה המרכזי בחודש
דצמבר .2007
במסגרת תיקו מספר  3תוקנו ,בתיקו עקי .בפקודת מס הכנסה ,שיעורי זיכוי המס לקופת גמל לקצבה
שאינה במסגרת תכנית לפנסיה מקיפה מ(  25%ל( .35%
כתוצאה מתיקו זה שיעור זיכוי המס לקופות גמל לקצבה ,לקרנות הפנסיה ולביטוח מנהלי עומד על
שיעור של  .35%בנוס .נקבע בתיקו  3כי העברת כספי קופת גמל אישית לפיצויי שמבקש עמית ( שכיר
להעביר לפי הוראות תקנה 34א)א( לתקנות קופות הגמל ,מהווה הפקדה חדשה .על כספי אלה יחול
אישור מס הכנסה של קופת גמל לא משלמת לקצבה.
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23.1

חוק הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות גמל( התשס"ה – ") 2005חוק קופות הגמל"( )המש:(,
ביו  18בנובמבר  2010פורס חוק הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות גמל( )תיקו מס'  5והוראת שעה(,
התשע"א –  . 2010כמו כ ,ביו  30בדצמבר  2010פרס האוצר מסמ ,הבהרות לתיקו מספר  5ולהוראת
השעה .להל עיקרי תיקו  ,5הוראת השעה לאור הבהרות האוצר:
הוראת השעה מאפשרת החזר כספי שהופקדו לקופת גמל לא משלמת לקצבה עד ליו  31בדצמבר 2011
לאוכלוסיות העמיתי הבאות:
(

עמית(עצמאי שמלאו לו  60ביו  31בדצמבר  2007והפקיד לפחות הפקדה אחת בקופת גמל לא משלמת
לקצבה בי המועדי  1בינואר  2008ועד  18בנובמבר .2010

(

מי שהיה מוטב של עמית שנפטר ,והכספי בחשבונו של העמית הנפטר הועברו לחשבונו של המוטב
בקופת גמל לא משלמת לקצבה.

(

מי שהיה עמית בקופת גמל אישית לפיצויי והיה זכאי למשו ,כספי מהקופה האמורה ,והכספי
כאמור הועברו למרכיב התגמולי בחשבונו בקופת גמל לא משלמת לקצבה.

החזר הכספי האמור ילווה בניכוי מס בשיעור של  15%מהרווחי שנזקפו על הכספי ששולמו לקופה
בתקופת ההחזר .כספי שלא ימשכו בהתא להוראת השעה יהיה נית למשו ,בדר ,של קצבה בלבד.
תיקו מספר  5קובע ,בי היתר ,אפשרות משיכה מקופ"ג לא משלמת מקצבה ע"י עמית ,ישירות מהקופה הלא
משלמת לקצבה בהתקיי התנאי המצטברי הבאי :
)א( העמית הגיע לגיל פרישה חובה כמשמעותו בחוק גיל פרישה .2004
)ב( ס ,הכספי בחשבונותיו בקופ"ג שממנה נמשכי הכספי  ,בקופ"ג לא משלמת אחרת ובקופ"ג משלמת
שאינה קר ותיקה( אינו עולה על סכו הצבירה המזערי ) 80,000ש"ח צמוד מדד(.
)ג( לא משולמת לו קצבה מקופ"ג משלמת שאינה קר ותיקה ,וא משולמת לו קצבה כאמור ,ס ,הקצבאות
המשולמות לו מהקופה האמורה ומקופות משלמות אחרות ,בתוספת פנסיה תקציבית ,עולה על סכו
הקצבה המזערי ) 3,850ש"ח צמוד מדד(.
כמו כ ,נקבע כי עמית הזכאי לקצבה בסכו השווה לסכו הקצבה המזערי לאחר היוו קצבה העולה על
הסכו האמור ,יכול בנוס .להיוו שיעור מסכו הקצבה המזערי שלא יעלה על  25%ולתקופה שלא תעלה על 5
שני .
בנוס ,.התיקו כולל הסדרה של מספר נושאי וביניה  :תיקו סעי)15 .א (1לחוק הפיקוח על שירותי
פיננסיי )ביטוח( ,התשמ"א( ,1981באופ המתיר לחברה מנהלת של קופת גמל לקצבה לנהל קופות גמל לקצבה
ובלבד שלא תנהל יותר מקר פנסיה מקיפה חדשה אחת .בכ ,בוטלה המגבלה על חברה מנהלת של קר ותיקה
לנהל רק את הקר הותיקה.כמו כ ,התיקו קובע סמכות למפקח על שוק ההו ,ביטוח וחסכו לאשר לחברה
מנהלת לעסוק בעיסוקי נוספי הנוגעי למוצרי פנסיוניי  ,המוסדרי על פי אחד מחוקי הפיקוח על
שירותי פיננסיי וזאת מלבד ניהול קופות גמל כפי שקיי כיו  .כמו כ ,נקבעו תנאי בה רשאי השר,
באישור ועדת הכספי לקבוע כי עמית יהיה רשאי למשו ,כספי ממרכיב התגמולי  ,בקופה לא משלמת
ובקופה משלמת בדר ,של היוו לסכו חד פעמי ובה ( מצב בריאותי של העמית ,ילדו ,הורה ,נכות וכיוצ"ב.

94

פסגות קופות גמל ופנסיה בערבו מוגבל )לשעבר :פסגות קופות גמל בערבו מוגבל(

פרק רביעי – תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילותו )המש'(
.23

מגבלות ופיקוח )המש'(

23.2

חוק הפיקוח על השירותי פיננסיי )עיסוק בייעו 1פנסיוני ובשיווק פנסיוני( התשס"ה – ") 2005חוק השיווק
הפנסיוני"(:
חוק זה קובע בי היתר כי שיווק מוצרי פנסיוני יכול להיעשות בידי בעלי רישיו בלבד .לחברה רישיונות
כנדרש עפ"י חוק השיווק הפנסיוני .בנוס ,.במסגרת החוק ומכוחו ,הותקנו תקנות לעניי תשלו עמלות הפצה
ליועצי פנסיוניי ,ראה סעי 23.5 .להל.

23.3

בחודש ינואר  2008נכנס לתוקפו צו ההרחבה להסכ הקיבוצי הכללי שנחת בחודש נובמבר  2007הקובע
הסדר של פנסיית חובה לכל עובד ,והמחיל את הוראות ההסכ הקיבוצי האמור על כלל המשק .הוראות
ההסכ הקיבוצי וצו ההרחבה האמורי קובעות כי הביטוח הפנסיוני לפיה לעובד שלא יבחר במכשיר אחר
יבוצע בקר פנסיה חדשה מקיפה ,וקובעות הסדר מדורג לגבי שיעורי דמי הגמולי מ השכר המבוטח .לפי
הוראות הסדר פנסיות חובה חובת הביטוח הפנסיוני לפיו חלה לעניי כל עובד מגיל  ( 20באשה או  ( 21בגבר,
ועד גיל ) 67בתנאי שהפורש בגיל זה מקבל קצבה( ,והיא חלה על ביטוח השכר שעד גובה השכר הממוצע במשק.
ההסדר מחריג מתחולתו עובדי שיש לה הסדרי פנסיה מיטיבי  ,כהגדרת בהסדר פנסיית חובה.

23.4

תקנות מס הכנסה )כללי לאשור וניהול קופות גמל( התשכ"ד – ") 1964תקנות הקופות"(:
תקנות הקופות היוו עד לכניסת חוק קופות הגמל לתוק ,.את הוראת הדי שהסדירה את פעולת קופות גמל
וחברות מנהלות .לאחר כניסת חוק קופות הגמל וחוק השיווק הפנסיוני לתוק ,.קובעות תקנות קופות הגמל
את הכללי לעניי השקעת נכסי קופה – סוגי נכסי מותרי ושיעוריה  .החברה בעלת רישיו חברה מנהלת
שנית לה מכוח תקנות הקופות ,ובהתא להוראות המעבר הקבועות בחוק קופות הגמל ,זכאית לרישיו חברה
מנהלת עפ"י חוק הקופות.

23.5

תקנות הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות גמל( )עמלות הפצה( התשס"ו – ") 2006תקנות ההפצה"(:
תקנות ההפצה נכנסו לתוק .בחודש אפריל  .2006מכוח של התקנות מחויבי מנהלי קופות גמל ,בהתקיי
תנאי מסוימי )קיו הסכ הפצה ,קיו הסכ בי יוע 1ללקוח( לשל עמלות הפצה בשעורי קבועי
ליועצי פנסיוניי בשיעור קבוע ומוגדר שלא יעלה על .0.25%
בחודש מר 2011 1פורסמה טיוטת תקנות ההפצה במסגרת תוכנית משרד האוצר להגברת התחרות בשוק
החיסכו הפנסיוני .בטיוטת התקנות מוצע לקבוע מודל לעמלת הפצה אחידה במסגרת ביצוע עסקה בשלושת
סוגי המוצרי הפנסיוניי  :קופת גמל ,קר פנסיה חדשה וביטוח מנהלי  .מודל עמלת ההפצה המוצע מתחשב
ה בהיק .הנכסי הצבורי לזכות הלקוח וה בהפקדות השוטפות לאות מוצרי  .אופ חישוב עמלת ההפצה
המוצע יאפשר תשלו עמלת הפצה מופחתת בשיעור של  40%מדמי הניהול בפועל מהצבירה ומההפקדה
השוטפת ,לפי העניי ,במקרי בה מבוצעת עסקה במוצרי פסניוניי שדמי הניהול הנגבי מהלקוח מגינ
נמוכי מתקרת עמלת ההפצה המותרת.
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23.6

תקנות הפיקוח על שירותי
הדירקטוריו"(:

פיננסיי

)ביטוח( )דירקטוריו וועדותיו( ,התשס"ז( ") 2007תקנות

תקנות הדירקטוריו קובעות תנאי כשירות לדירקטורי  ,הרכב חברי הדירקטוריו ,נושאי
הדירקטוריו לדו בה והוראות נוספות ביחס לדירקטוריו וועדותיו.
23.7

שעל חברי

תקנות הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות גמל( )הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות( ,התשס"ח (2008
)"תקנות הוצאות ישירות"(:
תקנות הוצאות ישירות נכנסו לתוק .ביו  10במר .2008 1התקנות מסדירות את סוגי ההוצאות בשל ביצוע
עסקאות בנכסי קופת הגמל וקובעות אלו הוצאות ישירות רשאי גו .מוסדי לנכות מחשבונות העמיתי
והמבוטחי מעבר לדמי הניהול .כמו כ ,בפברואר  2008פרס הממונה ,בעקבות תקנות הוצאות ישירות ,חוזר
בדבר דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתי  ,במטרה להגביר את רמת המידע המוצג
לציבור וליצור מנגנו פיקוח שקו .ביחס לגביית הוצאות אלו .החוזר קובע את אופ הדיווח לציבור באתר
האינטרנט של הגו .המוסדי ,בו יפורטו מרכיבי ההוצאות הישירות הנגבות בשל ביצוע עסקאות בגופי
המוסדיי .
ביו  1בינואר  2012פורס ברשומות תיקו לתקנות המארי ,את הוראת השעה לגבי הגדרות עמלות ניהול
חיצוני ,עד ליו  29בפברואר .2012
ביו  29בפברואר  2012פורסמה ברשומות הוראת שעה לתיקו תקנות הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות,
וזאת עד ליו  31בדצמבר  .2013בהוראת השעה נקבעו ,בי היתר ,כללי ביחס להשקעה בתעודות סל בדומה
לכללי החלי ביחס לקרנות נאמנות .כמו כ ,בוטלה האפשרות להכרת ההוצאה כהוצאה ישירה כאשר
השקעה של גו .מוסדי היא בקר חו 1של צד קשור ,כאשר מנהל תיקי זר הוא צד קשור וכאשר בוצע הלי,
דירוג פנימי באמצעות חברה שבשליטת בעל השליטה בחברה המנהלת.

23.8

תקנות הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות גמל( )העברת כספי בי קופות גמל( תשס"ח (") 2008תקנות
העברה"(:
תקנות העברה נכנסו לתוק .ביו  1באוקטובר  .2008תקנות העברה וחוזר העברת כספי בי קופות גמל )חוזר
גופי מוסדיי  (2008(9(11מסדירי את הליכי העברת הכספי בי קופות גמל .מטפלי בי השאר בלוחות
הזמני להעברת הכספי  ,באופ ומועדי להעברת הכיסוי הביטוחי ובנתוני שיש להעביר בי החברות
המנהלות.
ביו  28לדצמבר  2011פורסמו טיוטות לתיקו תקנות וחוזר העברת כספי בי קופות גמל .נכו למועד הדוח
טר הושלמו הליכי כניסת של ההוראות לתוק..
ביו  15במר ,2011 1פירס האוצר חוזר הכרעה לעניי פיצוי בשל איחור במשיכה של כספי או בשל איחור
בהעברה של כספי בי קופות גמל או בי מסלולי השקעה .בי היתר ,נקבעה חובת פיצוי ע"י החברה המנהלת,
ה בגי בקשות עמיתי למשיכת כספי או העברת כספי )להל" :בקשות"( ,שהוגשו בי המועדי  1ביוני
 2008עד  31בדצבמר  ,2008שלא באמצעות הבנקי כגופי מתפעלי ובוצעו באיחור  ,וה בגי בקשות עמיתי
שפנו לחברה המנהלת בתלונה על איחור בביצוע בקשת עד ליו  15במר , 2011 1בי א פנו במישרי לחברה
המנהלת ובי באמצעות הממונה על שוק ההו.
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23.9

בחודש יולי  2009נתקבל חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישו התכנית הכלכלית לשני  2009ו(
 ,(2010התשס"ט() 2009המוכר כ"חוק ההסדרי "( ,ובמסגרתו תוק חוק הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות
גמל( ,התשס"ה( 2005ונקבע בו כי החל מחודש ינואר  2011לא תהא חברה מנהלת רשאית לנהל יותר מקופת
גמל אחת מכל סוג שנמנה בתיקו לחוק קופות הגמל ובכלל זה קרנות פנסיה ותיקות וחדשות לסוגיה ,קופות
גמל אישיות וחלק מקופות הגמל המרכזיות ,א ,למעט ( ככלל ( קופות גמל שההצטרפות אליה אסורה או
מוגבלת .שר האוצר הוסמ ,לקבוע בתקנות חריגי בהקשר זה.
בחודש ינואר  ,2011נכנס לתוק .תיקו מספר  6לחוק ההתייעלות הכלכלית שדחה את מועד התחילה האמור
מינואר  2011ליו  1ביולי  .2011בחודש יולי  2011נכנסו לתוק .תיקוני  7ו( 8לחוק ההתייעלות הכלכלית
אשר דחו את מועד התחילה ליו  1בינואר  2011והחריגו קופות מרכזיות לפיצויי מתחולת התיקו לחוק
הפיקוח.
יצויי כי בחודש פברואר  2011אושרו בועדת העבודה של הכנסת תקנות הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות
גמל( )הרשאה לנהל יותר מקופת גמל אחת( ,המאפשרות לחברה המנהלת להמשי ,ולנהל באמצעות כל גו.
מתפעל קופה אחת מכל סוג המפורט בחוק ההסדרי וזאת עד ליו  1בינואר  .2014נכו למועד הדוח ,טר
הושלמו הליכי כניסת של ההוראות לתוק..

23.10

תקנות הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות גמל( )רכישה ומכירה של ניירות ער (,התשס"ט ") 2009תקנות
רכישה ומכירה"(:
על פי נוסח התקנות שאושר בועדת הכספי בתארי 2 ,במר 2009 1והיה אמור להיכנס לתוקפו ביו 31
בדצמבר  ,2009חל איסור מוחלט על גופי מוסדיי לשל עבור שירותי ברוקראז' עבור קופות גמל וקרנות
באמצעות צדדי קשורי כמו כ ,נקבעו מגבלות לעניי רכישה ומכירה של ני"ע בהנפקה בה צד קשור משמש
חת  ,משווק או מפי 1ההנפקה.
ביו  29בדצמבר  2009החליטה ועדת הכספי לאשר תיקו בתקנות הפיקוח על גופי פיננסיי )קופות גמל(
)רכישה ומכירה של ניירות ער ,(,אשר מארי ,את התקופה שבה יהיו רשאי הגופי המוסדיי לבצע עד 20%
משירותי הברוקראז' באמצעות צדדי קשורי  ,וזאת עד ליו  30ביוני .2010
ביו  30ביוני  2010פורס ברשומות תיקו מספר  2לתקנות לפיו הוחלט להפו ,את הוראת השעה ,לפיה
הגופי המוסדיי יהיו רשאי לבצע עד  20%משירותי הברוקראז' באמצעות צדדי קשורי  ,להוראה
קבועה.

23.11

תקנות הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות גמל( )השתתפות חברה מנהלת באסיפה הכללית( ,התשס"ט(
2009
ביו  8באוקטובר  2009נכנסו לתוקפ התקנות אשר מפרטות מקרי בה חברה מנהלת מחויבת להשתת.
באסיפה כללית של תאגיד שהיא בעלת זכות הצבעה בו ,את אופ גיבוש המדיניות בדבר הצבעה ,ואת הסייגי
לחובת ההצבעה.
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23.12

חוזר  2009(9(11בדבר הגברת מעורבות הגופי המוסדיי בשוק ההו )תחילה מיו  1בינואר :(2010
בהמש ,לפרסו תקנות בעניי )ראה סעי 23.10 .להל(  ,פורס חוזר זה המסדיר את חובת הגו .המוסדי
לפרס את מדיניות ואת אופ ההצבעה שלו בפועל בתאגידי בה הוא בעל זכות הצבעה.

23.13

חוזר  2011(10(3הסכמי למת שירותי – עדכו שני
החוזר קובע כי עד ליו  31בדצמבר  2013יורשה תאגיד בנקאי ,לספק לעמיתי קופת הגמל שירותי מסויימי
שאמורי להינת על ידי החברה המנהלת או על ידי בעל רישיו  ,כחלק משירותי התפעול הניתני על ידו
לחברה המנהלת.

23.14

טיוטת תקנות הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות גמל( )דמי ניהול( התשע"ב 2012

ביו  27לפברואר  2012אושרו בועדת הכספי של הכנסת התקנות הקובעות מודל אחיד לתקרת דמי ניהול
במוצרי חיסכו פנסיוני.
התקנות קובעות כי דמי ניהול מירביי בקופת גמל לא משלמת לקצבה ובקר חדשה כללית הינ בשיעור של
 1.05%לשנה מהיתרה הצבורה ועוד  4%מההפקדות .ע זאת ,נקבעה הוראת שעה מיו התחילה ועד ליו
 31.12.13המאפשרת לגבות דמי ניהול מירביי  ,בשיעור של  1.1%לשנה מהיתרה הצבורה ועוד  4%מההפקדות,
מעמיתי אשר לא החלו לקבל קצבה לפני יו תחילת התקנות וכל עוד לא החלו לקבל קצבה.
דמי הניהול שישלמו מקבלי קצבאות בקופה משלמת לקצבה יהיה בשיעור של  0.6%לשנה מהיתרה הצבורה.
בקר השתלמות ,קופות גמל בניהול אישי ,קופת גמל מרכזית ,קופת גמל לדמי מחלה ,קופות גמל לחופשה וקופת
גמל למטרה אחרת ,נקבעו דמי ניהול מירביי בשיעור שלא יעלה על  2%לשנה מהיתרה הצבורה.
בקר חדשה מקיפה נקבעו דמי ניהול מירביי בגובה של  0.5%מהיתרה הצבורה ועוד  6%מההפקדות.
למרות האמור לעיל ,התקנות קובעות כי דמי הניהול המירביי בחשבונות של עמיתי מנותקי קשר או עמיתי
שנפטרו יהיו  0.3%לשנה מהיתרה הצבורה או בשיעור החודשי שגבה הגו .המוסדי במועד שבו נותק הקשר ע
העמית או ביו שבו נודע לגו .המוסדי שהעמית נפטר ,הנמו ,מביניה  ,אלא א הגו .המוסדי יצר קשר ע העמית
מנותק הקשר או ביצע את הפעולות לעניי עמית שנפטר ,בהתא לתקנות הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות
גמל()איתור עמיתי ומוטבי ( ,התשע"ב .2012
נכו למועד הדוח ,טר הושלמו הליכי כניסת של ההוראות לתוק..
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23.15

תקנות הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות גמל( )הו עצמי מזערי הנדרש מחברה מנהלת( ,התשע"א(2012
התקנות פורסמו ברשומות ביו  29לבפרואר .2012
בהתא להוראות התקנות ,ההו העצמי המזערי הנדרש מחברה מנהלת לא יפחת מסכו הגבוה מבי :א10 .
מיליו ש"ח ב .סכו כולל של  0.1%מהנכסי המנוהלי עד לתקרת נכסי מנוהלי של  15מיליארד ש"ח ,
 0.05%מהנכסי המנוהלי מעל לתקרה האמורה ,ו( 25%מההוצאות השנתיות .
החברה תידרש להעמיד את ההו העצמי במספר שלבי כדלקמ 30% :מההפרש בי ההו העצמי הנדרש עפ"י
התקנות לבי ההו העצמי הנדרש ערב פרסו התקנות )להל :ההפרש( עד למועד פרסו הדוח הכספי ליו 31
במר 60% ,2012 1מההפרש כאמור עד למועד פרסו הדוח הכספי ליו  31בדצמבר  80% ,2012מההפרש
כאמור עד למועד פרסו הדוח הכספי ליו  31בדצמבר  2013ומלוא ההפרש עד למועד פרסו הדוח הכספי
ליו  31בדצמבר .2014

23.16

טיוטות תקנות הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות גמל( )הקמת מסלולי ברירת מחדל( וחוזר התאמת מסלול
ההשקעה למאפייני העמית התשע"ב 2012
ביו  4לינואר  2011פורסמו נוסח התקנות שהועבר לאישור ועדת הכספי וטיוטת החוזר המסדירי את
המודל החכ" )חיסכו כספי מותא ( שמטרתו להתאי את החיסכו הפנסיוני למאפייני העמית ובעיקר לגילו.
במסגרת המודל החכ" כל חברה מנהלת תידרש להקי מסלולי השקעה נפרדי עבור חוסכי בגילאי
שוני  .חברה מנהלת תוכל לבחור באחד מהמודלי הבאי :
מודל שיכלול מסלול השקעה למקבלי קצבאות ,מסלול השקעה לחוסכי מעל לגיל  60ולפחות
) (1
שלושה מסלולי השקעה לחוסכי מתחת לגיל .60
מודל שיכלול מסלול השקעה למקבלי קצבאות ומסלולי השקעה אשר בכל אחד מה מצויה קבוצה
) (2
של עמיתי בטווח תאריכי לידה מסויי .
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23.17

טיוטות תקנות הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות גמל( )הקמת מסלולי ברירת מחדל( וחוזר התאמת מסלול
ההשקעה למאפייני העמית התשע"ב ) 2012המש(,
מלבד מסלולי המודל ,שיהוו את ברירת המחדל לחוסכי בקופה ,ימשיכו להתקיי מסלולי שקעה מתמחי "
אליה חוסכי שעדיי לא התחילו לקבל קצבה יוכלו לבחור להעביר את כספיה .
חברה מנהלת תוכל לנהל מסלולי ברירת מחדל רק באחת מקופות הגמל מכל סוג אשר הותר לה לנהל לפי
תקנות הפיקוח )קופות גמל()הרשאה לנהל יותר מקופת גמל אחת( ,ותהיה רשאית לצר .עמיתי רק לקופות
הגמל שבה היא מנהלת מסלולי ברירת מחדל כאמור.
לוחות הזמני להקמת מסלולי ברירת המחדל הינ כדקלמ :הקמת מסלולי ברירת מחדל למצטרפי חדשי
והעברת מקבלי הקצבאות למסלול למקבלי קצבאות עד ליו  ,1.1.13העברת עמיתי בני  60ומעלה למסלול
ברירת המחדל המתאי למאפייניה עד ליו  ,1.1.15העברת עמיתי בני פחות מ( 60למסלולי ברירת המחדל
המתאימי למאפייניה עד ליו .1.1.16
נכו למועד הדוח ,טר הושלמו הליכי כניסת של ההוראות לתוק..
להל שינויי חקיקה ,חוזרי ,טיוטות חוזרי והנחיות עיקריות שפורסמו במהל' תקופת הדו"ח:

23.18

חוק הגברת האכיפה בשוק ההו )תיקוני חקיקה( התשע"א ) 2011פורס ברשומות ביו (17.8.11
הוראות החוק חלות מיו פרסומ ברשומות ,למעט לעניי עיצומי כספיי אשר ייכנסו לתוק .ביו 17
לאוגוסט .2012
החוק מרחיב את סמכויות הממונה על שוק ההו כ ,שיוענקו לו ג סמכויות פיקוח ובירור מנהלי.
בנוס ,.החוק מאפשר הטלת עיצומי כספיי בסכומי משמעותיי בגי הפרות על הגופי המפוקחי על ידי
הממונה.
כמו כ ,החוק חוש .את המנכ"לי של הגופי המפוקחי להטלת עיצומי כספיי בסכומי כבדי של
מחצית מסכו העיצו הכספי במקרי של הפרות על ידי עובדי החברה.
החוק אוסר שיפוי וביטוח כנגד עיצומי כספיי  ,למעט בשל תשלו לנפגע הפרה או בשל הוצאות התדיינות
סבירות.
כדי להקטי החשיפה על המנכ"ל לקבוע נהלי למניעת הפרה ,לדאוג לפיקוח נאות ולנקוט אמצעי סבירי
לתיקו הפרות ולמניעת הישנות ,באמצעות הנהגת תוכנית אכיפה פנימית אפקטיבית.

23.19

תיקו לחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישו התכנית הכלכלית לשני  2009ו( ) 2010התשס"ט
") 2009חוק ההתייעלות הכלכלית"(
במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית תוק חוק הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות גמל( )"חוק הפיקוח"(,
התשס"ה( 2005ונקבע בו כי החל מחודש ינואר  2011לא תהא חברה מנהלת רשאית לנהל יותר מקופת גמל
אחת מכל סוג שנמנה בתיקו לחוק קופות הגמל  .שר האוצר הוסמ ,לקבוע בתקנות חריגי בהקשר זה.
בחודש יולי  2011נכנסו לתוק .תיקוני  7ו( 8לחוק ההתייעלות הכלכלית אשר דחו את מועד התחילה ליו 1
בינואר  2012והחריגו קופות מרכזיות לפיצויי מתחולת התיקו לחוק הפיקוח.
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23.19

תיקו לחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישו התכנית הכלכלית לשני  2009ו( ) 2010התשס"ט
") 2009חוק ההתייעלות הכלכלית"( )המש(,
הצעת חוק לתיקו הפקדות מס הכנסה )הפקדות בקר השתלמות( התשע"א 2011
הצעת החוק פורסמה ביו  7למר .2011 1מטרת הצעת החוק היא לעודד עמיתי להמשי ,והלפריש לקר
השתלמות ג לאחר תו  6השני בדר ,של הטבת מיסוי בגי המש ,הפקדה בקר עד תו  15שני  .בנוס,.
הצעת החוק מאפשרת לשכירי להפקיד באופ עצמאי לקר השתלמות ,ג בהעדר הסכ ע המעסיק  ,בדומה
להפרשות לקופת גמל ,קר פנסיה או פוליסת ביטוח חיי .
נכו למועד הדוח טר הושלמו הליכי כניסת של ההוראות לתוק..

23.20

הצעת חוק הסדרת העיסוק בייעו 1השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות )תיקו – פעילות מת
ייעו 1השקעות(
הצעת החוק פורסמה ביו  6ליולי  . 2011בהצעת החוק נקבע כי מאחר ואי מקו להבחנה בי קופת גמל
כללית שאינה נכללת בהגדרת נכסי פיננסיי לקר השתלמות ,אי זה נכו לכלול את קרנות ההשתלמות בגדר
הנכסי הפיננסיי שייעו 1בנוגע לה ייכלל בגדר ייעו 1השקעות וזיקה אליה תהיה בגדר שיווק השקעות.
נכו למועד הדוח טר הושלמו הליכי כניסת של ההוראות לתוק..

23.21

הצעת חוק הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות גמל( )תיקו – הנחה מדמי ניהול וחובת גילוי( התשע"א 2010
הצעת החוק אושרה בקריאה טרומית במליאת הכנסת ביו  .27.7.11הצעת החוק קובעת כי ככלל דמי הניהול
שתגבה חברה מנהלת עבור ניהול קופת גמל יהיו אחידי לכל העמיתי בקופה.
יחד ע זאת ,חברה מנהלת תהיה רשאית להעניק הנחה בדמי הניהול ובלבד שההנחה עומדת בתנאי
המצטברי הבאי  (1) :עמידה בתנאי הזכאות להנחה המפורטי בהצעת החוק (2) ,תוענק לכל מי שזכאי
להנחה לפי תנאי הזכאות להנחה ) (3תפורס באתר האינטרנט של החברה המנהלת ) (4ס ,ההנחה שתינת
לעמית בגי כל אחד מהתנאי לא תעלה על  0.25%לשנה משווי נכסיו בקופה.
נכו למועד הדוח טר הושלמו הליכי כניסת של ההוראות לתוק..
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23.22

התוכנית להגברת התחרות בשוק החיסכו הפנסיוני
במסגרת התוכנית להגברת התחבורת במוצרי החיסכו הפנסיוני שפורסמה בנובמבר  ;2010פרס
במהל ,2011 ,בי היתר ,את הטיוטות הבאות:

.1

האוצר

טיוטת תקנות הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות גמל( )דמי ניהול( התשע"ב  2012וחוזר דמי
ניהול במכשירי חיסכו פנסיוני

בחודש מר 2011 1פורסמו טיוטת התקנות והחוזר .מטרת הטיוטות היא החלת מודל אחיד לתקרת דמי ניהול
במוצרי חיסכו פנסיוני ואיסור העלאת דמי ניהול שסוכמו ע לקוח למש ,שנתיי לפחות.
ביו  27לפברואר  2012אושרו בועדת הכספי של הכנסת התקנות הקובעות מודל אחיד לתקרת דמי ניהול
במוצרי חיסכו פנסיוני.
התקנות קובעות כי דמי ניהול מירביי בקופת גמל לא משלמת לקצבה ובקר חדשה כללית הינ בשיעור של
 1.05%לשנה מהיתרה הצבורה ועוד  4%מההפקדות .ע זאת ,נקבעה הוראת שעה מיו התחילה ועד ליו
 31.12.13המאפשרת לגבות דמי ניהול מירביי  ,בשיעור של  1.1%לשנה מהיתרה הצבורה ועד  4%מההפקדות,
מעמיתי אשר לא החלו לקבל קצבה לפני יו תחילת התקנות וכל עוד לא החלו לקבל קצבה.
דמי הניהול שישלמו מקבלי קצבאות בקופה משלמת לקצבה יהיה בשיעור של  0.6%לשנה מהיתרה הצבורה.
בקר השתלמות ,קופות גמל בניהול אישי ,קופת גמל מרכזית ,קופת גמל לדמי מחלה ,קופות גמל לחופשה
וקופת גמל למטרה אחרת ,נקבעו דמי ניהול מירביי בשיעור שלא יעלה על  2%לשנה מהיתרה הצבורה.
בקר חדשה מקיפה נקבעו דמי ניהול מירביי בגובה של  0.5%מהיתרה הצבורה ועוד  6%מההפקדות.
למרות האמור לעיל ,התקנות קובעות כי דמי הניהול המירביי בחשבונות של עמיתי מנותקי קשר או
עמיתי שנפטרו יהיו  0.3%לשנה מהיתרה הצבורה או בשיעור החודשי שגבה הגו .המוסדי במועד שבו נותק
הקשר ע העמית או ביו שבו נודע לגו .המוסדי שהעמית נפטר ,הנמו ,מביניה  ,אלא א הגו .המוסדי יצר
קשר ע העמית מנותק הקשר או ביצע את הפעולות לעניי עמית שנפטר ,בהתא לתקנות הפיקוח על שירותי
פיננסיי )קופות גמל()איתור עמיתי ומוטבי ( ,התשע"ב .2012
נכו למועד הדוח ,טר הושלמו הליכי כניסת של ההוראות לתוק..

טיוטת תקנות הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות גמל( )עמלת הפצה( התשע"א 2011
.2
הטיוטה פורסמה ביו  27במר . 2011 1בתקנות מוצע ,בי היתר ,לקבוע מודל לעמלת הפצה אחידה במסגרת
ביצוע עסקה בשלושת סוגי המוצרי הפנסיוניי  :קופת גמל ,קר פנסיה חדשה וביטוח מנהלי  .מודל עמלת
ההפצה המוצע מתחשב ה בהיק .הנכסי הצבורי לזכות הלקוח וה בהפקדות השוטפות לאות מוצרי .
אופ חישוב עמלת ההפצה המוצע יאפשר תשלו עמלת הפצה מופחתת בשיעור של  40%מדימי הניהול בפועל
מהצבירה ומההפקדה השוטפת ,לפי העניי ,במקרי בה מבוצעת עסקה במוצרי פסניוניי שדמי הניהול
הנגבי מהלקוח מגינ נמוכי מתקרת עמלת ההפצה המותרת .נכו למועד הדוח טר הושלמו הליכי כניסת
של ההוראות לתוק..
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.23

מגבלות ופיקוח )המש'(

23.22

התוכנית להגברת התחרות בשוק החיסכו הפנסיוני )המש(,
.3

טיוטה שנייה של תקנות הפיקוח על שירותי פיננסיי )ביטוח( )דמי עמילות( התשע"א 2011

הטיוטה פורסמה ביו  25לאוקטובר  .2011בתקנות מוצע ,בי היתר ,כי תגמול סוכ ביטוח בשל עמידה ביעד
מכירות ייעשה בכפו .למגבלות הבאות (1) :יעד מכירות ייקבע לתקופה בת שנה לפחות ולא יהיה בעבור שיווק
של מוצר ביטוח מסויי .
) (2דמי עמילות בשל עמידה ביעד מכירות מסויי לגבי מוצר פנסיוני ,ישולמו רק באמצעות תשלו כספי
המשול לסוכ ביטוח במישרי .נכו למועד הדוח טר הושלמו הליכי כניסת של ההוראות לתוק..
בנוס ,.מוצע כי לא ישולמו דמי עמילות בשל מוצר ביטוחי מסויי ליותר מבעל רישיו אחד באותה עת ,אלא
א מדובר בטיפול במשות .של בעלי רישיו לפי הסכ חלוקת דמי העמילות ביניה .
ע זאת ,מוצע כי יותר תשלו כפל עמלות לסוכ ביטוח שציר .לראשונה את הלקוח למוצר הביטוח ,למש,
תקופה של עד  3שני ממועד הצטרפות הלקוח לראשונה ,ובתנאי שס ,העמלות שישולמו לשני בעלי הרישיו
יחד לא יעלה על סכו דמי העמילות שהיו משולמי לסוכ הביטוח המצר ,.אילו לא מונה למבוטח בעל רישיו
אחר תחתיו.

טיוטה שנייה של תקנות הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות גמל( )כיסויי ביטוחיי בקופות
.4
גמל( התשע"ב  2012וטיוטה שנייה של חוזר רכשית כיסויי ביטוחיי באמצעות חברה מנהלת של קופת
גמל
הטיוטות פורסמו ביו  21באוגוסט .2011
הטיוטה השנייה של התקנות והחוזר פורסמה לאחר מועד הדוח  ,ביו  20בפברואר  .2012בתקנות מוצע ,בי
היתר ,כי חברה מנהלת תוכל לרכוש לעמיתיה כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות וכיסוי ביטוחי לסיכוני נכות
במסגרת ביטוח חיי קבוצתי או ביטוח אובד כושר עבודה קבוצתי  .בטיוטת החוזר מוצע ,בי היתר ,כי חברה
מנהלת תהא רשאית לשווק לעמיתי בקופת הגמל שבניהולה כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות וכיסוי ביטוחי
לסיכוני נכות באמצעות פוליסות ביטוח פרט .נכו למועד הדוח טר
לתוק..

הושלמו הליכי כניסת של ההוראות
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23.23

תקנות הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות גמל( )הו עצמי מזערי הנדרש מחברה מנהלת( ,התשע"א(2012
וחוזר דרישות הו מחברות מנהלות
נוסח טיוטת התקנות שהועבר לאישור ועדת הכספי של הכנסת פורס ביו  1לאוגוסט .2011
התקנות פורסמו ברשומות ביו  29לפברואר  ,2012לאחר תקופת הדוח.
בהתא להוראות התקנות ההו העצמי המזערי הנדרש מחברה מנהלת לא יפחת מסכו הגבוה מבי :א10 .
מיליו ש"ח ב .סכו כולל של  0.1%מהנכסי המנוהלי עד לתקרת נכסי מנוהלי של  15מיליארד , 4
 0.05%מהנכסי המנוהלי מעל לתקרה האמורה ,ו( 25%מההוצאות השנתיות .
החברה תידרש להעמיד את ההו העצמי במספר שלבי כדלקמ 30% :מההפרש בי ההו העצמי הנדרש עפ"י
טיוטת התקנות לבי ההו העצמי הנדרש ערב פרסו טיוטת התקנות )להל :ההפרש( עד למועד פרסו הדוח
הכספי ליו  31במר 60% ,2012 1מההפרש כאמור עד למועד פרסו הדוח הכספי ליו  31בדצמבר 80% ,2012
מההפרש כאמור עד ליו  31בדצמבר  2013ומלוא ההפרש עד למועד פרסו הדוח הכספי ליו .31.12.14

23.24

תקנות הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות גמל()הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות( )תיקו( התשע"ב 2012
וחוזר הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות
טיוטת התקנות והחוזר פורסמו ביו  11לאוגוסט .2011
ביו  29בפברואר  2012פורסמו התקנות ברשומות כהוראת שעה החל מיו  1במר 2012 1ועד ליו 31
בדצמבר  .2013בתקנות נקבעו ,בי היתר ,כללי ביחס להשקעה בתעודות סל בדומה לכללי החלי ביחס
לקרנות נאמנות .כמו כ ,בוטלה האפשרות להכרת ההוצאה כהוצאה ישירה כאשר השקעה של גו .מוסדי היא
בקר חו 1של צד קשור ,כאשר מנהל תיקי זר הוא צד קשור וכאשר בוצע הלי ,דירוג פנימי באמצעות חברה
שבשליטת בעל השליטה בחברה המנהלת.

23.25

טיוטת תקנות הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות גמל( )כללי השקעה החלי על חברות מנהלות ומבטחי (,
התשע"ב(  2012ושל חוזר בדבר כללי ההשקעה החלי על חברות מנהלות ומבטחי
טיוטה שניה של תקנות וחוזר פורסמה ביו  14לאוגוסט .2011
ביו  29לפברואר  ,2012לאחר מועד הדוח ,אושרה בועדת הכספי בכנסת טיוטת התקנות.
בתקנות בוטלו ההבחנות בי כללי ההשקעה החלי על נכסי קופות גמל ועל קרנות פנסיה לבי אלו החלי על
כספי פוליסות שמשתתפות ברווחי  ,וכ שונו חלק מכללי ההשקעה הקיימי כדי להתאימ לדרכי פעילות
שוק ההו ודר ,פעילות המשקיעי המוסדיי בפרט.
בטיוטת החוזר נקבעו הוראות מפורטות לעניי כללי ההשקעה ,בי היתר ,בנושאי הבאי  :חריגה משיעור
השקעה ,מינוי דירקטור ע"י גו .מוסדי ,עסקה ע צד קשור ובאמצעותו והשקעה בגור קשור.
נכו למועד הדוח טר הושלמו הליכי כניסת של ההוראות לתוק..
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23.26

טיוטת תקנות הפיקוח על שירותי פיננסיי )ייעו ,1שיווק ומערכת סליקה פנסיוניי ( )אבטחת מידע במערכת
סליקה פנסיונית מרכזית( 2011
טיוטת התקנות פורסמה ביו  30בנובמבר  .2011טיוטת התקנות קובעת ,בי היתר ,הוראות החלות על חברה
המפעילה מערכת סליקה פנסיונית מרכזית לגבי אבטחת מידע ,הוראות כלליות לעניי זיהוי משתמשי
ולקוחות והוראת לשמירת מידע .בנוס ,.התקנות מפרטות חובות החלות על המשתמשי במערכת סליקה
פנסיונית מרכזית ,לרבות התקנת מערכות בקרה וניטור על אופ השימוש במערכת.
נכו למועד הדוח ,טר הושלמו הליכי כניסת של ההוראות לתוק..

23.27

טיוטה לתיקו תקנות הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות גמל()העברת כספי בי קופות גמל( תשע"א 2011
וטיוטת חוזר העברת כספי בי קופות גמל
טיוטת התקנות והחוזר פורסמו ביו  28לדצמבר  .2011הטיוטות מסדירות את הליכי העברת הכספי בי
קופות גמל ומטפלות בלוחות הזמני להעברת הכספי  ,באופ ובמועדי להעברת הכיסוי הביטוחי ובנתוני
שיש להעביר בי החברות המנהלות .נכו למועד הדוח ,טר הושלמו הליכי כניסת של ההוראות לתוק..

23.28

טיוטה לתיקו תקנות מס הכנסה )כללי לתנאי שבה חשבונות שוני בקר השתלמות ייחשבו לחשבו
אחד( התשע"א 2011
טיוטת התקנות פורסמה ביו  28לדצמבר  .2011מטרת התיקו לתקנות היא התאמת התקנות לשינויי
החקיקה שחלו בשני האחרונות ,שמטרת מת חופש בחירה לעמית היכ ינוהלו חסכונותיו והגברת התחרות
בתחו .
נכו למועד הדוח ,טר הושלמו הליכי כניסת של ההוראות לתוק..

23.29

צו בנק ישראל )מידע בעניי עסקות בנגזרי במטבע חו 1ובמכשירי חוב לטווח קצר( התשע"א ) 2011להל:
"הצו"( )נכנס לתוק .ביו (1.7.11
הצו דורש דיווח בגי עסקאות בנגזרי  ,במטבע חו 1ובמכשירי חוב לטווח קצר .בצו נקבע כי קיימת חובת דיווח
על עסקות החל .שקל(מט"ח ועל עסקאות עתידיות במט"ח בסכומי של  10מליו דולרי ומעלה שתושבי
ישראל ותושבי חו 1ביצעו ביו אחד .החובה היא לדווח על פרטי העסקאות האמורות ועל אחזקותיה של
תושבי ישראל ותושבי חו 1בנכסי אלה ובאופציות שקל(דולר .חובת הדיווח חלה ה על תושב ישראל או תושב
חו 1שאינו מתוו ,פיננסי וה על מתוו ,פיננסי שביצע עסקה עבור לקוח או עבור עצמו.
קופות הגמל והפנסיה פטורות מדיווח כמתוו ,פיננסי א ,אינ פטורות מדיווח כתושב ישראל.

23.30

צו הרחבה לפנסיית חובה )בתוק .מיו (3.8.11
הצו קובע מדרגת פנסיה נוספת של  17.5אחוזי הפרשה עד ליו  1בינואר  .2014הצו יחול על כלל העובדי
במשק ,למעט מי שיש לו הסדר מיטיב אשר ימשי ,לחול עליו.
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23.31

הנחיית רש מאגרי מידע מספר  2/2011שימוש בשירותי מיקור חו (outsourcing) 1לעיבוד מידע אישי )תכנס
לתוק .ביו (19.5.12
הנחיית רש מאגרי מידע פורסמה ביו  21בנובמבר  .2011הרש יראה את דרישות המינימו המפורטות
בהנחיה כמתקיימות בא לחברה הוכחות לעמידה בהוראות החוזרי החלי עליה )חוזר  2006(9(6הוראה
לניהול סיכוני אבטחת מידע של הגופי המוסדיי וחוזר  2010(9(4ניהול טכנולוגיות מידע בגופי מוסדיי (,
ביישו השינויי והתוספות המפורטי בהנחיה.

23.32

טיוטת צו איסור הלבנת הו )חובת זיהוי ,דיווח וניהול רישומי של מבטחי  ,חברות מנהלות ,סוכני ויועצי
למניעת הלבנת הו ומימו טרור( ,התשע"א 2011
טיוטת הצו פורסמה ביו  3ביולי  .2011כיו  ,צו איסור הלבנת הו חל רק על עמית עצמאי בעוד שטיוטת הצו
החדשה חלה ג על עמית שכיר שמעבידו הוא חברה והוא בעל שליטה וחבר בה.
הטיוטה מחייבת לבצע הלי ,של "הכר את הלקוח" ובקרה שוטפת על הלי ,זה ,בהתא למידת הסיכו
של הלקוח .במסגרת ההלי ,יש לברר לגבי הלקוח ,בי היתר ,את הפרטי הבאי  :מקור הכספי ,
עיסוקו ,מטרת פתיחת החשבו והפעילות המתוכננת בו ,לגבי תושב חו (1בירור זיקתו לישראל והא
הוא איש ציבור זר ,לגבי בעל עסקי – מהו סוג עסקיו.
נכו למועד הדוח טר הושלמו הליכי כניסת של ההוראות לתוק..

23.33

טיוטת קודקס הרגולציה העתידי
הקודקס ייצור מסגרת רגולטיבית עדכנית ועקבית בכל רבדיה – חוקי  ,תקנות וחוזרי ( לגופי מוסדיי ,
סוכני ביטוח ,משווקי ויועצי פנסיוניי .
הקודקס יורכב משני חלקי – אחד לגופי מוסדיי ואחד לסוכני ביטוח ,משווקי ויועצי פנסיוניי  ,כאשר
כל חלק ייבנה בהתא לתוכ ענייני מקי .ויכלול ג מאגר הגדרות אחיד לכל ההוראות.
הממונה פרס ביו  6לספטמבר  2011טיוטות שימוזגו בעתיד לתו ,חלק הגופי המוסדיי בקודקס.
נכו למועד הדוח טר הושלמו הליכי כניסת של ההוראות לתוק..

23.34

חוזר גמל  2012(2(1הגשת בקשות למיזוג קופות גמל ולמיזוג מסלולי השקעה לאישור הממונה
ביו  19בספטמבר  2011פורסמו טיוטת נוהל הגשת בקשות למיזוג קופות גמל ולמיזוג מסלולי השקעה לאישור
הממונה וטיוטת חוזר יידוע עמיתי אודות מיזוג קופות גמל.
ביו  5לפברואר  ,2012לאחר מועד הדוח ,אוחדו הטיוטות לחוזר שבנדו .החוזר מסדיר את דר ,הגשת הבקשה
לקבלת אישור הממונה לתכנית המיזוג ,אופ יידוע עמיתי הקופה המתמזגת או מסלול ההשקעה המתמזג דבר
מיזוג כאמור.
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23.35

חוזר הכרעות עקרוניות  – 2011(4(1הכרעה לעניי פיצוי בשל איחור במשיכה של כספי

או בשל איחור

בהעברה של כספי בי קופות גמל או בי מסלולי השקעה
ביו  15במר ,2011 1פרס האוצר חוזר הכרעה לעניי פיצוי בשל איחור במשיכה של כספי או בשל איחור
בהעברה של כספי בי קופות גמל או בי מסלולי השקעה .בי היתר ,נקבעה חובת פיצוי ע"י החברה המנהלת,
ה בגי בקשות עמיתי למשיכת כספי או העברת כספי )להל" :בקשות"( ,שהוגשו בי המועדי  1ביוני
 2008עד  31בדצבמר  ,2008שלא באמצעות הבנקי כגופי מתפעלי ובוצעו באיחור  ,וה בגי בקשות עמיתי
שפנו לחברה המנהלת בתלונה על איחור בביצוע בקשת עד ליו  15במר) 2011 1בי א פנו במישרי לחברה
המנהלת ובי באמצעות הממונה על שוק ההו( .החוזר קובע לוחות זמני להשלמת הלי ,הפיצוי.
23.36

חוזר גופי מוסדיי  ( 2011(9(1מבנה אחיד להעברת מידע ונתוני בשוק החיסכו הפנסיוני )תחילה מיו
( 1.10.11
החוזר פורס ביו  28לפברואר  .2011מטרת החוזר היא להגדיר פורמט אחיד להעברת מידע ונתוני בי יצרני
מידע וצרכניו השוני בתחו החיסכו הפנסיוני ,תו ,הגדרת מבנה הנתוני  ,סכימת הנתוני  ,תוכ השדות
המועברי והנסיבות שבהתקיימות יש להעביר מידע כאמור.

23.37

חוזר גופי מוסדיי  – 2011(9(2הוראות בדבר חישוב שווי נכסי לא סחירי של גו .מוסדי וחוזר גופי
מוסדיי  2011(9(3מודל לקביעת שווי הוג של נכס חוב בלתי סחיר )תחילת החוזרי מיו (20.3.11
חברת בעקבות זכיית חברת מרווח הוג במכרז פומבי של משרד האוצר לעניי הקמה ותפעול של מאגר ציטוטי
מחירי פרטניי ושערי ריבית עבור גופי מוסדיי פרס הממונה ביו  16למר ,2011 1בי היתר ,הוראות
לחישוב שווי נכסי לא סחירי המנוהלי על ידי הגופי המוסדיי .
ביו  6לספטמבר  2011התקבל פסק די של בית המשפט העליו אשר הורה על ביטול המכרז האמור .לפיכ,
החליטה ועדת המכרזי של משרד האוצר כי חברת מרווח הוג תמשי ,לספק שירותי עד ליו  1ביוני 2012
או עד לתחילת מת שירותי על ידי הזוכה במכרז החדש שיפורס  ,המוקד מביניה .

23.38

חוזר גופי מוסדיי  2011(9(4הוראות לעניי השקעת גופי מוסדיי באגרות חוב לא ממשלתיות – הבהרה
)תחילה מיו (21.3.11
חוזר גופי מוסדיי  2010(9(3מיו  14ביולי  2010שעניינו "הוראות לעניי השקעת גופי מוסדיי באיגרות
חוב לא ממשלתיות" קבע הוראות לעניי תהלי ,ההשקעה של גופי מוסדיי באיגרות חוב לא ממשלתיות.
בעקבות פניות שהתקבלו באג .שוק ההו ,ביטוח וחיסכו ,פרס האוצר ביו  21במר 2011 1הבהרות ביחס
לאופ יישו חלק מהוראות החוזר.

23.39

חוזר גופי מוסדיי  2011(9(5בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות הציבור )תחילה מיו (1.6.11
החוזר פורס ביו  28למר .2011 1החוזר קובע ,בי היתר ,כי על חברות מנהלות של קרנות פנסיה לקבוע
מערכת כללי לבירור וליישוב תביעות ולטיפול בפניות הציבור בהתא להוראות החוזר.
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23.40

מגבלות ופיקוח )המש'(
חוזר גופי

מוסדיי

 2011(9(6איסו .מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות ואופ טיפול בבקשות למשיכה

והעברת כספי )תחילה מיו (1.6.11
החוזר פורס ביו  28למר .2011 1מטרת החוזר הינה איסו .מידע סטטיסטי אשר יאפשר פרסו מדדי
ביחס לאופ בו גופי מוסדיי מיישבי תביעות וביחס לאופ הטיפול של גו .מוסדי בבקשות למשיכת כספי ,
לקבלת קצבת זקנה ולהעברת כספי  .מדדי אלו יהוו כלי נוס .למבוטחי ולעמיתי פוטנציאליי בבחירת
הגו .המוסדי עימו יתקשרו.
23.41

חוזר גופי מוסדיי  2011(9(7שירות ללקוחות גופי מוסדיי ) בתוק .מיו (1.1.13
החוזר פורס ביו  8לאוגוסט  .2011מטרת החוזר היא להבטיח רמה נאותה ושיפור מתמש ,בשירות אותו
מקבל הלקוח .החוזר קובע כי על גו .מוסדי לקבוע ולפרס באתר האינטרנט אמנת שירות ,שתכלול ,בי
היתר ,התייחסות לעקרונות הבאי  :מדדי רמת שירות ,התייחסות ללקוחות בהגינות ובכבוד ,פריסה
גיאוגרפית סבירה ,מענה מלא וענייני ובזמ סביר ואפשרות ללקוחות להשיג על רמת השירות.
בנוס ,.נקבע כי על גו .מוסדי לקבוע עבור כל סוג עובד המשרת לקוחות כללי ביחס לרמת המקצועיות
הנדרשת ממנו ,השכלתו ,הכשרתו וניסיונו וכ לקבוע את הנהלי  ,המוצרי והוראות הדי של העובד להכיר
במסגרת עבודתו.

23.42

חוזר גופי מוסדיי  2011(9(8רשימת נכסי הנוסטרו של הגופי
מהדיווח השנתי לשנת  2012של חברות מנהלות(

המוסדיי

ברמת הנכס הבודד )בתוק.

החוזר פורס ביו  13בנובמבר  .2011מטרת החוזר הינה להסדיר את הדיווח של גופי מוסדיי על אופ
השקעת כספי הנוסטרו שבניהול  ,באמצעות דיווח רשימת נכסי רבעונית ברמת נכס בודד.
23.43

חוזר גופי מוסדיי  2011(65מת מידע ללקוח שמבקש למשו ,את כספו ממוצר פנסיוני – הבהרה
ההבהרה פורסמה ביו  14בנובמבר  .2011ההבהרה קובעת כי נתו כללי שציי גו .מוסדי ל חוס ,בעת משיכת
כספי  ,אינו נכלל בגדר עיסוק בשיווק פנסיוני כהגדרתו בחוק הייעו 1ולפיכ ,יכול שיינת ע"י עובד גו .מוסדי
שאינו משווק פנסיוני.
נתו כללי מוגדר כנתו או עובדה אשר אינ תלויי במאפייני החוס ,,בה מת מידע טכני בלבד לגבי(1) :
תנאי הזכאות למשיכה ) (2השלכות המס של משיכת כספי שלא כדי ) (3ידוע הלקוח לגבי האפשרות להעמיד
הלוואה לטובתו בקופה ו"שמירת וותק" ,ככל שרלוונטית.

23.44

חוזר גופי מוסדיי  2011(9(10טיוב נתוני זכויות עמיתי בגופי מוסדיי )בתוק .מיו (21.12.11
החוזר פורס ביו  .21.12.11מטרת החוזר היא להגדיר את הפעולות הנדרשות מגו .מוסדי כדי להבטיח ,ככל
הנית ,שרישו זכויות עמיתי במערכות המידע יהיה מהימ ,של  ,זמי ונית לאחזור ,לרבות לוחות הזמני
לביצוע .במסגרת פרוייקט הטיוב על גו .מוסדי לערו ,סקר פערי אודות המידע הקיי ברמת מוצרי ,
עמיתי ומעבידי  ,לבנות מודל מיפוי ודירוג הפערי שנמצאו בסקר הפערי ולהכי תוכנית עבודה מפורטת
לטיפול בכל כשל שיימצא.
על הגו .המוסדי להשלי את פרוייקט הטיוב עד ליו  30ליוני .2016
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23.45

חוזר גופי מוסדיי  2011(9(11ס ,נכסי החיסכו לטווח הארו,
החוזר פורס ביו  .22.12.12מטרת החוזר היא לפרט את נכסי החיסכו לטווח ארו ,ולעדכ את סכומיה ,
נכו ליו  ,30.9.11לצור ,חישוב נתח השוק המקסימאלי שרשאי אד להחזיק בתחו החיסכו לטווח ארו.,
החוזר קובע כי אד לא יהיה רשאי להחזיק יותר מ(  79.3מיליארד ש"ח מס ,נכסי החיסכו לטווח ארו.,
הסכו כולל את נכסי החיסכו לטווח ארו ,המנוהלי על ידי אותו אד ובידי כל הגופי המוסדיי
שבשליטתו ,ולעניי השולט יחד ע אחרי  ,ייוחס כל שווי הנכסי לכל אחד מהשולטי בנפרד.

23.46

חוזר סוכני ויועצי  2011(10(2איסור מת טובת הנאה ליוע 1פנסיוני )בתוק .מיו (14.3.11
החוזר פורס ביו  14למר .2011 1מטרת החוזר היא לקבוע הנחיות בנוגע לאיסור מת טובות הנאה ליוע1
פנסיוני .בי היתר ,גו .מוסדי או מי מטעמו לא יית טובת הנאה אסורה ליוע 1פנסיוני ,לרבות לגור אשר לו
השפעה על מער ,הייעו 1הפנסיוני של תאגיד שקיבל רישיו יוע 1פנסיוני .מת טובת ההטבה אסור בי א
ההטבה מותנית בפעילות מסוימת של מקבל ההטבה ,ובי א לא.

23.47

חוזר סוכני ויועצי  2011(10(3הסכמי למת שירותי – עדכו שני
החוזר פורס ביו  29לדצמבר  .2011החוזר קובע כי עד ליו  31לדצמבר  2013יורשה תאגיד בנקאי ,לספק
לעמיתי קופת הגמל שירותי מסויימי שאמורי להינת על ידי החברה המנהלת או על ידי בעל רישיו ,
כחלק משירותי התפעול הניתני על ידו לחברה המנהלת.

23.48

חוזר סוכני ויועצי  2011(10(4חתימה גרפית ממוחשבת )בתוק .מיו (1.10.11
החוזר פורס ביו  10לאוגוסט  . 2011החוזר מאפשר להשתמש בחתימה גרפית ממושבת לש החתמת לקוח
על מסמכי כחלק מביצוע עסקה ,בכפו .להוראות החוזר.

23.49

חוזר סוכני ויועצי  2011(10(6התקשרות גו .מוסדי ע בעל רישיו )בתוק .מיו (1.1.12
החוזר פורס ביו  29לדצמבר  .2011הסכ התקשרות של גו .מוסדי ע בעל רישיו לצור ,תיוו ,לעניי
ביטוח ,יכול שיורה על העברת הפקדות ממבוטח או מעסיקו באחת הדרכי הבאות (1) :ישירות לגו .המוסדי
) (2באמצעות העברת המחאות לטובת הגו .המוסדי ) (3לגו .מוסדי באמצעות חשבו נאמנות .מטרת החוזר
היא לקבוע את העקרונות לניהול חשבו נאמנות כאמור.

23.50

חוזר גמל  2011(2(1הסדרת הצטרפות עמית לקופת גמל )בתוק .מיו (1.10.11
בחוזר נקבע כי מסמ ,החתו בחתימה גרפית ממוחשבת המקיימת את הדרישות המפורטות בחוזר סוכני
ויועצי " 2011(10(4חתימה גרפית ממוחשבת" ,ייחשב כמסמ ,מקורי לעניי הוראת המוטבי .

23.51

חוזר גמל  2011(2(2דוח חודשי של קופות הגמל – שינויי והבהרות וחוזר פנסיה  2011(3(1דוח חודשי של
קרנות הפנסיה – שינויי והבהרות )בתוק .מהדיווח לחודש מר.(2012 1
החוזרי פורסמו ביו  .21.12.11מטרת החוזרי היא לעדכ את מתכונת הדיווח החודשי לממונה.
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חוזר גופי

מוסדיי

 2012(9(3הנחיות בדבר הגילוי הנדרש בדיווחי

הכספיי

השנתיי

של קופות גמל

וקרנות פנסיה )בתוק .מהדיווחי הכספיי לשנת (2012
טיוטת החוזר פורסמה ביו  24לאוגוסט  .2011ביו  21לפברואר  ,2012לאחר מועד הדוח ,פורס החוזר.
החוזר מהווה שלב ראשו בפרויקט עדכו ההוראות לגבי מבנה ההצגה והגילוי בדיווחי הכספיי של חברות
מנהלות של קופות גמל וקרנות פנסיה ושל קופות הגמל וקרנות הפנסיה שבניהול.
23.53

טיוטת חוזר סיכוני הכרוכי בהתקשרות ע
הגרעי של אירא והתוכניות הנלוות לה

גורמי מוכרזי ברשימות בינלאומיות כמסייעי לתוכנית

הטיוטה פורסמה ביו  8ליולי  .2011הטיוטה מחייבת גו .מוסדי לקבוע מדיניות לטיפול בסיכוני הכרוכי
בהתקשרות ע גורמי מוכרזי ברשימות בינלאומיות כמסייעי לתוכנית הגרעי של אירא והתוכניות
הנלוות לה ולבחו את רמת החשיפה הקיימת של התאגיד לגורמי אלו .מדיניות זו תכלול התייחסות לבקרות
ולבדיקות נאותות לאיתור גורמי המנויי ברשימות המפורטות בטיוטה.
נכו למועד הדוח טר הושלמו הליכי כניסת של ההוראות לתוק..
23.54

טיוטה לתיקו חוזר הוראות לעניי השקעת גופי מוסדיי באגרות חוב לא ממשלתיות
הטיוטה פורסמה ביו  15בנובמבר  .2011הטיוטה כוללת נספח תניות חוזיות לדוגמה ,שעל גופי מוסדיי
לשקול לאמצ בעת בחינת השקעה באגרת חוב מסויימת .ההוראות המוצעות מתייחסות למגוו נושאי אשר
לא כול יהיו רלוונטיי לכל מקרה ואינ ממצות את כלל הנושאי האפשריי  .ההוראות ג אינ מייתרות
בחינה פרטנית של כל חברה וכל אגח ועל גו .מוסדי לוודא התאמות ספציפיות לנסיבות ולמאפייני המייחדי
כל השקעה בנפרד.

23.55

טיוטת שנייה לחוזר ייפוי כוח לבעל רישיו
הטיוטה פורסמה ביו  7לדצמבר  .2011בטיוטה נקבע מבנה אחיד לטופס ייפוי כוח באמצעותו לקוח ייפה את
כוחו של בעל רישיו לקבל מידע או להעביר בקשות במסגרת ייעו 1פנסיוני או שיווק פנסיוני נקודתיי או
מתמשכי .
נכו למועד הדוח טר הושלמו הליכי כניסת של ההוראות לתוק..
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הסכמי מהותיי

הסכמי ע בנקי מתפעלי
החברה קשורה בהסכמי תפעול ע בנק הפועלי ובנק לאומי.
הסכ ע פסגות בית השקעות
לחברה הסכ ע פסגות בית השקעות ,החברה הא של החברה .פסגות בית השקעות תעניק לחברה שירותי כמפורט
בהסכ  ,ביניה שירותי שיווק ,שירותי ייעו 1משפטי ,שירותי חשבונאות וביקורת פנימית ,ציוד מחשב ייעודי ושירותי
תוכנה ועריכת הביטוחי הנדרשי לכיסוי מלא ומוחלט של פעילות החברה .כמו כ ,תשאיל פסגות בית השקעות
לחברה עובדי אשר יבצעו עבור החברה שיווק פנסיוני .פסגות בית השקעות תישא בכל התשלומי והזכויות המגיעי
לעובדי המושאלי ותהא אחראית לתשלומי .

.25

הליכי משפטיי

א .למיטב ידיעת החברה ,בהתבסס על מצג שנית לחברה על פי הסכ רכישת קופת הגמל גדיש על ידי החברה מיו
 11בנובמבר  ,2007כפי שתוק ביו  24במרס ) 2008להל" :הסכ הרכישה"(  ,כנגד גד גמולי חברה לניהול קופות
גמל בערבו מוגבל )להל" :גד גמולי "( ו/או בנק הפועלי בערבו מוגבל )להל" :הבנק"( קיימי הליכי
משפטיי מהותיי תלויי ועומדי בקשר ע קופת הגמל גדיש אותה רכשה החברה מאת גד גמולי ביו 24
במרס  ,2008וזאת כמפורט להל.
יצוי כי ,על פי הסכ הרכישה א במהל ,תקופה של שבע ) (7שני שמניינ החל במועד הסגירה של עסקת גדיש
) 24במרס  (2008תוגש כנגד החברה ו/או כנגד החברה הא של החברה ו/או נושאי המשרה שלה או של מי מה
)להל" :המשופי "( תביעה או דרישה כלשהי שעילתה במעשה או מחדל של גד גמולי ו/או של נושאי המשרה
שלה ו/או של מי שפעל מטעמה שאירעו עובר למועד הסגירה )להל" :התביעה"( אזי במקרה כזה ,יחולו ההוראות
הבאות) :א( המשופי יתגוננו בפני התביעה באמצעות פרקליטי שזהות תקבע על ידי גד גמולי ו/או על
ידי הבנק לפי שיקול דעת )להל" :הפרקליטי "( .המשופי ישתפו פעולה באופ מלא ע הפרקליטי )שיפעלו
על חשבו גד גמולי ו/או הבנק ( לש התגוננות בפני התביעה) .ב( א בעקבות התביעה יושת חיוב כספי כלשהו על
המשופי ו/או על מי מה )להל" :החיוב"( אזי במקרה כזה גד גמולי )בערבות הבנק( תפצה ותשפה את
המשופי על פי דרישת הראשונה בכתב בגי סכו החיוב לאחר הבאה בחשבו ) (1של השלכות המס )הנובעות
מהשתת חיוב כזה( על החברה לפי קביעתו של הפוסק ,וכ ) (2של זכויות שיבוב של המשופי כלפי צד או צדדי
שלישיי כלשה לרבות כלפי מבטחי שתמומשנה בפועל .
להל פירוט הליכי משפטיי מהותיי :
.1

בחודש יוני  2006הוגשה תביעה בבית המשפט המחוזי בת"א לאישור תובענה ייצוגית בגובה של כ(  233מיליו ש"ח
נגד מדינת ישראל ,הבנק ו( 30נתבעי נוספי  .כנתבע מספר  23בתביעה נרש " :קופות גמל" – בנק הפועלי .
בתביעה נטע כי הנתבעי הטעו את הזוכי בתיקי ההוצאה לפועל במת מידע חלקי ,מטעה או בכ ,שלא נית
מידע כלל ,וכל זאת תו ,גביית תשלו עבור השירות במדיה אלקטרונית .התובעי מבקשי בתביעה כי יושבו לה
מלוא הסכומי אשר שולמו בגי הטלת העיקולי במדיה מגנטית .מבחינה פורמלית הנתבע מס' " 23קופות גמל (
בנק הפועלי " ,הוא הבנק.
ג מ הבחינה המהותית התביעה הינה נגד הבנק ולא נגד קופות הגמל .כמו כ ,להערכת הבנק ,נראה כי סיכוייה
של התביעה להתקבל הינ קלושי .
111

פסגות קופות גמל ופנסיה בערבו מוגבל )לשעבר :פסגות קופות גמל בערבו מוגבל(

פרק רביעי – תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילותו )המש'(
.25

הליכי משפטיי )המש'(
בחודש מרס  2008הוגשה בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי לדחות את בקשות הבנקי לסילוק
התביעה על הס ..למניעת ספקות יובהר ,כי התביעה דנא לא הוגשה נגד "גד גמולי " או נגד "גדיש" ,וכי "גד
גמולי " כמו ג "גדיש" אינ אמורות לשאת בתשלו כלשהו .ברבעו הראשו של שנת  2011בקשת רשות הערעור
נדחתה.

.2

הוגשו מספר תביעות בבית הדי האזורי לעבודה בגי "גדיש  2ושליש" שהוחזר לידי המעביד ( הבנק .כמו כ הוגשו
בנושא זה בקשות להכיר בתובענה ייצוגית שהוערכו על ידי בא כח הבנק כבעלות סיכוי קלוש ואשר נדחו על ידי בית
הדי האזורי לעבודה .בתארי 30 ,במאי  2007הוגש ערעור על החלטת הדחייה לבית הדי הארצי לעבודה .הערעור
נדחה והתביעות הוחזרו לביה"ד לעבודה בתל –אביב יפו.

.3

הוגשה כנגד בנק הפועלי  ,קופת הגמל קרנות תגמולי בערבו מוגבל וקופות גמל אחרות תביעה על ידי יורש של
עמיתה שנפטרה ,בטענה שהבנק וקופות הגמל אפשרו למטפלת של המנוחה למשו ,כספי מחשבונה שלא כדי
ותו ,רשלנות .הסכו הנקוב בכתב התביעה הינו  2.48מיליו ש"ח )נגד כל הנתבעי ( .ב( 29בנובמבר  2011נדחתה
התביעה נגד הבנק והקופה.

ב .ביו  9בנובמבר  2010הוגשה על ידי עמית בקופת הגמל גדיש המנוהלת ע"י החברה )להל( "הקופה"( ,תובענה
)ת"צ  (17626(11(10ובקשה לאשרה כייצוגית )להל( "התובענה" ו( "בקשת האישור" בהתאמה( בבית המשפט
המחוזי בתל אביב יפו כנגד החברה וחברת הא .
התובע טוע כי ע הצטרפותו כעמית לקופה הובטח לו כי שיעור דמי הניהול שייגבו ממנו יהיה קבוע וכי החברה
העלתה את שיעור דמי הניהול בהפרת ההתחייבות ומבלי לתת לו הודעה מוקדמת בת  60יו  .הוא ביקש כי
תביעתו תאושר כייצוגית לגבי כל קבוצת העמיתי שקיבלו התחייבות נטענת לדמי ניהול בשיעור קבוע ,ושדמי
הניהול הנגבי מה הועלו על ידי החברה ללא הסכמת וכ את כל קבוצת העמיתי שדמי הניהול שלה הועלו
מבלי שקיבלו הודעה של  60יו לפני ההעלאה )להל – "הקבוצות"(.
עיקרי הטענות כפי שעלו בבקשת האישור ובתובענה הינ ,כי בעת הצטרפותו של התובע כעמית נמסרה לו כביכול
התחייבות מטע בנק הפועלי )שהיה אז מנהל הקופה( ,לפיה דמי הניהול שייגבו מהתובע יהיו בשיעור קבוע של
 0.25%בשנה .לטענת התובע ,לאחר שהחברה רכשה את זכויות הניהול מבנק הפועלי  ,היא קבעה ,על דעת עצמה,
כי ההתחייבות שקיבל התובע תפקע מאליה ביו  31בדצמבר  .2009בהתא  ,לטענת התובע ,העלתה החברה את
דמי הניהול בתארי 1 ,בינואר  2010ל( 1.6%בשנה ,מבלי שהוא קיבל על כ ,הודעה .בנוס ,.טע התובע כי החל
מחודש מר 2010 1שונו דמי הניהול ל( 0.8%ועל כ ,נשלחה לו הודעה מתאימה  60יו קוד לשינוי.
המבקש אומד את הנזק לקבוצות בכ( 40מיליו ש"ח ,עד למועד הגשת התביעה.
ביו  17במר 2011 1הגישה החברה את תשובתה לבקשה לאישור התביעה כייצוגית ,בה טענה כי הבקשה אינה
עומדת בתנאי הנדרשי להגשת תובענה ייצוגית על פי כל די והתייחסה לטענות המבקש.
ביו  7בדצמבר  2011התקיימה ישיבת קד משפט בה נשמעה עדותו של עד מטע התובע ,שהיה בעבר עובד
החברה ואשר התובע טע כי אישור בפניו את עובדות התביעה .בעדותו ,סתר העובד לשעבר את טענות התובע ,וטע
כי ה אינ נכונות או שאינ ידועות לו.
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בהמלצת בית המשפט ,הצדדי

הגיעו להסדר פשרה ,אשר בקשה לאשרו הוגשה ביו  19בינואר ) 2012ופע

נוספת ,בנוסח מתוק ,ביו  5בפברואר  .2012אלה ה עיקרי הפשרה:
הקבוצה לצרכי הפשרה הוגדרה כעמיתי בכל קופות הגמל המנוהלות על ידי החברה ,אשר דמי הניהול שלה
הועלו ב(  1.1.2010מבלי שנשלחה לה הודעה על ההעלאה לפחות  60יו לפני ההעלאה או מבלי שניתנה לה
הודעה כי תוק .ההטבה שקיבלו בדמי הניהול תפקע ב( .31.12.2009
כל אחד מחברי הקבוצה הנ"ל יקבל פיצוי כספי בסכו השווה להפרש בי דמי הניהול שהיו נגבי מכל אחד מחברי
הקבוצה בחודשי ינואר ופברואר  2010א שיעור דמי הניהול שלה לא היה עולה ב(  ,1.1.2010לבי דמי הניהול
שנגבו בפועל בחודשי אלה ,בתוספת הפרשי הצמדה עד לתשלו .
להערכת החברה ,סכו הפיצוי הכולל יהיה כ( 1,150,000ש"ח.
ההסדר אינו כולל המלצה לשכר טרחת עור ,די וגמול לתובע שייפסקו ע"י ביהמ"ש וישולמו על ידי הנתבעות.
הודעות בדבר הסדר הפשרה פורסמו בשני עיתוני יומיי ביו  .8.2.2012החל ממועד הפרסו  ,לחברי הקבוצה
ולרשויות יש פרק זמ של  45ימי להגיש לבית המשפט התנגדות מנומקת לאישור הפשרה .עד למועד הדוח לא
הוגשו התנגדויות כאמור .ביצוע ההסדר כפ .לאישור בית משפט.
בהתא לכ ,,רשמה החברה הפרשה בס ,של כ (  1.15מיליו ש"ח ברבעו הרביעי של שנת .2011
ג .ביו  29ביוני  2011הוגשה תובענה )ת"צ  (50201(06(11ובקשה לאשרה כייצוגית בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
המבקשי )שישה במספר( ,הינ עמיתי בקופות גמל המנוהלות על ידי שש משיבות וביניה החברה .על פי הנטע
בבקשה ,המשיבות גובות מעמיתיה דמי ניהול שוני  ,תו ,יצירת אפליה וחוסר שוויו ביניה  ,ותו ,עריכת
הסדרי פרטניי המפחיתי את דמי הניהול לחלק מעמיתי קופות הגמל .כל זאת ,בניגוד לדי )בי היתר ,חוק
הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות גמל( ,התשס"ה( ,(2005לחובת הנאמנות החלה על חברות המנהלות קופות
גמל ,ותקנוני המשיבות .הסעד המתבקש הינו סעד הצהרתי שיחייב את המשיבות להימנע מאפליה וחוסר שוויו
כמתואר בבקשה ,ולקבוע דמי ניהול שווי לכל עמיתי הקופה ,ללא כל הטבה או העדפה .עוד מתבקשת השבת דמי
הניהול שנגבו ביתר ,מאז שנת  2006בכל קופה .מהחברה מתבקשת השבת סכו מוער ,כולל של בי  284ל( 568
מיליו  .4תגובת המשיבות הוגשה ביו  .20.12.11ביו  4.1.12הגישו המבקשי בקשה למת פסק די חלקי כנגד
אחת המשיבות .הבקשה אינה מופנית כלפי החברה .ביו  30.1.12הגישה אותה משיבה תגובתה לבקשה ,וביו
 1.2.12הגישו שאר המשיבות וביניה החברה את תגובת .נקבע כי הבקשה תידו בקד המשפט .קד המשפט
קבוע ליו  .3.4.12להערכת עוה"ד שמטפלי בתביעה סיכויי הבקשה להתקבל כנגד החברה נמוכי .
ד .חוזר הכרעה לעניי פיצוי בשל איחור במשיכה של כספי או בשל איחור בהעברה של כספי בי קופות גמל או
בי מסלולי השקעה
ביו  15במרס  ,2011פרס האוצר חוזר הכרעה לעניי פיצוי בשל איחור במשיכה של כספי או בשל איחור
בהעברה של כספי בי קופות גמל או בי מסלולי השקעה .בי היתר ,נקבעה חובת פיצוי ע"י חברות מנהלות קופות
גמל ,בה החברה ,ה בגי בקשות עמיתי למשיכת כספי או העברת כספי )להל" :בקשות"( ,שהוגשו בי
המועדי  1ביוני  2008עד  31בדצמבר  ,2008שלא באמצעות הבנקי כגופי מתפעלי ובוצעו באיחור  ,וה בגי
בקשות עמיתי שפנו לחברה המנהלת בתלונה על איחור בביצוע בקשת עד ליו  15במרס ) 2011בי א פנו
במישרי לחברה המנהלת ובי באמצעות הממונה על שוק ההו(.
החברה נמצאת בתהלי ,בדיקת הנתוני ההיסטוריי וחישוב ההשלכות הכספיות של ההכרעה העקרונית.
לצור ,יישו חוזר ההכרעה ,שכרה החברה כוח אד ייעודי לצור ,חישוב הנתוני הנדרשי וא .הותקנה תוכנה
לצור ,סיוע בנושא החישוב.
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הליכי משפטיי )המש'(
חוזר הכרעה לעניי פיצוי בשל איחור במשיכה של כספי או בשל איחור בהעברה של כספי בי קופות גמל או
בי מסלולי השקעה )המש'(
בהתא להתקדמות הפרויקט וביצוע ההערכות הנדרשות ,ערכה החברה הפרשה בדוחות הכספיי בסכו כולל של
 12.3מיליו ש"ח ,כאשר מתוכו סכו של  8מיליו ש"ח הינו בגי קופות הגמל שהועברו לניהול החברה מפריזמה
קופות גמל )להל" :פריזמה"( ,ואשר נוהלו על ידי פריזמה בתקופה האמורה לעיל.
על פי תנאי הסכ רכישת קופות הגמל ע"י החברה מפריזמה נקבע בי היתר כי החברה רשאית להשתפות מפריזמה
עבור תביעות צד ג' שהתקבלו בחברה בגי התקופה שבניהול פריזמה .בהתא לאמור ,יצרה החברה נכס בספרי
בסכו של  8מיליו ש"ח.

ה.

חוזר גופי מוסדיי  2011 9 10טיוב נתוני זכויות עמיתי בגופי מוסדיי
ביו  21בדצמבר  2011פרס משרד האוצר חוזר בנושא טיוב זכויות עמיתי בגופי מוסדיי  .בחוזר פורטו
הפעולות הנדרשות מגו .מוסדי כדי להבטיח ,ככל הנית שרישו זכויות עמיתי במערכות המידע יהיה מהימ,
של  ,זמי ונית לאחזור ,לרבות לוחות הזמני לביצוע .כמו כ נקבע כי על גו .מוסדי לערו ,סקר פערי אודות
המידע הקיי  ,לבנות מודל מיפוי ודירוג ולהכי תכנית עבודה בהתא לממצאי הסקר .על הגו .המוסדי להשלי
את פרויקט הטיוב עד ליו  30ביוני .2016
בשלב זה ,לאור מורכבות יישו החוזר ופרק הזמ שנקבע ליישומו ,לחברה אי יכולת להערי ,את העלות הכספית
של יישו הוראות החוזר.

.26

יעדי ואסטרטגיה

במהל ,שנת  2011החלה החברה בשיווק קר הפנסיה החדשה ,דבר אשר הרחיב את סל מוצרי החיסכו לטווח ארו,
עבור עמיתי ומעסיקי החברה.
החברה שואפת להפו ,לחברה המובילה בשוק הגמל ,בשוק קרנות ההשתלמות ובשוק הפנסיה בישראל בגיוסי צבירות
ולקוחות חדשי  ,תו ,שמירה על רמת רווחיות גבוהה וזאת באמצעות הצטיינות בביצועי הקופות והקרנות ,בחיזוק
הקשר ע הלקוחות הפרטיי והעסקיי וברמת השירות הניתנת ע"י פסגות קופות גמל ופנסיה .לצור ,השגת היעד
משקיעה החברה בראש ובראשונה בשיפור ובאופטימיזציה מתמדת של מחלקת ההשקעות ,כמו ג
התפעול ,מערכות המידע ומער ,השירות ללקוחות הפרטיי והעסקיי .

.27

בשיפור מער,

צפי להתפתחות בשנה הקרובה

החברה מעריכה כי היק .הנכסי המנוהלי בתחו קופות הגמל לתגמולי ואישיות לפיצויי  ,ובייחוד בתחו קרנות
הפנסיה החדשות ובתחו קרנות ההשתלמות עשוי לגדול .בתחו הקופות המרכזיות לפיצויי לא צפוי גידול בהיק.
הנכסי המנוהלי  ,אלא המש ,שחיקה ,בשל המגבלות שנקבעו בתיקו  3לחוק קופות הגמל כמפורט בסעי 23.1 .לעיל.
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מידע בדבר שנוי חריג בעסקי התאגיד או אירוע או עניי החורגי מעסקי התאגיד הרגילי

ביו  11בנובמבר  2007נחת הסכ בי החברה ובי גד(גמולי חברה לניהול קופות גמל בערבו מוגבל )להל ולעיל (
"גד גמולי "( ,לפיו רכשה החברה מגד(גמולי את )להל" :הסכ גדיש"() :א( כל פעילות ניהול קופת הגמל "גדיש"
)להל ( "גדיש"( ,המורכבת בעיקר מהמוניטי שגד ( גמולי רכשה במהל ,השני הרבות בה פעלה בתחו ניהול
הקופה) ,ב( פעילות ההשקעה של גדיש) ,ג( מכלול הזכויות וההתחייבויות של גד ( גמולי לגבי ניהול גדיש ונכסיה) ,ד(
הזכות לקבלת דמי ניהול בעבור ניהול גדיש )להל" :עסקת רכישת גדיש"(.
ביו  24במרס  2008נחת תיקו להסכ גדיש בי החברה ובי גד גמולי ולאחר התמלאות של כל התנאי המתלי
באותו היו  ,לרבות קבלת היתר מטע הממונה על שוק ההו ,ביטוח וחסכו במשרד האוצר )להל" :הממונה"( להעברת
ניהול גדיש לחברה ,בי היתר ,מכוח ובהתא להוראות סעי 41 .של חוק הפיקוח על שירותי פיננסי )קופות גמל(,
התשס"ה ( ) 2005להל ( "חוק קופות הגמל"( ,וכ היתר מהממונה להחזקת אמצעי שליטה על ידי פליינפילד ,הושלמה
העסקה לרכישת גדיש במלואה.
התמורה ששילמה החברה בעבור גדיש היתה ס ,של של כ(  670מיליוני ש"ח )סכו שהיווה המכפלה של  3.175%מההיק.
הכספי של נכסי גדיש במועד השלמת העסקה( בתוספת הוצאות שהוסכמו ועלויות נוספות .בנוס ,.א בתו כשנה ממועד
השלמת העסקה לא יעלה מספר עמיתי גדיש שחתמו ע בנק הפועלי על הסכ ייעו 1פנסיוני על אחוז שהוגדר בהסכ ,
תשל החברה לגד( גמולי סכו נוס .בס ,של  36מיליו ש"ח בתשלו אחד .הסכו שול בחודש אפריל .2009
ביו  11בנובמבר  2007יחד ע החתימה על הסכ גדיש ,נחת הסכ בי החברה הא לבי בנק הפועלי בערבו
מוגבל ,לפיו תרכוש החברה הא מבנק הפועלי את כל המניות של חברת גמולות בערבו מוגבל )להל" :גמולות ו(
"עסקת רכישת גמולות" ,בהתאמה( .התמורה ששילמה החברה הא בעבור גמולות הינה סכו של אחד וחצי מיליו
ש"ח )להל :סכו רכישת גמולות( .סכו רכישת גמולות נוכה מסכו התמורה שתשל החברה לגד גמולי בעבור
קופות הגמל גדיש .העסקה הושלמה ביו  24במרס  2008לאחר שהתמלאו התנאי המתלי להשלמתה.
ביו  6באפריל  2009בוצע הסכ פריזמה )כהגדרתו לעיל( והחברה קיבלה לניהולה את כל קופות הגמל שנוהלו על ידי
חברות פריזמה )כהגדרת לעיל( .לפרטי נוספי בדבר הסכ פריזמה ראו סעי 2 .א'  6לעיל.
לענייני רכישת מלוא ההחזקות של יורק לוקסמבורג בפסגות בית השקעות ,החברה הא  ,על ידי אייפקס ,ראו סעי 2 .א'
 7לעיל.
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המידע בדבר השפעת גורמי הסיכו שלהל על החברה הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ער ,,התשכ"ח (
 .1968מידע זה נסמ ,בי היתר ,על הערכת החברה ,נתוני כלכליי שנאספו על ידי החברה ותחזיות כלליות שפורסמו
על ידי גופי מחקר .החברה פועלת בשוק ההו ,הנתו להשפעת אירועי והתפתחויות בתחו הביטחוני ,הכלכלי ,שינויי
פוליטיי ומדיניי  ,התפתחות כלכלות מקומיות ,חוסר יציבות כלכלית ,שינויי חקיקה ,שינויי בשערי חליפי ,ועוד.
להל פירוט גורמי סיכו אליה חשופה החברה:
תלות במצב שוק ההו – החברה פועלת בתחומי שוני של שוק ההו המתאפייני בתנודתיות גבוהה ,בי היתר ,בשל
השפעות גורמי מדיניי  ,פוליטיי  ,ביטחוניי וכלכליי באר 1ובעול  ,אשר לקבוצה אי שליטה עליה  .לתנודתיות
כאמור השפעה על היק .פעילות הציבור בשוק ההו ועל מחירי ניירות הער.,
שינוי בשווי הכולל של נכסי קופות הגמל משפיעי על דמי הניהול אות גובה החברה .לפיכ ,,ירידות בשעריה של
ניירות הער ,וצמצו הפעילות בשוק ההו עלולי לגרו לפגיעה בתוצאות העסקיות של החברה.
הו אנושי – החברה רואה חשיבות רבה בשימור מצבת העובדי המקצועיי והאיכותיי  .להו האנושי השפעה מהותית
על יכולת החברה לייצר תשואות טובות ולהעניק שירות ותפעול טובי לאור ,זמ ביחס למתחרי  ,גור אשר העדרו
עלול לגרו לפגיעה ביכולת החברה לגייס לקוחות חדשי ולשמור על הקיימי .
תחרות – שוק ההו מאופיי בתחרות גדולה בה משתתפי רבי  .עד לכניסת חוק בכר לתוק ,.פעלו בשוק ההו בנקי
וכ חברות חו 1בנקאיות .השוק אופיי בריכוזיות כאשר שלושת הבנקי הגדולי ניהלו את מרב נכסי הציבור
המושקעי בקופות גמל .כיו  ,בעקבות הפחתת הריכוזיות והוצאת ניהול של קופות הגמל מידי הבנקי ופתיחת השוק
לתחרות ,חדלה הדומיננטיות שהייתה נחלת של קופות הגמל הבנקאיות בשני קודמות .ביצועי קופות הגמל הפכו
לגור בעל השפעה מכרעת בתחרות.
ריבוי מספר המתחרי גרר עליה משמעותית ברמת התחרות ומחייב את החברה להקצאת משאבי ניהוליי וכספיי
להתמודדות מול התחרות הגוברת.
שינויי חקיקה ( פעילות שוק ההו מוסדרת ומפוקחת באמצעות גורמי ממשלתיי רבי  .בשני האחרונות התרבו
שינויי החקיקה ה בתחו המיסוי וה בתחו הסדרת הפעילות והפיקוח כגו :חוק ניירות ער ,,חוק קופות הגמל ,תיקו
 3לחוק קופות הגמל ,תקנות שהותקנו מכח חוק קופות הגמל ,חוק הסדרת העיסוק ,חוק להגברת התחרות וצמצו
הריכוזיות ,חוק העיסוק בשיווק ובייעו 1פנסיוני ,חוק ייעול הליכי אכיפה תיקו מספר  4ותיקו מספר  5לחוק קופות
הגמל והוראת השעה .בנוס ,.בפברואר  2012אושרו בועדת הכספי תקנות חדשות העוסקות בהגבלת דמי הניהול
במוצרי החסכו לטווח ארו.,
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תביעות משפטיות ( פעילות קופות הגמל מוסדרת ומפוקחת באמצעות מספר רב של חוקי ותקנות .בשני האחרונות
התרבו שינויי החקיקה בתחו הסדרת הפעילות והפיקוח .החברה והקופות חשופות לתביעות משפטיות מעמיתיה וכ
מרשויות החוק בגי אי עמידה בכללי שנקבעו בחוק ובתקנות .תקדימי משפטיי  ,תביעות ייצוגיות וכדומה ,יש בה
כדי להשפיע על הפעילות על המוניטי ועל התוצאות העסקיות של החברה .החברה והקופות מקפידות לפעול ולדווח על
פי החוק במועדי ובמתכונות הנדרשי על פי החוק .בשני האחרונות הוגשו תביעות משפטיות נגד גורמי שוני בשוק
ההו ,בעילות שונות הכוללות אי עמידה בהוראות איסור הלבנת הו ,הפרת הוראות די שונות בתחו שוק ההו,
מעילות עובדי וכ תביעות אזרחיות.
התבססות על מער ,תפעול חיצוני ( להערכת החברה ,על א .שנעזרת בשרותי חברה קשורה ו/או בשרותיה של ספקי
שרותי תפעול  ,אי לחברה תלות באיזה מהספקי הואיל ושירותי מסוג השירותי הניתני בידי הספקי ניתני
למועד דוח זה בידי מספר גופי נוספי בישראל ,בתנאי מתחרי לתנאי בה מוצעי וניתני השירותי בידי
הספקי הנוכחיי  .ע זאת ,במידת הצור ,החלפת ספק שירותי כרוכה בעלויות משמעותיות מצד החברה ובזמ
הטמעה.
פגיעה בשמה הטוב של החברה ( תחו פעילותה של החברה מאופיי בריבוי לקוחות ופרסומי רבי אודות החברה
ומתחריה באמצעי התקשורת השוני  ,וכ מאופיי ביחסי אמו מתמשכי בי הלקוח לבי נות השירות .מוניטי
החברה ושמה הטוב מהווי גור חשוב בהתקשרות החברה ע לקוחות חדשי ושמירה על לקוחות קיימי  .אי לכ,
פגיעה בשמה הטוב של החברה עשויה להשפיע לרעה על תוצאותיה העסקיות.
סיכוני תפעוליי ( הסיכו להפסד כתוצאה מהתנהלות כושלות של תהליכי עבודה פנימיי  ,עובדי )מתו ,רשלנות או
בזדו( ,מערכות מידע ,או כתוצאה מאירועי חיצוניי שוני  .דוגמאות לסיכוני תפעוליי רלווטני לחברה ה
שיערו ,שגוי של נכסי  ,מעילה בכספי הקופה ,אסו טבע שפוגע במערכות המיחשוב ,ועוד .הסיכוני התפעוליי
מנוהלי  ,בי היתר ,באמצעות הקפדה על עבודה על פי נהלי  ,הדרכות מקצועיות לעובדי  ,מנגנוני בקרה ממוחשבי ,
מערכי גיבוי לבסיסי הנתוני  ,ועוד.
בטבלה מוצגי גורמי הסיכו על פי מידת ההשפעה של התממשות על עסקי החברה :
מידת ההשפעה של גור הסיכו על פעילות החברה בכללותה
השפעה גדולה
סיכוני מאקרו
תלות במצב שוק הו

X

סיכוני ענפיי
תחרות

X

שינוי חקיקה

השפעה בינונית

X

תביעות משפטיות

X

סיכוני מיוחדי לחברה
התבססות על מער ,תפעול
חיצוני
הו אנושי

X
X

פגיעה בשמה הטוב של החברה
סיכוני תפעוליי

השפעה נמוכה

X
X
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פרק רביעי – תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילותו )המש'(
 .30אקטואריה
א.

ההנחות האקטואריות

החבות האקטואריות בגי הפנסיונרי בקר הכללית בלבד חושבו על בסיס הנתוני וההנחות המפרטי להל.
הההנחות הדמוגראפיות הינ לפי חוזר האוצר  2007(03(06והטבלאות דלהל מפורטי בחוזר הזה.

 .1שיעורי תמותה לפנסיונרי – לפי לוח פ.4
 .2שיעורי תמותה לפעילי – לפי לוח פ.1
 .3שיעורי תמותה בני זוג של פנסיונרי שנפטרו )החל ממועד פטירת של אות פנסיונרי( – לפי לוח פ.6
 .4שיעורי תמותה לנכי – שיעורי תמותה של  2%לשנה עד גיל  59והחל מגיל  60שיעור התמותה יהיה לפי לוח פ.4
 .5קצב ההקטנה בשיעור התמותה העתידי )שיי' לסעיפי  41ועד  –(43הוקטנו שיעורי שיפור תמותה על פי לוח פ.7
 .6הפרש גיל בי בני זוג – לפי לוח פ.10
 .7מס' ילדי ממוצע וגיל ילדי ממוצע – מספר ממוצע של ילדי וגיל הממוצע לפי לוח פ.11
 .8נישואי לפנסיונרי – לפי הנתוני בקוב 1ע נתוני הפנסיונרי שקבלתי מהקר
 .9שיערי ריבית להיוו – לפי ווקטור הריביות שפורסמו על ידי החברה המצטטת )מרווח הוג בע"מ( מטע משרד
האוצר לאחר ניכוי דמי ניהול מנכסי של 0.5%
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פרק רביעי – תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילותו )המש'(
 .30אקטואריה )המש'(

ב.

מנגנו האיזו האקטוארי

העוד .האקטוארי לקר המקיפה הינו  22.3אל .ש"ח .המהווי כ (  0.06%מס ,ההתחייבויות .העוד .האקטוארי
נובע כולו מ( 4%מדמי ביטוח שהקר אינה מעבירה למבטח משנה.
לקר הכללית ,הגרעו האקטוארי לשנת  2011הינו  50.9אל .ש"ח נובע בעיקר מפער בי שיעור הריבית לחישוב
סכו הפנסיה ושיעורי ריבית לפיה חושבה העתודה לפנסיונר .בגי גרעו הזכויות של עמיתי הקר הופחתו
הזכויות בשיעור של  .2.20%הפנסיה לפנסיונר היחיד בקר הופחתה ב( 5.13%בגי גרעו זה ובגי תשואה כללית
של .3.00%

ג.

תנועה בגירעו /עוד .אקטוארי
פסגות פנסיה מקיפה

פסגות פנסיה כללית

0

0

הפרש בי ריבית
תחשיבית ל- RF
בגי פורשי במהל,
התקופה

(

)(48

מקרי מוות -

7.5

(

יתרה לתחילת השנה
השינוי בעוד ).גירעו (
שנגר בעקבות
התפתחויות כלכליות
ודמוגרפיות במש,
השנה:

פעילי
יציאה לנכות
והחזרה
סיכו ביניי ,כולל

14.8

0.1

22.3

)(47.9

התאמות בי הגורמי
השינוי בעוד ).גירעו (

(

(

שנגר בעקבות
שינויי הנחות ושיטות
(

(

השינוי בעוד ).גירעו (
שנגר בעקבות
שינויי בתקנו
ובהוראות האוצר
גורמי
אחרי

0

) (3

סה"כ עוד ).גרעו (

22.3

)(50.9

אקטוארי
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פרק רביעי – תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילותו )המש'(
 .30אקטואריה )המש'(

ד.

ריכוז נתוני על הרכב המבוטחי בקר הפנסיה ליו  31בדצמבר 2011

קר

מספר
מבוטחי

מספר מקבלי פנסיה

גיל

שכר

זקנה

ממוצע

ממוצע*

כללית

13

53

(

(

1

46.76

1,131

מקיפה

1361

3536

(

(

(

37.56

4,611

פעילי

מספר מבוטחי
לא פעילי

נכות

שארי

הערה לטבלה :נתוני שכר ממוצע ינתנו לעמיתי פעילי בלבד.
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דוח דירקטוריו של
פסגות קופות גמל ופנסיה בערבו מוגבל
)לשעבר "פסגות קופות גמל בערבו מוגבל"(
לשנה שהסתיימה ביו  31בדצמבר 2011
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א.

מאפייני כלליי של החברה המנהלת

.1

תאור כללי

פסגות קופות גמל ופנסיה בערבו מוגבל )להל בדוח זה – "החברה" או "פסגות קופות גמל ופנסיה"( ,הינה חברה
פרטית.
נכו לתארי ,הדוח מנהלת החברה  9קופות גמל לתגמולי ואישיות לפיצויי  3 ,קופות מרכזיות לפיצויי  5 ,קרנות
השתלמות ,קופה להשתתפות בפנסיה תקציבית ו(  2קופות גמל לדמי מחלה וקופת גמל בניהול אישי ,כמפורט להל:
ש הקופה/קר

סוג אישור לקופה/קר

מספר
אישור
מס
הכנסה

ש המסלול

פסגות גדיש
מסלולית

קופ"ג לא משלמת
לקצבה ,קופ"ג
לתגמולי וקופ"ג
אישית לפיצויי

פסגות גמל
מסלולית

קופ"ג לא משלמת
לקצבה ,קופ"ג
לתגמולי וקופ"ג
אישית לפיצויי

106
1330
1331
1332
1333
1431
707

פסגות גדיש כללי
פסגות גדיש מניות
פסגות גדיש עד  10%מניות
פסגות גדיש אג"ח ללא מניות
פסגות גדיש כספית
פסגות גדיש אג"ח מדינה
פסגות גמל אג"ח עד 10%
מניות
פסגות גמל כללי
פסגות גמל מניות
פסגות גמל אג"ח ללא מניות
פסגות גמל כספית
פסגות גמל אג"ח מדינה

פסגות מסלולית
לפיצויי
פסגות השתלמות
מסלולית

קופה מרכזית
לפיצויי
קר השתלמות

פסגות שיא גמל
מסלולית

קופ"ג לא משלמת
לקצבה ,קופ"ג
לתגמולי וקופ"ג
אישית לפיצויי

פסגות שיא
השתלמות
מסלולית

קר השתלמות

פסגות קמה

קופ"ג לא משלמת
לקצבה ,קופ"ג
לתגמולי וקופ"ג
אישית לפיצויי

פסגות זה"ב (
זהירה בהשקעות

קופ"ג לא משלמת
לקצבה ,קופ"ג
לתגמולי וקופ"ג
אישית לפיצויי

708
709
831
1422
1423
616
1183
1184
1185
1424
1425
1426
216
208
835
1216
1215
205
1218
1427
1428
1429
1217
1219

270

פסגות השתלמות כללי
פסגות השתלמות אג"ח ללא
מניות
פסגות השתלמות מניות
פסגות השתלמות ללא מניות
פסגות השתלמות כספית
פסגות השתלמות אג"ח מדינה
פסגות שיא גמל כספית
פסגות שיא גמל אג"ח קונצרני
פסגות שיא גמל מדדית ללא
מניות
פסגות שיא גמל כללי
פסגות שיא גמל מניות
פסגות שיא גמל מט"ח
פסגות שיא השתלמות
מסלולית כללי
פסגות שיא השתלמות
מסלולית אג"ח ללא מניות
פסגות שיא השתלמות
מסלולית כספית
פסגות שיא השתלמות
מסלולית אג"ח מדינה
פסגות שיא השתלמות מנייתי

מספר חשבונות
עמיתי
בקופה/קר )ליו
(31/12/11

היק 0נכסי ליו
31/12/11
)מיליוני ש"ח(

764,249
2,003
8,874
4,849
6,748
2,689
6,659

17,947
40
1,001
336
357
178
815

284,164
2,343
6,585
495
844
1,058

5,262
71
586
52
80
1,381

14,959
7,420

837
472

2,003
540
403
656
8,526
1,091
11,777

70
33
31
39
222
36
593

30,529
8,652
7,821
34,891

1,684
132
51
1,617

2,809

184

641

36

1,374

69

2,180
26

57
161

24,646

266
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א.

מאפייני כלליי של החברה המנהלת )המש'(

.1

תאור כללי )המש'(

ש הקופה/קר

סוג אישור לקופה/קר

מספר
אישור
מס
הכנסה

פסגות קר אור

קופ"ג לא משלמת
לקצבה ,קופ"ג
לתגמולי וקופ"ג
אישית לפיצויי
קופ"ג לא משלמת
לקצבה ,קופ"ג
לתגמולי וקופ"ג
אישית לפיצויי
קופ"ג לא משלמת
לקצבה ,קופ"ג
לתגמולי וקופ"ג
אישית לפיצויי

113

158,231

450

24,138

267

989

2,112

148

2

2

8,851
5,615
246,436
2,434
5,035
1,566
6,312

287
278
4,643
106
35
129
269

3,404

164

29,555
5,755
4,034
910
29,472

597
87
136
20
847

846

59

109
45

21
7

141

58

111

56

513
58
153

79
8
56

150
15,001

79
1,190

68

88
14
86

פסגות גמל בטא

פסגות נדבכי

פסגות גמל בניהול
אישי
פסגות כנרת
מסלולית

קר השתלמות

1514/15
15
611
610
396
1260
612
774
550

ש המסלול

פסגות כנרת כספית
פסגות כנרת אג"ח ללא מניות
פסגות כנרת כללי
פסגות כנרת בטא
פסגות כנרת מניות
פסגות סגנו גמל אג"ח
פסגות סגנו גמל שקלית ללא
מניות
פסגות סגנו גמל מדדית ללא
מניות
פסגות סגנו גמל בטא
פסגות סגנו גמל מניות
פסגות סגנו גמל כספית
פסגות סגנו גמל מט"ח

מספר חשבונות
עמיתי
בקופה/קר )ליו
(31/12/11

היק 0נכסי ליו
31/12/11
)מיליוני ש"ח(

1,875

פסגות סגנו
מסלולית

קופ"ג לא משלמת
לקצבה ,קופ"ג
לתגמולי וקופ"ג
אישית לפיצויי

549

פסגות השתלמות
פלטינו
פסגות סגנו
השתלמות
פסגות שיא
פיצויי מסלולית

קר השתלמות

775
547
776
548
609

קר השתלמות

1059

קופה מרכזית
לפיצויי

839
840

פסגות פיצויי
מסלולית

קופה מרכזית
לפיצויי

פסגות מרפא קופת
גמל מרכזית לדמי
מחלה
פסגות קופה
לתשלו דמי
מחלה
פסגות עתיד גמל
מרכזית
להשתתפות
בפנסיה תקציבית
קר פנסיה מקיפה
קר פנסיה כללית

קופת גמל לדמי מחלה

872

קופת גמל לדמי מחלה

635

49

קופת גמל מרכזית
להשתתפות בפנסיה
תקציבית

1309

12,291

842
845
150
844
1225
1223
237

פסגות שיא פיצויי כספית
פסגות שיא פיצויי שקלית
ללא מניות
פסגות שיא פיצויי מדדית
ללא מניות
פסגות שיא פיצויי עד 10%
מניות
פסגות שיא פיצויי כללי
פסגות שיא פיצויי מניות
פסגות פיצויי אג"ח ללא
מניות
פסגות פיצויי בטא
פסגות פיצויי כללי
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א.
.2

מאפייני כלליי של החברה המנהלת )המש'(
בעלי המניות בחברה

לעניי פירוט בעל המניות ,אופיי ותוצאותיה של שינויי מבניי ורכישות מהותיי שהתרחשו ראה סעי 2 .א' בדוח
על עסקי התאגיד.
א.

מסמכי ההתאגדות של החברה
פסגות קופות גמל הינה חברה פרטית שנרשמה ברש החברות ביו  21בדצמבר .2005
ביו  20בנובמבר  2008נרש ברש החברות תיקו לתקנו החברה ,לאור הקמת ועדת דירקטוריו לענייני שכר
ותגמול וכ לצור ,התאמתו לתיקו  3לחוק החברות ,התשנ"ט( .1999ביו  7בפברואר  2011נרש ברש
החברות תיקו לתקנו החברה שעיקרו התאמתו לכניסת החברה לתחו פעילות חדש :ניהול קר פנסיה חדשה
מקיפה וכללית.
ביו  13במר 2011 1נרש ברש החברות תיקו לתקנו החברה שעניינו החלפת פרק המימו.
ביו  30במאי  2011נרש ברש החברות תיקו לתקנו החברה בהתא לחוק ייעול הליכי האכיפה ברשות
ניירות ער) ,תיקוני חקיקה( ,התשע"א( ,2011לרבות הרחבת סעיפי השיפוי והביטוח למקרי בה נית
לשפות/לבטח את נושא המשרה עפ"י חוק זה .ביו  1באוגוסט  2011נרש ברש החברות תיקו לתקנו
החברה בהתא לחוק החברות )תיקו מספר  ,(16התשע"א(.2011

ב.

הקמת קר פנסיה חדשה
ביו  31בדצמבר  2010הקימה החברה קר פנסיה חדשה מקיפה וקר פנסיה חדשה כללית )קופות משלמות
לקצבה( .קר הפנסיה "פסגות פנסיה מקיפה" ,מכילה חמישה מסלולי ביטוח )פנסיה מקיפה ,עתיר חיסכו,
עתיר ביטוח ,פנסיית נכות  ,75%עתיר פנסיית שאירי ( וארבעה אפיקי השקעה )אפיק השקעה כללי ,אפיק
מניות ,אפיק עד  10%מניות ואפיק אג"ח( .קר הפנסיה "פסגות פנסיה כללית" ,מכילה שבעה מסלולי ביטוח
)פנסיה מקיפה ,עתיר חיסכו ,עתיר ביטוח ,פנסיית נכות  ,75%עתיר פנסיית שאירי  ,רווקי ופנסיית יסוד(
וארבעה אפיקי השקעה )אפיק השקעה כללי ,אפיק מניות ,אפיק עד  10%מניות ואפיק אג"ח(.

ג.

הקמת קופת גמל וקר השתלמות בניהול אישי
במהל ,שנת  2010הקימה החברה קופת גמל וקר השתלמות בניהול אישי ) IRA - Individual Retirement
 .(accountקופת גמל/קר השתלמות בניהול אישי הינה מוצר המאפשר לחוס ,לקבל החלטות השקעה בנכסי
ספציפיי באמצעות מנהל תיק ההשקעות שלו ובהתא לתקנות .לקופה/קר נית להעביר כספי חוסכי
בקרנות השתלמות ,כספי חוסכי עצמאיי בעלי קופות גמל נזילה וכספי של שכירי במעמד עצמאי בקופת
גמל שהופקדו ממשכורת  /כרווח מעבודת  .נכו לתארי ,הדוח רק בקופת הגמל בניהול אישי הופקדו כספי .
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מאפייני כלליי של החברה המנהלת )המש'(

א.

מצב עסקי החברה ותחומי הפעילות

.3

נכו לתארי ,הדוח מנהלת החברה  9קופות גמל לתגמולי ופיצויי  3 ,קופות מרכזיות לפיצויי  5 ,קרנות השתלמות,
קופה להשתתפות בפנסיה תקציבית ,קופת גמל בניהול אישי ) 2 ,(IRAקופות גמל לדמי מחלה ו( 2קרנות פנסיה כמפורט
להל:
א.

פסגות גדיש מסלולית.

ב.

פסגות שיא גמל מסלולית.

ג.

פסגות גמל מסלולית.

ד.

פסגות סגנו מסלולית.

ה.

פסגות זה"ב ( זהירה בהשקעות.

ו.

פסגות קר אור.

ז.

פסגות גמל בטא.

ח.

פסגות נדבכי .

ט.

פסגות קמה.

י.

פסגות שיא השתלמות מסלולית.

יא.

פסגות כנרת מסלולית.

יב.

פסגות השתלמות מסלולית.

יג.

פסגות השתלמות פלטינו .

יד.

פסגות סגנו השתלמות.

טו.

פסגות שיא פיצויי מסלולית.

טז.

פסגות פיצויי מסלולית.

יז.

פסגות מסלולית לפיצויי .

יח.

פסגות מרפא קופת גמל מרכזית לדמי מחלה.

יט.

פסגות קופה לתשלו דמי מחלה.

כ.

פסגות עתיד גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית.

כא.

קופת גמל בניהול אישי )(IRA

כב.

קר השתלמות בניהול אישי )(IRA

כג.

פסגות פנסיה מקיפה

כד.

פסגות פנסיה כללית

•

לעניי פירוט המסלולי ואופ ניהול ההשקעות ראה סעי 3 .ב' בדוח על עסקי התאגיד.
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ב.

נתוני עיקריי בדוחות הכספיי ושינויי מהותיי

א .מצב עסקי החברה המנהלת
ההו של החברה ליו  31בדצמבר  2011הסתכ לס ,של  396,794אלפי ש"ח המהווי כ(  28%מס ,הדוח על המצב
הכספי .הרווח הכולל בתקופת הדוח הסתכ בכ (  43,408אלפי ש"ח.
הרכוש השוט .של החברה ליו  31בדצמבר  ,2011הסתכ לס ,של  200,574אלפי ש"ח המהווי כ(  14.1%מס ,הדוח
על המצב הכספי.
ההתחייבויות השוטפות של החברה ליו  31בדצמבר  2011מסתכמות בס ,של  176,695אלפי ש"ח המהווי כ( 12.5%
מס ,הדוח על המצב הכספי.
לחברה הו חוזר חיובי אשר הסתכ ליו  31בדצמבר  ,2011לס ,של  23,879אלפי ש"ח.
להל יתרות מסעיפי הדוח על המצב הכספי של החברה )אלפי ש"ח(:
31/12/2011

31/12/2010

)מבוקר(

)מבוקר(

נכסי
מזומני ושווי מזומני

122,911

73,029

מלווה קצר מועד

39,476

(

נכס מס שוט.

12,924

1,626

חייבי ויתרות חובה

25,263

11,258

הלוואת בעלי

347

161

הלוואה לאחרי

3,500

3,500

הוצאות רכישה נדחות

5,087

(

נכסי בלתי מוחשיי

1,209,662

1,273,508

התחייבויות
חלויות שוטפות של שטר חוב לאחרי

28,205

(

חלויות שוטפות של שטר חוב לחברה הא

64,819

(

חלויות שוטפות של הלוואה לזמ ארו ,מבנק

28,952

36,189

ריבית לשל

4,439

34

ספקי

744

230

הפרשות

13,450

(

זכאי ויתרות זכות

36,086

50,236

התחייבות מסי נדחי

58,374

24,156

הלוואה לזמ ארו ,מבנק

229,967

251,808

הטבות לעובדי

190

142

שטר חוב לאחרי

103,418

128,350

שטר חוב לחברה הא לזמ ארו,

453,732

518,551
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ב.
ב.

נתוני עיקריי בדוחות הכספיי ושינויי מהותיי )המש'(
תוצאות הפעולות

תוצאות הפעילות בסכומי מדווחי )אלפי ש"ח(:
1 12/2011

1(12/2010

)מבוקר(

)מבוקר(

הכנסות
דמי ניהול מקופות גמל

518,896

536,032

מת שירותי לצדדי קשורי

1,000

450

סה"כ הכנסות

519,896

536,482

דמי ניהול לחברה הא

116,500

125,106

הוצאות בגי קבלת שירותי מצדדי קשורי

1,971

(

הוצאות הנהלה וכלליות )ללא דמי ניהול לחברת הא (

194,733

204,082

הפחתת רכוש אחר

63,846

88,695

החזר דמי ניהול ללקוחות

1,450

1,133

סה"כ הוצאות

378,500

419,016

עלויות מימו ,נטו

61,450

60,675

רווח לפני מיסי על הכנסה

79,946

56,791

הוצאות מיסי על הכנסה

36,538

24,392

רווח כולל לתקופה

43,408

32,399

הכנסות מדמי ניהול מקופות גמל והכנסות ממת שירותי לצד קשור הסתכמו בתקופת הדוח בס ,של  519,896אלפי
ש"ח .נית לראות שקיי קיטו בהכנסות לעומת התקופה המקבילה אשתקד .הקיטו נובע בעיקר מתשואות שליליות
שגרמו לקיטו בשווי הנכסי .
הוצאות דמי ניהול לחברה הא הסתכמו בתקופת הדוח לס ,של  116,500אלפי ש"ח לעומת  125,106אלפי ש"ח
בתקופה המקבילה אשתקד .הקיטו נובע כתוצאה מקיטו ב דמי הניהול החודשיי השוטפי שמשלמת החברה לחברת
הא .
הוצאות הנהלה וכלליות )ללא דמי ניהול לחברת הא ( הסתכמו בתקופת הדוח בס ,של  194,733אלפי ש"ח ,לעומת
 204,082אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .הקיטו נובע ,בי השאר ,מקיטו בשווי הנכסי המנוהלי בעקבות
תשואות שליליות ,ובהנחות שניתנו במהל ,שנת הדוח מהבנקי המתפעלי את קופות הגמל.
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ב.

נתוני עיקריי בדוחות הכספיי ושינויי מהותיי )המש'(

.3

נכסי בלתי מוחשיי

א.

עסקת רכישת לאומי קמ"פ בע"מ
בעקבות רכישת המוניטי ,הפעילות ומרבית הנכסי והתחייבויות של לאומי קמ"פ בע"מ ,נוצר לחברה הפרש
מקורי בס ,של כ (  829אלפי ש"ח .החברה ייחסה בספריה את ההפרש המקורי למרכיביו השוני
בהתא לחוות הדעת של מערי ,שווי חיצוני בלתי תלוי ,שהתקבלה בחודש מאי .2007

וזאת

בהתא לחוות הדעת הוערכו אור ,החיי הכלכלי של המותג ושל בסיס הלקוחות לתקופה של  10שני
ובהתא לכ ,הפחיתה החברה נכסי בלתי מיוחסי אלה בדוחותיה הכספיי .
ב.

עסקת רכישת קופות הגמל של גדיש
ביו  24במרס  2008רכשה החברה מגד גמולי את )להל ( "הסכ גדיש"() :א( כל פעילות ניהול קופת הגמל
"גדיש" ,המורכבת בעיקר מהמוניטי שגד ( גמולי רכשה במהל ,השני הרבות בה פעלה בתחו ניהול
הקופה) ,ב( פעילות ההשקעה של גדיש) ,ג( מכלול הזכויות וההתחייבויות של גד ( גמולי לגבי ניהול גדיש
ונכסיה) ,ד( הזכות לקבלת דמי ניהול בעבור ניהול גדיש )להל ( "עסקת רכישת גדיש"( .עסקת רכישת גדיש
בוצעה על פי הסכ מיו  11בנובמבר  ,2007כפי שתוק ביו  24במרס .2008
בעקבות הרכישה כאמור לעיל ,נוצר לחברה הפרש מקורי בס ,של כ(  705מיליו ש"ח .החברה ייחסה בספריה
את ההפרש המקורי למרכיביו השוני וזאת בהתא לחוות דעת של מערי ,שווי חיצוני בלתי תלוי שהתקבלה
בחודש נובמבר .2008
בהתא לחוות הדעת הוער ,אור ,החיי הכלכלי של מותג לתקופה של  10שני ובסיס הלקוחות לתקופה של
 11שני ובהתא לכ ,הפחיתה החברה נכסי בלתי מוחשיי אלה בדוחותיה הכספיי תו ,הפחתה מואצת
של בסיס הלקוחות בשני הראשונות.

ג.

עסקת רכישת קופות הגמל של פריזמה
ביו  15בינואר  2009התקשרו פסגות בית השקעות והחברה בהסכ ע חברות פריזמה .במסגרת ההסכ
ובכפו .לתנאי הקבועי בו ,ביו  6באפריל  ,2009שהינו מועד השלמת העסקה ,חברות פריזמה מכרו והעבירו
לחברה את פעילות ניהול כל קופות הגמל המנוהלות על ידי חברות פריזמה ,בעקבות הסכ רכישת פריזמה
נוצר לחברה הפרש מקורי בס ,של כ(  822מיליו ש"ח .החברה ייחסה בספריה את ההפרש המקורי למרכיביו
השוני וזאת בהתא לחוות דעת של מערי ,שווי חיצוני בלתי תלוי ,שהתקבלה בחודש נובמבר .2009
בהתא לחוות הדעת הוער ,אור ,החיי הכלכלי של בסיס הלקוחות לתקופה של  15שני והמותג לתקופה
של  10שני ובהתא לכ ,הפחיתה החברה נכסי בלתי מוחשיי אלה בדוחותיה הכספיי  ,תו ,הפחתה
מואצת של בסיס הלקוחות בשני הראשונות.
הפרשה לירידת ער,
בניתוח רגישות שנער ,על ידי ( מערי ,שווי במידה ושיעור ההיוו שנלקח בחשבו יגדל ב (  1%או שיעור
הצמיחה הקבוע יקט ב (  ,1%לא נדרשת הפרשה לירידת ער ,מוניטי ביחידה מניבה מזומני האמורה.
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ב.

נתוני עיקריי בדוחות הכספיי ושינויי מהותיי )המש'(

.4

מקורות המימו

לעניי פירוט הסכמי המימו ,מגבלות חוזיות ואמות מידה פיננסיות ראה סעי 21 .בדוח על עסקי התאגיד.

.5

צדדי קשורי

א.

הסכ למת שירותי לפסגות פנסיה )ה.ע.ל( בע"מ
החל מיו  1באפריל  2010מעניקה החברה שירותי לפסגות פנסיה )ה.ע.ל( בע"מ )להל ( "פסגות פנסיה"(,
חברה אחות ,המנהלת את קר הפנסיה ה.ע.ל ,על פי ההסכ  ,מעניקה החברה לפסגות פנסיה שירותי תפעול
וניהול השקעות .בתמורה למת השירותי משלמת פסגות פנסיה לחברה ס ,של  600,000ש"ח לשנה.
ביו  27במרס  2011עודכ ההסכ כ ,שהתמורה תעמוד על  1מיליו ש"ח בשנה החל מיו  1בינואר .2011

ב.

הסכ לקבלת שירותי מפסגות פנסיה )ה.ע.ל( בע"מ
החל מחודש ינואר  2011מעניקה פסגות פנסיה )ה.ע.ל( בע"מ ,חברה אחות ,שירותי לחברה בגי קרנות
הפנסיה החדשות שמנוהלות על ידי החברה .שירותי אלו כוללי שירותי הנהלת חשבונות ,שירותי תפעול
שוטפי  ,שירותי חיתו רפואי ושירותי נוספי כפי שסוכ בי הצדדי  .בתמורה למת השירותי משלמת
החברה לפסגות פנסיה ס ,של  400אלפי ש"ח לשנה.

ג.

הסכ למת שירותי ע"י פסגות ניירות ער' בע"מ
בחודש מאי  2010אושרה התקשרות בי פסגות ניירות ער ,לבי החברה למת שירותי ניהול שוט .של תיקי
ההשקעות של קופות פסגות נדבכי ופסגות סגנו השתלמות )להל" :הקופות"( המנוהלות על ידי החברה .על
פי הסכ השירותי ואישור הממונה על שוק ההו ,ביטוח וחיסכו ,החל מיו  1בינואר  2011פסגות ניירות
ער ,תנהל את תיקי ההשקעות של שתי הקופות ,באמצעות עובדי חברת פסגות קומפס השקעות בע"מ אשר
הושאלו לפסגות ניירות ער .,ניהול ההשקעות יבוצע בהתא למדיניות ההשקעות של הקופות ,בכפו .להוראות
כל די ,החלטות הדירקטוריו של פסגות גמל והחלטת ועדת ההשקעות של פסגות גמל .בתמורה לשירותי ניהול
ההשקעות תשל פסגות גמל לפסגות ניירות ער ,מדי חודש  60%מדמי הניהול שייגבו בקופות .כאמור בביאור
 22בדבר אירועי לאחר תארי ,הדיווח ,החל מיו  1בינואר  2012התווספה קופת "פסגות נדבכי " כמסלול
השקעה נוס .בקופת הגמל "פסגות גמל" ושמה שונה ל"פסגות גמל קומפס" ,וקר השתלמות "פסגות סגנו
השתלמות" התווספה כמסלול השקעה נוס .בקר ההשתלמות "פסגות השתלמות" ושמה שונה ל"פסגות
השתלמות קומפס"..

ד.

מת שירותי ניהול השקעות עבור קופות גמל בניהול אישי
בחודש יוני  2010אישר דירקטוריו החברה התקשרות בהסכ בי החברה לבי פסגות ניירות ער ,לבי עמיתי
של החברה שיבחרו להתקשר בהסכ זה ,לפיו תעניק פסגות ניירות ער ,שירותי ניהול שוט .לתיקי ההשקעות
של אות העמיתי וזאת במסגרת הצטרפות לקופת גמל בניהול אישי )להל":ההסכ המשולש"(.
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ב.
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.5

צדדי קשורי )המש'(

ד.

מת שירותי ניהול השקעות עבור קופות גמל בניהול אישי )המש'(
על פי ההסכ המשולש ,פסגות ניירות ער ,תנהל את תיקי ההשקעות של העמיתי כאמור וזאת בהתא
ובכפו .להוראות כל די .בתמורה תקבל פסגות ניירות ער ,דמי ניהול אשר יגבו על ידי החברה מהעמיתי
בהתא להוראות ההסכ המשולש ולהסדר התחיקתי.

ה.

הסכ ע פסגות בית השקעות
.1

לחברה הסכ ע פסגות בית השקעות ,החברה הא ,לפיו פסגות בית השקעות תעניק לחברה
שירותי כמפורט בהסכ  ,ביניה שירותי מכירות ,שירותי ייעו 1משפטי ,שירותי חשבונאות וביקורת
פנימית ,ציוד מחשב ייעודי ושירותי תוכנה ועריכת הביטוחי הנדרשי לכיסוי מלא ומוחלט של
פעילות החברה .כמו כ ,תשאיל פסגות בית השקעות לחברה עובדי אשר יבצעו עבור החברה שיווק
פנסיוני .פסגות בית השקעות תישא בכל התשלומי והזכויות המגיעי לעובדי המושאלי ותהא
אחראית לתשלומי .
בתמורה למת השירותי )למעט פרסו והשאלת העובדי ( תשל החברה לפסגות בית השקעות ס,
של  2,500אלפי ש"ח לשנה .בנוס ,.תחייב פסגות בית השקעות את החברה בגי א( מענק שנתי לעובדי
פסגות בית השקעות המעניקי שירותי לחברה ,ב( תגמול עובדי פסגות בית השקעות בהתא
לביצועיה השוטפי בתמורה לשירותי שיווק פנסיוני הניתני לחברה על ידי עובדי אלו כאמור
לעיל ,ו(ג( הוצאות הפרסו של החברה בפועל .כמו כ פסגות בית השקעות שומרת לעצמה את הזכות
לחייב את החברה בדמי ניהול נוספי ככל שיידרש לפי קריטריוני מקובלי ובהסכמת הצדדי .
ההסכמי יישארו בתוק .ללא הגבלת זמ .לכל צד תהיה הזכות לסיי את ההסכמי בהודעה
מוקדמת בכתב של  90יו לפחות מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ההסכמי יהיו בתוק .כל עוד החברות
יהיו בבעלות אותו בעל שליטה .הסכו הקבוע ייבח על ידי הצדדי אחת לשנה.

.2

בהתא להחלטת דירקטוריו החברה עודכ ההסכ ע פסגות בית השקעות .בעקבות רכישת גדיש
ביו  24במרס  ,2008כמפורט בסעי 2 .א'  ,5חל גידול בעלויות קבוצת פסגות ולפיכ ,הוחלט על עדכו
דמי הניהול כ ,שהחל מיו  1באפריל  2008משלמת החברה לפסגות בית השקעות ס ,של  1,795אלפי
ש"ח לחודש והחל מיו  1ביולי  2008תשל ס ,של  2,000אלפי ש"ח לחודש.

.3

בהתא להחלטת דירקטוריו החברה מיו  26במאי  2009עודכ ההסכ ע פסגות בית השקעות,
המפורט בסעי 1 .לעיל ,כ ,שהחל מיו  1באפריל  2009תשל החברה לפסגות בית השקעות ס ,של
 3,275אלפי ש"ח לחודש במקו ס ,של  2,875אלפי ש"ח לחודש.

.4

בהתא להחלטת דירקטוריו החברה מיו  16במרס  2010עודכ ההסכ ע פסגות בית השקעות,
המפורט בסעי 1 .לעיל ,כ ,שהחל מיו  1בינואר  2010בגי השירותי אשר תעמיד פסגות בית
השקעות לחברה ,תשל החברה תמורה שנתית בס 88.65 ,מיליו ש"ח.
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ה.

הסכ ע פסגות בית השקעות )המש'(
.5

בהתא להחלטת דירקטוריו החברה מיו  27במרס  2011עודכ הסכ ע פסגות בית השקעות,
המפורט בסעי 1 .לעיל ,כ ,שהחל מיו  1בינואר  2011בגי השירותי אשר תעמיד פסגות בית
השקעות לחברה ,תשל החברה תמורה שנתית בס 90 ,מיליו ש"ח .יתר תנאי ההסכ נותרו ללא
שינוי.

.6
ו.

ס ,דמי הניהול שחויבו בתקופת הדוח הסתכמו לכ(  116.5מיליו ש"ח.

הסכ ע אומגה חיסכו פיננסיי סוכנות לביטוח פנסיוני ) (2008בע"מ )להל – "אומגה"(
ביו  14ביולי  ,2008נחת הסכ הפצה בי החברה לאומגה ,חברה אחות ,לפיו אומגה תפנה ו/או תצר .את
לקוחותיה כעמיתי לחברה .בהתא להסכ תשל החברה לאומגה עמלה בשיעור של  50%מס ,הצבירה של
דמי הניהול שייגבו מעמית שצור .באמצעות אומגה ובלבד שדמי הניהול שיישארו בידי החברה לא יפחת מ(
 0.5%לשנה.
ביו  2במרס  2009נחת הסכ בי החברה לבי אומגה ,לפיו תעביר החברה לאומגה רשימות של עמיתי
פוטנציאליי ו/או עמיתי קיימי של החברה )להל ( "העמיתי "( לצור ,תיאו פגישות מקצועיות של עובדי
אומגה ע העמיתי בנוגע לקופות הגמל ו/או הקרנות של פסגות ,בה חברי העמיתי .
בכפו .להסכמת של העמיתי  ,תהיה רשאית אומגה להציע לעמיתי מוצרי נוספי של קבוצת פסגות.
תשלו התמורה לאומגה בגי השירותי שתעניק לחברה על פי הסכ זה ייעשה במסגרת התמורה לה זכאית
אומגה כפי שמוסדר בהסכ ההפצה בי הצדדי  .ההסכ בי הצדדי יעמוד בתוקפו עד אשר יגיע לידי סיו
על ידי מי מהצדדי כמפורט בהסכ .
בהמש ,לאמור לעיל ,ביו  17ביולי  2011תוק הסכ ההפצה בי אומגה לחברה מיו  14ביולי  2008באופ
הקובע כי החברה תשל לאומגה עמלה בשיעור של  50%מס ,הצבירה של דמי הניהול שייגבו מהעמית שצור.
באמצעות אומגה וזאת ללא מגבלה של  0.5%לשנה של דמי הניהול שיישארו בחברה.
בנוס ,.לאור ניהול קרנות הפנסיה החדשות )מקיפה וכללית( על ידי החברה עודכ הסכ ההפצה האמור ,באופ
שאומגה תפנה ו/או תצר .את לקוחותיה ג כעמיתי לקרנות הפנסיה החדשות .בהתא לאמור ,עבור צירו.
לקוחות חדשי כעמיתי בקר הפנסיה המקיפה ,תשל החברה לאומגה עמלה בשיעור  66%מדמי הניהול
הנגבי מתו ,דמי הגמולי של העמית ,שיעור של  25%מדמי הניהול הנגבי בגי היתרה הצבורה )להל ביחד:
"העמלות"( ובנוס .תגמול חד פעמי בשיעור של  50%מתו ,דמי הניהול על היתרה הצבורה שהועברה בגי
העמית לחברה .העמלות תשולמנה לאומגה בכפו .לכ ,שדמי הניהול שיישארו בחברה לא יפחתו מ( 0.25%
מיתרה הצבורה ומ(  2%מדמי הגמולי לשנה.
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ז.

שיפוי נושאי משרה
בהתא להחלטות ועדת הביקורת ודירקטוריו החברה הא מחודש מאי  2007ואישור האסיפה הכללית של
החברה הא מינואר )2008להל( "החלטת השיפוי"( ובכפו .להוראות כל די ,העניקה החברה הא ,לאחר
השלמת תהלי ,שינוי מבנה ,כמפורט בביאור )1א() (4לעיל ,התחייבות לשיפוי נושאי משרה ,כפי שיהיו מעת
לעת ,בה וביתר החברות בקבוצת פסגות לרבות בחברה ובחברות נוספות שתהיינה בשליטתה של החברה הא ,
לפיה ,בהתייחס לכל אחד מה  ,מתחייבת החברה הא לשפות  ,בגי כל חבות או הוצאה כמפורט בהחלטת
השיפוי כאמור ,עקב פעולה או מחדל שנושאי המשרה כאמור עשו בתוק .היות נושאי משרה בקבוצת פסגות.
סכו השיפוי המרבי אותו תשל החברה הא על פי החלטה זו לכל נושאי המשרה בקבוצת פסגות ,כאמור,
במצטבר לא יעלה בכל מקרה על ס ,של  25%מהסכו שלהל :הונה העצמי של החברה הא  ,כפי שיהיה ,לפי
דוחותיה הכספיי של החברה הא הידועי לפני מת השיפוי בפועל ובתוספת סכומי של יתרות הלוואות
בעלי במצטבר ,כפי שיהיו ,בקבוצת פסגות ,ובכל אופ לא יותר מס ,של  100מליו ש"ח ,צמוד למדד
המחירי לצרכ בגי חודש מאי ) 2007להל ( "תקרת סכו השיפוי"( .יצוי ,כי השיפוי בגי חבות נושאי
המשרה תינת בקשר ע אירועי מסוימי כמפורט בהחלטת השיפוי.
השיפוי על פי החלטת השיפוי יינת רק א החבות או ההוצאה לא יכוסו בכל דר ,שהיא ,לרבות על ידי פוליסת
ביטוח או שיפוי מצד ג' כלשהו .כמו כ ,תקרת סכו השיפוי על פי החלטת השיפוי ,א וככל שיידרש ,תחול
מעבר )ובנוס (.לסכו שישול כאמור במסגרת הביטוח או השיפוי כאמור.
השיפוי על פי החלטת השיפוי יחול ג על אירועי שהתרחשו קוד להשלמת שינוי המבנה כאמור.
יצויי כי ,החברה קיבלה החלטות מתאימות באורגני המוסמכי בקשר ע האמור לעיל ,לרבות תיקו תקנו
בהתא .
בנוס .הוחלט כי בכפו .להוראות כל די ,החברה הא פוטרת בזה ,מראש ,את נושאי המשרה בקבוצת פסגות,
כפי שיהיו מעת לעת ולכל אחד מה בנפרד ,מאחריות בשל כל נזק שייגר ו/או נגר לה ,בי מישרי ובי
בעקיפי ,עקב הפרת חובת הזהירות שלה כלפיה וכלפי יתר החברות בקבוצת פסגות.
בחודש באפריל  2011החליטה האסיפה הכללית של החברה הא  ,לאחר קבלת אישור והמלצת ועדת הביקורת
והדירקטוריו של החברה הא  ,לאשר מת ביטוח ושיפוי לנושאי המשרה בחברות רלבנטיות בקבוצת פסגות
בגי מקרי שעפ"י חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ער) ,תיקוני חקיקה( ,התשע"א –  2011נית לבטח
או לשפות ,וכ לתק את כתבי השיפוי הקיימי והעתידי בהתא  .תקנו החברה הא תוק בהתא .
בחודש פברואר  2012החליטה האסיפה הכללית של החברה הא  ,לאחר קבלת אישור והמלצת ועדת הביקורת
והדירקטוריו של החברה הא  ,לאשר מת ביטוח ושיפוי לנושאי המשרה בחברות רלבנטיות בקבוצת פסגות
בגי מקרי שעפ"י חוק הגברת האכיפה בשוק ההו )תיקוני חקיקה( ,התשע"א( 2011נית לבטח או לשפות ,וכ
לתק את כתבי השיפוי הקיימי והעתידי בהתא  .תקנו החברה תוק בהתא .
יצויי כי ,החברה קיבלה החלטות מתאימות באורגני המוסמכי בקשר ע האמור לעיל ,לרבות תיקו תקנו
בהתא .
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ח.

הפרשה עבור מנכ"ל החברה הא לשעבר ,שהיה ג יו"ר דירקטוריו החברה
החברה ביצעה הפרשה ברבעו הרביעי של שנת  2010בגי סיו העסקתו של מנכ"ל החברה הא  ,שכיה ג
כיו"ר דירקטוריו החברה .גובה ההפרשה נגזר ,בי היתר ,מתוצאותיה של הקבוצה.

ט.

רכישת פעילות המסלקה לחסכו לטווח ארו'
החל מיו  11במאי  2010החברה מחזיקה  7.14%במסלקה לחיסכו לטווח ארו ,בע"מ )להל( "המסלקה"(,
אשר מטרתה לספק שירותי העברת מידע וסליקה כספית לגופי השוני בתחו החיסכו הפנסיוני ,ובכלל
לגופי המוסדיי  ,ליועצי הפנסיוניי  ,לסוכני הפנסיוניי ולמעסיקי  .ביו  4ביולי  2010ניתנה הלוואת
בעלי למסלקה בס ,של  154אלפי ש"ח.
קר ההלוואה נושאת ריבית שנתית קבועה של  .5.16%קר ההלוואה והריבית יהיו צמודות למדד הידוע ויפרעו
בהתא לקבוע בהסכ .
ביו  17במרס  ,2011ניתנה הלוואת בעלי נוספת בס ,של  160,440ש"ח .היתרה הבלתי מסולקת של קר
ההלוואה תישא ריבית שנתית קבועה של  8%החל ממועד העמדת ההלוואה ועד לפירעונה המלא .קר ההלוואה
והריבית יהיו צמודות למדד הידוע ויפרעו בהתא לקבוע בהסכ .
ביו  12ביולי  2011פרס הממונה על אג .שוק ההו ,ביטוח וחיסכו במשרד האוצר הודעה על פרסו מכרז
לבחירת הענקת רישיו לצור ,הפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית .ביו  15.8.2011פרס אג .שוק ההו,
כשלב ראשו בהלי ,מכרזי ,הזמנה להשתת .בהלי ,מיו מוקד להקמת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית.
בתו ההלי ,המכרזי )על שלביו השוני ( ,ייבחר זוכה ,והוא אשר יקי את מסלקת המידע המרכזית בשוק
החסכו לטווח ארו .,דירקטוריו המסלקה קיבל החלטה לרכוש את מסמכי המיו המוקד  ,ולאחר שבח את
המסמכי האמורי החליט ,בישיבה מיו  14.9.2011שלא להתמודד בהלי ,המיו המוקד  ,ובשלב זה
לצמצ למינימו את פעילות המסלקה ולשקול את המש ,דרכה.

י.

הפרשה בגי מענק פרישה עבור יו"ר הדירקטוריו של החברה הא לשעבר
ביו  2בנובמבר  2010עקב שינוי השליטה בחברה הא הסתיי הסכ ההעסקה בי יו"ר הדירקטוריו של
החברה הא באותו מועד לבי החברה הא וכ בי חברת הניהול שבבעלותו לבי פסגות ניירות ער ,ופסגות
קרנות נאמנות וזאת בהמש ,להחלטות שהתקבלו בחברות בדבר סיו הכהונה כאמור.
בהתא לכ ,,החברה ביצעה הפרשה בס ,של כ (  1.5מיליו ש"ח ברבעו הרביעי של שנת .2010
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יא.

הסכ ע מנכ"ל החברה הא שהינו ג יו"ר הדירקטוריו של החברה
בהתא לאישור ועדת הביקורת והדירקטוריו של החברה ,אושרה התקשרות ע חברה בבעלותו המלאה של
מנכ"ל החברה הא )להל – "חברת הניהול"( בקשר ע כהונתו כיו"ר דירקטוריו החברה .במסגרת
ההתקשרות תהיה זכאית חברת הניהול לסכומי חודשיי קבועי וכ למענקי אשר יקבעו בהתא לשיקול
דעת האורגני המוסמכי בחברות ,כאשר נקבעה תקרה מקסימלית לגובה המענקי האמורי  .ההסכ הינו
לתקופה בלתי קצובה ונית לסיימו בהודעה מוקדמת של תשעה חודשי בשנה הראשונה וששה חודשי לאחר
מכ.
החברה הפרישה בדוחותיה הכספיי ליו  31בדצמבר  2011את דמי הניהול הנובעי מההתקשרות האמורה.

יג.

הסכ ע מנכ"ל החברה
בחודש מאי  2011אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריו החברה את התקשרות החברה בהסכ למת שירותי
ניהול ע חברה בבעלותו המלאה של מנכ"ל החברה )להל – "חברת הניהול"( וזאת החל מיו  1ביוני .2011
מנכ"ל החברה הפסיק להיות מועסק בחברה כעובד החברה ביו  31במאי .2011
בהתא להסכ  ,תהא חברת הניהול זכאית לדמי ניהול חודשיי ובנוס .לבונוס שנתי בסכו אשר צוי בהסכ
ומותנה בעמידה ביעדי התקציב המפורטי בו.
ההסכ הינו לתקופה בלתי קצובה ונית לסיימו בהודעה מוקדמת של שלושה חודשי ע"י כל אחד מהצדדי .
ע זאת ,במידה והחברה תסיי את ההסכ ע חברת הניהול ביוזמתה לפני סו ,2013 .למעט במספר מקרי
שצוינו בהסכ  ,תהא החברה חייבת לשל את הסכומי לה זכאית חברת הניהול עד ליו  31בדצמבר
.2013

יד.

הסכ לקבלת שירותי מפסגות השקעות בסוכנויות ביטוח בע"מ
ביו  27במרס  2011אישר דירקטוריו החברה את התקשרות החברה בהסכ לקבלת שירותי מפסגות
השקעות בסוכנויות ביטוח בע"מ )להל – "פסגות סוכנויות"( ,חברה אחות .בהתא להסכ תעניק פסגות
סוכנויות לחברה שירותי קידו מכירות של מוצרי הגמל והפנסיה שבניהול החברה באמצעות סוכנויות הביטוח
שבאחזקותיה של פסגות סוכנויות וזאת תמורת סכו חודשי קבוע בס ,של  60אלפי ש"ח .ההסכ יהיה בתוק.
ללא הגבלת זמ ממועד חתימתו אול התמורה בגי השירותי תשול החל מיו  1בינואר  .2011לכל צד
תהיה הזכות לסיי את ההסכ בהודעה מוקדמת בכתב של  90יו לפחות.
לגבי אירוע לאחר מועד הדיווח ראה סעי .ב 12.ב.
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.6

עסקאות תשלו מבוסס מניות

ביו  29במאי  2007אישר דירקטוריו פסגות בית השקעות ,החברה הא של החברה ,תוכנית להקצאה פרטית של כתבי
אופציה למימוש במניות של פסגות בית השקעות לעובדי ודירקטורי בחברה ובחברות קשורות שלה  ,בה מנכ"ל
ודירקטורי בחברה ,וזאת בהקשר לשינוי המבנה כמפורט בבאור )1א() (3לעיל )להל – "התוכנית"( .כתבי האופציה
אינ סחירי ויהיו ניתני למימוש למניה רגילה אחת בת  1ש"ח ער ,נקוב של פסגות בית השקעות כנגד תוספת מימוש
לא צמודה .תוספת המימוש תהיה מותאמת במלואה לחלוקת מניות הטבה ולפיצול מניות ,למרכיב ההטבה הגלו
בהנפקות זכויות ולחלוקת דיבידנד במזומ .כתבי האופציה יהיו ניתני למימוש במספר מנות בהתא לאמור בתוכנית.
כתבי האופציה שהבשילו בהתא למועדי כאמור יהיו ניתני למימוש בתנאי שיתרחש אירוע מזכה המוגדר כהצעה
ראשונה לציבור או מכירת כל הו המניות של החברה הקשורה או מכירת כל או כמעט כל נכסי קבוצת פסגות וכ כל
אירוע אחר עליו יחליט דירקטוריו החברה הקשורה או וועדה שמונתה על ידי דירקטוריו החברה הקשורה ואשר
הוסמכה על ידו לנהל תוכנית זו .כתבי האופציה שלא ימומשו ,יפקעו לאחר שש שני מיו הענקת .
השווי הוג של כתבי האופציה שהוענקו ,כאמור לעיל ,נאמד תו ,יישו מודל בלק ושולס ) (Black & Scholesלתמחור
אופציות על ידי מערי ,שווי בלתי תלוי.
ביו  21באוגוסט  2007אימצו ועדה הביקורת והדירקטוריו של החברה את חלקה של התוכנית המתייחסת למנכ"ל
ודירקטורי בחברה.
ביו  13באוקטובר  2010החליט דירקטוריו החברה הא כי עסקת יורק ( אייפקס ,המפורטת בסעי 2 .א'  7בדוח על
עסקי תאגיד ,הינו "אירוע מזכה" על פי תוכנית האופציות שאומצה .בהתא לכ ,,ובכפו .ליתר תנאי התוכנית הניצעי
על פי התוכנית ,יהיו זכאי לממש את האופציות שהוקצו לה למניות בחברה הא  .כמו כ ,באותו מועד התקבלה
החלטה בחברה בנוגע להאצת אופציות שטר הובשלו על פי התוכנית.
בהתא לכ ,,ביו  29באוקטובר  2010הוקצו על ש הנאמ על פי התוכנית לטובת הניצעי ובניה נושאי משרה
ועובדי בחברה ,מניות רגילות בנות  1ש"ח של החברה הא  .מניות אלו נמכרו לאייפקס ביו  29באוקטובר 2010
במסגרת עסקת יורק ( אייפקס ,כ ,שנכו למועד אישור הדוחות הכספיי הניצעי כבר אינ מחזיקי באופציות ו/או
מניות על פי התוכנית.
בשנת  2011לא רשמה החברה הוצאות בגי התוכנית האמורה )שנת  243 ( 2010אלפי ש"ח ,שנת  712 ( 2009אלפי ש"ח(,
אשר נכללו במסגרת הוצאות הנהלה וכלליות כנגד קר הו.
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.7

דרישות הו מחברות מנהלות
ביו  29בפברואר  2012פורסמו ברשומות תקנות הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות גמל( )הו עצמי מזערי
הנדרש מחברה מנהלת של קופת גמל או קר פנסיה( )להל" :התקנות"(
בהתא להוראות התקנות ,ההו העצמי המזערי הנדרש מחברה מנהלת לא יפחת מסכו הגבוה מבי :א10 .
מיליו ש"ח ב .סכו כולל של  0.1%מהנכסי המנוהלי עד לתקרת נכסי מנוהלי של  15מיליארד 0.05% , 4
מהנכסי המנוהלי מעל לתקרה האמורה ,ו( 25%מההוצאות השנתיות .
בי השאר ,תידרש החזקה של נכסי נזילי בשיעור של  50%לפחות מההו העצמי המזערי הנדרש וכ קיי
איסור על החזקת נכסי בלתי מוחשיי כנגדו.
חברה מנהלת תהיה רשאית לחלק דיבידנד רק א הונה העצמי לא יפחת מגובה ההו העצמי הנדרש ממנה לפי
תקנות אלה.
בהתא לתקנות תידרש החברה להעמיד עד ליו  31בדצמבר  2014הו עצמי בס ,של כ (  113,200אלפי 4
בהתא לשווי הנכסי נכו לתארי ,הדוחות כספיי .
יצוי כי החברה תידרש להעמיד את ההו העצמי במספר שלבי כדלקמ:
א.

עד למועד פרסו הדוח הכספי ליו  31במרס  2012תידרש החברה להעמיד הו עצמי בשיעור של לפחות
 30%מההפרש בי ההו העצמי הנדרש עפ"י התקנות לבי ההו העצמי הנדרש ערב פרסו התקנות
)להל ( "ההפרש"( ,כלומר החברה תידרש להו עצמי בס ,של כ(  41מיליו ש"ח.

ב.

עד למועד פרסו הדוח הכספי ליו  31בדצמבר  2012תידרש החברה להעמיד הו עצמי בשיעור של
לפחות  60%מההפרש כאמור ,כלומר החברה תידרש להו עצמי בס ,של כ(  72מיליו ש"ח.

ג.

עד למועד פרסו הדוח הכספי ליו  31בדצמבר  2013תידרש החברה להעמיד הו עצמי בשיעור של
לפחות  80%מההפרש כאמור ,כלומר החברה תידרש להו עצמי בס ,של כ(  93מיליו ש"ח.

ד.

עד למועד פרסו הדוח הכספי ליו  31בדצמבר  2014החברה תידרש להעמיד את מלוא ההו העצמי
הנדרש בהתא לתקנות ,כלומר החברה תידרש להו עצמי בס ,של כ (  113מיליו ש"ח.

כמו כ ,חוזר דרישות הו מחברות מנהלות מאפשר לחברה אשר ערכה ביטוח אחריות מקצועית או ביטוח לכיסוי מעילה
באמו של עובדיה ,בהתא לתקנות מ"ה ,להפחית את סכו ההו העצמי המזערי הנדרש ממנה בתקנות בשיעור של
 20%מסכו הביטוח העוד , .בכפו .למגבלות המצויינות בחוזר .בתארי ,הדוח החברה עומדת בדרישת התקנות.

.8

התחייבויות תלויות

לעניי פירוט התחייבויות תלויות ,הליכי משפטיי ראה באור  25בדוח על עסקי התאגיד.

.9

מיזוגי

בהתא להחלטת דירקטוריו החברה מיו  18ביוני  2009ובהתא לאישור שהתקבל מהממונה על שוק ההו ,ביטוח
וחסכו במשרד האוצר מיו  25באוגוסט  ,2009החלה החברה ביו  31באוגוסט  2009במיזוגי קופות גמל וקרנות
השתלמות שבניהולה )שלב א'( וביו  31באוקטובר ) 2009שלב ב'( ,תהלי ,שהושל תפעולית ביו  7בספטמבר 2009
וביו  5בנובמבר  2009בהתאמה  .לפרטי נוספי ראה סעי 2 .ג' בדוח על עסקי תאגיד.
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.10

חקירת רשות ניירות ער'

בהמש ,לאמור בביאור  21לדוחות הכספיי השנתיי של החברה ליו  31בדצמבר ) 2010להל :דוחות כספיי שנתיי (
בדבר חקירת רשות ניירות ער ,והסדרתה ע פרקליטות המדינה ורשות ניירות ער) ,בנוגע לפעולות בחשבו הנוסטרו של
פסגות ניירות ער ,,חברה אחות של החברה( ,ביו  29במאי  2011נתקבל מכתב מאת רשות ניירות ער ,בו הביעה הרשות
עמדתה ,כי פסגות בית השקעות ופסגות ניירות ער ,קיימו את התחייבויות המפורטות בבקשה )כהגדרת בדוחות
הכספיי השנתיי (.
בנוס .ציינה הרשות במכתבה ,שהוצגה בפניה מסגרת לביצוע תכנית האכיפה הפנימית והוצגו עקרונות התכנית וכי
הרשות רואה בכ ,קיו התחייבות פסגות בית השקעות ופסגות ניירות ער ,על פי הבקשה וזאת מבלי להביע עמדה ביחס
לתכנית האמורה.
ביו  4ביולי  2011הגישו המשיבות )כהגדרת בדוחות הכספיי השנתיי ( הודעה לבית המשפט בה נטע כי העתירה
אותה הגיש מר ורמוס ,המנכ"ל לשעבר של פסגות בית השקעות ויו"ר הדירקטוריו לשעבר של החברה ,בקשר ע סיו
העסקתו בקבוצה כנגד המשיבות הפכה לתיאורטית גרידא ונתבקשה מחיקתה .ביו  11ביולי  2011מר ורמוס מש ,את
עתירתו ובכ ,ת ההלי.,

.11

מענק מכירה

בחודש נובמבר  2010חילקה החברה הא וחברות הבנות שלה מענק מכירה לנושאי משרה ועובדי בחברה הא
ובחברות הבנות שלה ,וזאת כמענק מיוחד בעקבות עסקת שינוי השליטה בחברה כמתואר בסעי 2 .א'  7בדוח על עסקי
התאגיד .חלקה של החברה במענק כאמור הסתכ לס ,של כ(  17מיליו ש"ח אשר נזק .בדוחות הכספיי של הרבעו
הרביעי של השנה .כ –  50%מס ,המענק נזק .דר ,דמי הניהול המשולמי לחברה הא  ,והיתרה נזקפה במסגרת
הוצאות השכר של החברה.
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.12

אירועי לאחר תארי' הדיווח

א.

פירעו מוקד של חלק מקר שטר החוב לחברה הא
בהתא להחלטת דירקטוריו החברה מיו  26בפברואר  ,2012ביו  28בפברואר  2012בוצע פירעו מוקד של
 48מיליו ש"ח אשר נוכה מקר שטר החוב שהתקבל על ידי החברה במסגרת עסקת פריזמה ,כפי שמפורט
בביאור 8ב' לדוחות הכספיי השנתיי ליו  ,31.12.2011כ ,שס ,קר שטר החוב לאחר הפירעו המוקד
כאמור עומדת על ס ,של  470.6מיליו ש"ח .לאור הפירעו המוקד כאמור 8 ,התשלומי השנתיי הנותרי
ישולמו החל מיו  31במרס  2012ויקטנו ב( 6מיליו ש"ח כל אחד.
יתר תנאי הסכ נותרו ללא שינוי.
ביו  31במרס  2012יבוצע תשלו של  58.8מיליו ש"ח על ידי החברה אשר ינוכה מקר שטר החוב ,כ ,שס,
קר שטר החוב לאחר התשלו האמור תעמוד על ס ,של  411.8מיליו ש"ח.

ב.

עדכו סכו התמורה החודשית הקבוע במסגרת ההסכ למת שירותי בי פסגות השקעות בסוכנויות ביטוח
לחברה
בהמש ,לביאור ב.5.יד' לעיל ,ביו  26בפברואר  2012אישר דירקטוריו החברה את עדכו סכו התמורה
החודשית הקבוע במסגרת ההסכ למת שירותי בי פסגות השקעות בסוכנויות ביטוח לחברה מס ,של 60
אל .ש"ח כולל מע"מ לס ,של  120אל .ש"ח כולל מע"מ .ההסכ בתוק .מיו  1בינואר  2012ועד ל(  30ביוני
) 2012להל" :תקופת ההסכ "( .לקראת תו תקופת ההסכ ייבחנו הצדדי את המש ,התקשרות  .לכל צד
תהיה הזכות לסיי את ההסכ בהודעה מוקדמת בכתב של  90יו לפחות או בהודעה בכתב קצרה יותר א
הדבר יידרש בשל שינוי בהוראות הדי.

ג.

רפורמת האוצר בדמי הניהול של חברות מנהלות
ביו  27בפברואר  ,2012אושרו בועדת הכספי של הכנסת תקנות הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות גמל(
)דמי ניהול( )להל" :התקנות"( לפיה ישתנה ,באופ הדרגתי ,שיעור דמי הניהול השנתיי המרביי בקופות
הגמל ובקרנות הפנסיה החדשות הכלליות .התקנות קובעות כי בתקופת המעבר שמיו  1בינואר  2013ועד יו
 31בדצמבר  2013דמי ניהול מירביי בקופת גמל לא משלמת לקצבה ובקר חדשה כללית יהיו בשיעור של
 1.1%לשנה מהיתרה הצבורה ו(  4%מההפקדות ,מעמיתי אשר לא החלו לקבל קצבה לפני יו תחילת
התקנות וכל עוד לא החלו לקבל קצבה.
החל מיו  1בינואר  2014דמי ניהול מירביי בקופת גמל לא משלמת לקצבה ובקר חדשה כללית יהיו בשיעור
של  1.05%לשנה מהיתרה הצבורה ו(  4%מההפקדות.
שינוי דמי הניהול לא יחול לגבי קר השתלמות ,קופות גמל בניהול אישי ,קופת גמל מרכזית ,קופת גמל לדמי
מחלה ,קופות גמל לחופשה וקופת גמל למטרה אחרת ,בה דמי ניהול מירביי יישארו בשיעור של  2%לשנה
מהיתרה הצבורה.
בקר חדשה מקיפה נקבעו דמי ניהול מירביי בגובה של  0.5%מהיתרה הצבורה ועוד  6%מההפקדות.
למרות האמור לעיל ,התקנות קובעות כי דמי הניהול המירביי בחשבונות של עמיתי מנותקי קשר או
עמיתי שנפטרו יהיו בשיעור של  0.3%לשנה מהיתרה הצבורה או בשיעור החודשי שגבה הגו .המוסדי במועד
שבו נותק הקשר ע העמית או ביו שבו נודע לגו .המוסדי שהעמית נפטר ,הנמו ,מביניה  ,אלא א הגו.
המוסדי יצר קשר ע העמית מנותק הקשר או ביצע את הפעולות לעניי עמית שנפטר ,בהתא לתקנות הפיקוח
על שירותי פיננסיי )קופות גמל()איתור עמיתי ומוטבי ( ,התשע"ב  .2012לגבי עמית שאותר ,יהיה רשאי
הגו .המוסדי לגבות ,באופ רטרואקטיבי ,דמי ניהול נוספי ובלבד שדמי הניהול שיגבו בגי תקופה זו לא יעלו
על  0.5%מהיתרה הצבורה בחשבו.
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ג.

רפורמת האוצר בדמי הניהול של חברות מנהלות )המש'(
במסגרת דיוני שנערכו בוועדת הכספי של הכנסת סוכ כי תבוצע פעולת חקיקה לצור ,קביעת דמי ניהול
מינימאליי בסכו קבוע.
נכו למועד הדוח ,טר הושלמו הליכי כניסת של ההוראות לתוק..
כניסת התקנות לתוק .ושינוי תקרת דמי הניהול ,צפויי להביא להפחתה בדמי הניהול שייגבו על ידי הגופי
המוסדיי וכתוצאה מכ ,יכול וישפיעו על רווחיות החברה .נכו למועד פרסו הדוח ,החברה אינה יכולה
להערי ,את ההשפעה הכוללת וזאת בי היתר לאור חוסר הוודאות בנוגע לדמי ניהול מינימאליי  ,שיעור דמי
הניהול שיקבעו בשוק החיסכו הפנסיוני לאור התקנות.

ד.

מיזוג קופות גמל וקרנות השתלמות
בהתא להחלטת דירקטוריו החברה מיו  11באוגוסט  2010ובהתא לאישור שהתקבל מהממונה על שוק
ההו ,ביטוח וחסכו במשרד האוצר מיו  9באוקטובר  ,2011החברה ביצעה ביו  1בינואר ) 2012תהלי ,אשר
הושל תפעולית ביו  9בינואר  (2012את תהלי ,מיזוגי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות המנוהלי על ידה
בהתא למפורט להל.
פירוט תוכנית המיזוג:
.1

מיזוג "פסגות סגנו גמל אג"ח" )מס' אישור מ"ה (774 :לתו ,מסלול "פסגות גמל אג"ח ללא מניות"
)מס' אישור מ"ה " ,(831פסגות סגנו גמל כספית" )מס' אישור מ"ה (776 :לתו" ,פסגות גמל כספית"
)מס' אישור מ"ה" ,(1422 :פסגות סגנו גמל מניות" )מס' אישור מ"ה (547 :לתו" ,פסגות גמל מניות"
)מס' אישור מ"ה" ,(709 :פסגות שיא גמל כספית" )מס' אישור מ"ה (216 :לתו" ,פסגות גדיש כספית"
)מס' אישור מ"ה" ,(1333 :פסגות שיא גמל מניות" )מס' אישור מ"ה (1215 :לתו" ,פסגות גדיש
מניות" )מס' אישור מ"ה" ,(1330 :פסגות שיא גמל כללי" )מס' אישור מ"ה (1216 :לתו" ,פסגות גדיש
כללי" )מס' אישור מ"ה " ,(106פסגות קר אור" )מס' אישור מ"ה (113 :לתו" ,פסגות גדיש כללי",
"פסגות שיא השתלמות כספית" )מס' אישור מ"ה (1428 :לתו" ,פסגות כנרת כספית" )מס' אישור
מ"ה" ,(611 :פסגות שיא השתלמות ללא מניות" )מס' אישור מ"ה (1427 :לתו" ,פסגות כנרת אג"ח
ללא מניות" )מס' אישור מ"ה" ,(610 :פסגות שיא השתלמות מניות" )מס' אישור מ"ה (1217 :לתו,
"פסגות כנרת מניות" )מס' אישור מ"ה (612 :ו"פסגות השתלמות פלטינו " )מס' אישור מ"ה(609 :
לתו" ,פסגות כנרת כללי" )מס' אישור מ"ה.(396 :

.2

מסלולי וקופות "פסגות סגנו גמל מדדית ללא מניות" )מס' אישור מ"ה " ,(549פסגות סגנו גמל
שקלית ללא מניות"" )מס' אישור מ"ה" ,(550 :פסגות סגנו גמל מט"ח" )מס' אישור מ"ה,(548 :
"פסגות סגנו גמל בטא" )מס' אישור מ"ה  (775ו"פסגות נדבכי " )מס' אישור מ"ה (989 :הועברו
לתו ,קופת הגמל "פסגות גמל" כמסלולי השקעה חדשי .

.3

מסלולי וקופות "פסגות שיא גמל מט"ח" )מס' אישור מ"ה" ,(205 :פסגות שיא גמל מדדית ללא
מניות" )מס' אישור מ"ה" ,(835 :פסגות שיא גמל אג"ח קונצרני" )מס' אישור מ"ה" ,(208 :פסגות גמל
בטא" )מס' אישור מ"ה " ,(450פסגות זה"ב" )מס' אישור מ"ה (270 :הועברו לתו ,קופת הגמל "פסגות
גדיש" כמסלולי השקעה חדשי .

.4

"פסגות סגנו השתלמות" )מס' אישור מ"ה (1059 :ו"פסגות שיא השתלמות כללי" )מס' אישור מ"ה:
 (1218הועברו כמסלולי השקעה חדשי לתו" ,פסגות השתלמות" )מס' אישור מ"ה(396 :
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ב.

נתוני עיקריי בדוחות הכספיי ושינויי מהותיי )המש'(
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ה.

מיזוג קופות גמל וקרנות השתלמות )המש'(

.5

מסלול "פסגות שיא השתלמות אג"ח מדינה" )מס' אישור מ"ה (1429 :הועבר לתו" ,פסגות כנרת".

.6

התווספו מסלולי השקעה חדשי " :פסגות גמל כשר" לקופת הגמל "פסגות גמל" וכ "פסגות
השתלמות כשר" לקר ההשתלמות "פסגות השתלמות".

.7

בעקבות תכנית המיזוגי ושינוי תקנוני הקופות ,שונה שמ של הקופות והמסלולי הבאי כמפורט
להל:

.8

7.1
7.2

"פסגות גמל אג"ח ללא מניות" שונה לפסגות גמל אג"ח".
"פסגות גמל אג"ח עד  10%מניות" שונה ל"פסגות גמל עד  10%מניות".

7.3
7.4
7.5
7.6

"פסגות סגנו גמל מדדית ללא מניות" שונה ל"פסגות גמל מדדית".
"פסגות סגנו גמל שקלית ללא מניות" שונה ל"פסגות גמל שקלית".
"פסגות סגנו גמל מט"ח" שונה ל"פסגות גמל אג"ח חו"ל".
"פסגות סגנו גמל בטא" שונה ל"פסגות גמל בטא )סגנו(".

7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18

"פסגות נדבכי " שונה ל"פסגות גמל קומפס".
"פסגות שיא גמל מט"ח" שונה ל"פסגות גדיש חו"ל".
"פסגות שיא גמל מדדית ללא מניות" שונה ל"פסגות גדיש מדדית".
"פסגות שיא גמל אג"ח קונצרני" שונה ל"פסגות גדיש אג"ח קונצרני".
"פסגות גמל בטא" שונה ל"פסגות גדיש בטא".
"פסגות זה"ב" שונה ל"פסגות גדיש עד  20%מניות".
"פסגות גדיש אג"ח ללא מניות" שונה ל"פסגות גדיש אג"ח".
"פסגות סגנו השתלמות" שונה ל"פסגות השתלמות קומפס".
"פסגות השתלמות ללא מניות" שונה ל"פסגות השתלמות עד  10%מניות".
"פסגות השתלמות אג"ח ללא מניות" שונה ל"פסגות השתלמות אג"ח".
"פסגות כנרת" שונה ל"פסגות שיא השתלמות".
"פסגות כנרת כספית" שונה ל"פסגות שיא השתלמות כספית".

7.19
7.20
7.21

"פסגות כנרת אג"ח ללא מניות" שונה ל"פסגות שיא השתלמות אג"ח".
"פסגות כנרת מניות" שונה ל"פסגות שיא השתלמות מניות".
"פסגות כנרת בטא" שונה ל"פסגות שיא השתלמות בטא".

בעקבות השינויי המפורטי לעיל והחל מיו  1בינואר :2012
קופת הגמל "פסגות גמל" כוללת את המסלולי הבאי:
פסגות גמל כללי.
פסגות גמל אג"ח.
פסגות גמל עד  10%מניות.
פסגות גמל מניות.
פסגות גמל כספית.
פסגות גמל אג"ח מדינה.
פסגות גמל מדדית.
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ב.

נתוני עיקריי בדוחות הכספיי ושינויי מהותיי )המש'(

.12

אירועי לאחר תארי' הדיווח )המש'(

ח.

מיזוג קופות גמל וקרנות השתלמות )המש'(
.8

)המש(,
פסגות גמל אג"ח חו"ל.
פסגות גמל שקלית.
פסגות גמל בטא )סגנו(.
פסגות גמל קומפס.
פסגות גמל כשר.
קופת הגמל "פסגות גדיש" כוללת את המסלולי הבאי:
פסגות גדיש מניות.
פסגות גדיש כללי.
פסגות גדיש עד  10%מניות.
פסגות גדיש אג"ח.
פסגות גדיש כספית.
פסגות גדיש אג"ח מדינה.
פסגות גדיש בטא.
פסגות גדיש עד  20%מניות.
פסגות גדיש מדדית.
פסגות גדיש חו"ל.
פסגות גדיש אג"ח קונצרני
קר ההשתלמות "פסגות השתלמות" כוללת את המסלולי הבאי:
פסגות השתלמות מניות.
פסגות השתלמות אג"ח.
פסגות השתלמות כללי.
פסגות השתלמות עד  10%מניות.
פסגות השתלמות כספית.
פסגות השתלמות אג"ח מדינה.
פסגות השתלמות קומפס.
פסגות השתלמות כשר.
קר ההשתלמות "פסגות שיא השתלמות" כוללת את המסלולי הבאי:
פסגות כנרת כללי.
פסגות שיא השתלמות מניות.
פסגות שיא השתלמות כספית
פסגות שיא השתלמות אג"ח
פסגות שיא השתלמות בטא
פסגות שיא השתלמות כללי
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ג.

התפתחויות כלכליות במשק והשפעת על פעילות החברה

.1

ההתפתחות הפיננסית במשק בשנת הדוח והשפעתה על מדיניות ההשקעות של הקופות

השינויי במדדי ניירות הער ,הסחירי בבורסה בסיכו שנת ) 2011להל התקופה הנסקרת( ,היו כדלקמ:
הרבעו הרביעי 2011

סיכו שנת 2011

מדד המניות הכללי

3.7%

)(22.1%

יתר מניות

5.6%

)(23.7%

מדד ת"א 100

0.9%

)(20.1%

מדד ת"א 25

0.7%

)(18.2%

מדד אג"ח להמרה

0.1%

)(8.6%

מדד אג"ח כללי

1.1%

2.5%

מדד המחירי לצרכ

0.0%

2.2%

תמונת המאקרו
תמונת המאקרו ב( 2011מלמדת על המש ,ההתמודדות של הכלכלה העולמית ע משברי שוני כשהבולט ביניה
השנה היה משבר החובות באירופה .מדיניות הצנע שנגזרה מהמשבר הביאה להאטה ניכרת בצמיחה ש ובחלק
מהמדינות א .נרש מיתו כבר ב( .2011בנוס ,.הפחתות הדירוג של ארה"ב ומדינות שונות באירופה לימדו על משבר
האמו במנהיגות בחלק ניכר מהמדינות המפותחות .ע ירידת מחירי הסחורות נרשמה ג ירידה בלחצי האינפלציה
בעול במהל ,המחצית השנייה של השנה וזו הובילה לכ ,שברוב המשקי המתעוררי ובמשקי מפותחי כמו
אירופה ,אוסטרליה וישראל המדיניות המוניטרית שינתה כיוו מעליה בריבית לירידה בה.
על פי אומד מוקד של הלמ"ס הצמיחה ב( 2011בישראל הסתכמה ב( 4.8אחוזי )בדומה לשיעור הצמיחה בשנת (2010
והתוצר העסקי גדל ב( 5.1אחוזי  .מנועי הצמיחה העיקריי במשק ,הייצוא והצריכה הפרטית האטו השנה לעומת
 2010כאשר ייצוא הסחורות והשירותי )ללא יהלומי ( צמח ב( 3.0אחוזי בלבד )לעומת  10.7אחוזי ב( (2010בעוד
שההוצאה לצריכה פרטית עלתה ב( 4.0אחוזי )לעומת  5.3אחוזי ב( .(2010ההשקעות בנכסי קבועי עלו השנה ב(
 15.8אחוזי )לאחר עלייה של  13.6אחוזי ב( .(2010בשוק העבודה נמש ,השיפור שהשתק .בירידה של שיעור האבטלה
ובעלייה במספר המועסקי  .כ ,,שיעור המובטלי מס ,כוח העבודה הגיע ל( 5.8אחוזי )ממוצע  3הרבעוני הראשוני
של  (2011לעומת שיעור אבטלה ממוצע של  6.6אחוזי במהל.2010 ,
המשק האמריקאי צמח ב( 1.8אחוזי בשנת  ,2011לאחר התרחבות של  3.0אחוזי בשנת  .2010למרות הירידה בקצב
הצמיחה ,בחודשי האחרוני של השנה נרשמו נתוני מעודדי בתחו הצריכה הפרטית ,מדדי אמו הצרכני ומדדי
הייצור השוני  .ג בשוק העבודה החלו להראות סימני התאוששות מהמשבר ושיעור האבטלה ירד ל( 8.5אחוזי בסו.
 ,2011לעומת  9.4אחוזי בסו ,2010 .ו( 10באוקטובר  .2009מנגד ,בשוק הנדל" רמת הפעילות נשארה נמוכה ,א כי לא
המשיכה להתכוו .1באירופה ,משבר החובות במדינות ה(  PIIGSהאי 1באיטליה וספרד מהלכי של ריסו תקציבי
והדבר העיב על נתוני הצמיחה שרשמו השנה שתי הכלכלות 0.4 ,ו( 0.7אחוזי  ,בהתאמה .הצמיחה בגוש האירו כולו
עמדה על  1.6אחוזי ב( .2011באסיה ,קצב הצמיחה המהיר האט מעט לקראת הרבעו הרביעי .כ ,,כלכלת סי צמחה
ברבעו זה ב( 8.9אחוזי  .במקביל ,הירידה במחירי הסחורות ובעיקר בסחורות החקלאיות הובילו לקראת סופה של
השנה בסי למעבר מצעדי הריסו לצעדי תמיכה בצמיחה :העלאות הריבית נפסקו ויחס הרזרבה הופחת לראשונה מאז
.2009
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אינפלציה ,תקציב וריבית
במהל ,המחצית הראשונה של  ,2011על רקע עלייה בלחצי האינפלציוניי שהשתקפה ג בציפיות האינפלציוניות
לשנה שעמדו על  3.3אחוזי בממוצע לתקופה )מעל לגבול העליו של יעד האינפלציה –  3אחוזי ( ,המשי ,בנק ישראל
בהעלאות ריבית מדודות ,כשבסיכומה של התקופה ,הריבית הועלתה ב( 1.25אחוזי לשיעור של  3.25אחוזי  .במחצית
השניה של השנה ,לחצי המחירי באר 1ובעול החלו להיחלש ,בי היתר על רקע התרבות הסימני להאטה גלובלית
בהובלתה של אירופה .בנוס ,.ג למחאה החברתית המקומית שפרצה בקי 1האחרו הייתה השפעה ממתנת על
המחירי )בפרט על סעיפי המזו במדד( .על רקע השינוי בלחצי האינפלציה והתגברות הסיכוני לצמיחת המשק בשל
המשבר בעול  ,שינתה המדיניות המוניטרית כיוו ,והריבית הופחתה בשיעור מצטבר של חצי אחוז )שיעור הריבית בסו.
השנה עמד על  2.75אחוזי ( .במקביל ,ג בציפיות האינפלציוניות נרשמה במהל ,המחצית השנייה ירידה לשיעור
ממוצע של  2.1אחוזי  .שיעור האינפלציה ב( 2011הסתכ ב( 2.2אחוזי  .עיקר עליית המחירי נבעה מעליית סעי.
הדיור ב(  5.1אחוזי ומהתייקרות סעי .אחזקת דירה ב(  3.9אחוזי  .מדד המחירי בניכוי סעי .הדיור עלה ב( 1.3
אחוזי בלבד.
במהל ,התקופה ,הכנסות המדינה גדלו בשיעור ריאלי של  4.1אחוזי ביחס לשנת  .2010הגירעו הכולל ללא מת
אשראי נטו בשנת  2011הסתכ בס 28.6 ,מיליארד שקלי  ,שה  3.3אחוזי מהתמ"ג ,לעומת התכנו המקורי בתקציב
המדינה של גירעו של  3.0אחוזי מהתמ"ג.
ההתפתחויות המתוארות לעיל תמכו בשינויי במדדי האג"ח הממשלתיי  ,השתקפו במגמה מעורבת באג"ח הקונצרני
והעיבו על שוק המניות כמתואר להל:
אג"ח ממשלתיות צמודות מדד – בתקופה הנסקרת עלה מדד האג"ח הממשלתיות צמודות המדד בשיעור של 4.3
אחוזי  .בטווחי הקצרי ) 0(2שני ( נרשמה עליה של  2.3אחוזי  ,בטווחי
אחוזי ובטווחי הארוכי ) 5(10שני ( נרשמה עלייה של  4.8אחוזי .

הבינוניי

) 2(5שני ( עליה של 3.1

אג"ח ממשלתיות לא צמודות – בתקופה הנסקרת עלה מדד אג"ח הממשלתיות הלא צמודות בשיעור של  5.2אחוזי .
השחרי עלו ב( 5.9אחוזי והגילוני עלו ב( 2.0אחוזי  .העליה בשחרי הייתה לאור ,כל הטווחי  ,כשבטווח הארו,
נרשמה עלייה חדה של  7.6אחוזי .
שוק המניות – מדד ת"א  25ירד בתקופה הנסקרת בשיעור של  18.2אחוזי  ,כשמדד ת"א  100ירד ב( 20.1אחוזי .
הירידות נרשמו בכל הסקטורי  .סקטור השקעה ואחזקות שירד ב( 41אחוזי  ,התבלט לרעה ,על רקע מספר סיבות:
ראשית ,החברות בסקטור מתאפיינות במינו .גבוה ולכ רגישותו לתנודות במדדי המובילי בבורסה גבוהה יחסית.
שנית ,הסנטימנט השלילי כלפי בעליה )המכוני לעיתי "טייקוני "( של החברות בסקטור על רקע אירועי המחאה
החברתית שפרצה בקי ,1פגע א .הוא בביקושי למניות של חברות אלו .לבסו ,.ג להמלצות וועדת הריכוזיות במשק
הייתה השפעה שלילית על מחירי מניות המגזר ,ביו היתר ,משו שה כללו פיצול אחזקות פיננסיות וריאליות ,מת כוח
לבעלות מניות מיעוט על חשבו בעלי השליטה בחברות האחזקה וצמצו מרחב האפשרויות של רכישות ממונפות על ידי
חברות אלה .המחזור היומי הממוצע בשנת  2011במניות והמירי הסתכ ב( 1.73מיליארד ש"ח ,רמה הנמוכה ב(15.3%
מהמחזור היומי הממוצע בשנת  .2010גיוסי ההו במניות והמירי הסתכמו בשנת  2011ב( 6.0מיליארד ש"ח ,ירידה של
 53.2אחוזי ביחס לנתוני שנת .2010
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אירועי בולטי בעול
האירועי הבולטי בעול שהשפיעו ג על שוק המניות המקומי היו משבר החובות באירופה והורדת הדירוג בארה"ב.
בנוס ,.ג למחאה החברתית בישראל וחוסר היציבות בעול הערבי הייתה השפעה שלילית על הכיוו של מדדי המניות
בישראל.
הידרדרות המשבר בגוש האירו ואבד האמו של השווקי באו לידי ביטוי בעליית תשואות על אגרות החוב של המדינות
הבעייתיות .באפריל הבינה ממשלת פורטוגל כי לא תוכל עוד למחזר את חובה בתשואות הגבוהות ששררו אז בשווקי
)אג"ח ל( 10שני נסחר בתשואה של  (8.8%והגישה בקשה לקבלת סיוע מקר הסיוע שהוקמה ב( 2010ותמכה עד אז
ביוו ובאירלנד .בהמש ,השנה ,חולשת הפיסקלית של ספרד ואיטליה ,שמהוות כשליש מגוש האירו ,הובילה את
ממשלותיה להוציא לפועל תוכניות צנע נרחבות ,מה שפגע באופ ישיר בפוטנציאל הצמיחה שלה .בנוס ,.חלה עלייה
בחששות המשקיעי מקריסה כלכלית של מדינות אלו ,של המערכת הפיננסית האירופית שחשופה לאג"ח שלה ושל
המערכת הפיננסית הגלובלית .התוצאה הייתה קפיצה משמעותית במרווחי התשואות של אג"ח קונצרניות מהמגזר
הפיננסי באירופה ביחס לאג"ח הממשלתיות ועלייה ב(  CDSשל הבנקי .
העלייה במחיר החוב שנדרשו המדינות הפריפריאליות לשל בשווקי הבליטה ג את חוסר ההסכמה בי המדינות
המובילות את הגוש )בפרט גרמניה מול צרפת( לגבי אופי פתרו הסוגיה .הנגזרת של משבר המנהיגות הנ"ל הובילה את
התשואה על אג"ח ממשלתי ל( 10שני באיטליה בנובמבר האחרו לעלות לשיעור שיא של  .7.45%התיקו שנרש לאחר
מכ בתשואת האג"ח האיטלקית כלפי מטה ,יוחס בעיקר להתערבות של הבנק המרכזי האירופי בשוק האג"ח כקונה ,א,
בפועל היק .הרכישות של הבנק המרכזי היה מתו ,בעוד ירידת התשואות נבעה להערכת מחלקת המקרו של פסגות,
משיפור שחל בהערכות של המשקיעי את ההסתברות למציאת פתרו למשבר ,א בשל שינוי בקרב המנהיגות
האירופית ,מדיבורי בלבד ,להחלטות אופרטיביות ,ובעיקר על רקע מהלכי שביצע הבנק המרכזי האירופאי לשיפור
הנזילות של המערכת הבנקאית באזור
ג בארה"ב הוויכוחי בתחו הפוליטיקה הפנימית )רפובליקאי מול דמוקרטי ( סביב סוגיית החוב וחוסר היכולת
של הבית הלב להוביל קיצוצי עתידיי הובילו בתחילת אוגוסט את סוכנות הדירוג  S&Pלהוריד ,בפע הראשונה
בהיסטוריה ,את דירוג ה( AAAהמושל של ארה"ב לרמה של  .+AAע זאת ,למרות הורדת הדירוג תשואות האג"ח
של ממשלת ארה"ב נשארו בשיעור נמו ,של כ( 2אחוזי .
אג"ח קונצרני – התקופה הנסקרת התאפיינה בעלייה בתשואות ובמגמה מעורבת במחירי  .מרווח התשואות
) (SPREADשל מדד התל(בונד  20והתל(בונד  40מול אגרות החוב הממשלתיות התרחב ב( 1.2אחוזי  ,וב( 1.06אחוזי
במהל ,השנה ועמד בסופה על  2.64אחוזי ו( 2.88אחוזי  ,בהתאמה .מדד אגרות החוב הקונצרניות הצמודות למדד
המחירי לצרכ ירד ב( 1.8אחוזי לעומתו מדד התל(בונד השקלי עלה ב( 5.0אחוזי באותה תקופה .מדד התל(בונד 20
עלה בשיעור מתו של  0.7אחוזי בתקופה הנסקרת ,לעומת מדד התל(בונד  40שירד בשיעור של  1.6אחוזי .
במהל ,השנה גייס הסקטור העסקי באמצעות אג"ח  40.6מיליארד ש"ח ,ירידה של  5.3אחוזי ביחס לשנת .2010
כניסת לתוק .של המלצות וועדת חודק המחייבות את הגופי המוסדיי במספר הגבלות באשר לרכישות בהנפקות
באפיק הקונצרני הביאה לירידה משמעותית במשקל ההנפקות של סדרות חדשות )כ( 40אחוזי מס ,ההנפקות(.
הסקטורי שבלטו השנה בגיוסי החוב היו הבנקי וחברות התקשורת שגייסו כ( 60אחוזי מגיוסי האג"ח הסחירות.
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מגמות והתפתחויות בענ .קופות הגמל( לגבי שינויי רגולטורי הנוגעי לקופות הגמל ראה סעי 23 .בדוח על עסקי
התאגיד.
הסביבה הכללית של הקבוצה והשפעת גורמי חיצוניי על פעילות החברה.
בשנת הדוח לא חלו שינויי מהותיי בתחו פעילות קופות הגמל בשוק ההו הישראלי )למעט סגירת הקמ"פי
להפקדות חדשות לאחר  31.12.2010ומיזוג הקופות בהתא לתיקו  4ב( .(01.01.2012חשוב לציי כי במהל ,שנת הדוח
פורסמה רפורמת האוצר ל"הגברת התחרות על שוק החיסכו הפנסיוני" אשר תביא לידי שינוי מוהתי בענ) .בהיבטי דמי
ניהול ,תחרות ,עבודה ע ערוצי ההפצה ,הוספת רכיבי ביטוח לגמל( ,א ,טר נכנסה לתוקפה ומועדי תחולתה לא נקבעו
סופית.
מגבלות הדי לעניי תקופת ההשקעה לרבות הגבלות לעניי אופ משיכת הכספי )הכספי ישולמו באמצעות העברת
לקופת גמל משלמת לקצבה למעט חריגי שנקבעו בחוק ובתשלומי קצבתיי (קצבה מנימאלית של  3,850ש"ח לחודש,
צמוד למדד המחירי ( פוגעות בפועל בהיק .ההפקדות בקופות גמל לתגמולי ואישיות לפיצויי  .בנוס,.סגירת הקופות
המרכזיות לפיצויי להפקדות חדשות החל מינואר  2011הביא לידי ירידת שווי הנכסי במוצר זה ,כאשר כל שנותר הוא
לבצע משיכות מהמוצר.
יש לציי כי במוצר קרנות ההשתלמות ישנה מגמת צמיחה בשווי הנכסי ובהפקדות לאור ,השני אשר נמשכה ג
השנה )זאת למרות התנודתיות בשווקי (.
כיו שפסגות קופות גמל ופנסיה מנהלת קופות אישיות לתגמולי ופיצויי  ,קופות מרכזיות לפיצויי  ,וקרנות
השתלמות וקרנות פנסיה חדשות )מקיפה וכללית( ,מובא להל סיכו מגמות עיקריות בענ .בשנת  2011בסוגי קופות
אלו.
ס ,נכסי הקופות האישיות לתגמולי והאישיות לפיצויי הגיע בשנת  2011לכ(  159,553מיליוני ש"ח לעומת כ(
 170,568מיליוני ש"ח ב( ,2010קיטו של כ( .6.45%
ס ,נכסי הקופות האישיות לתגמולי והאישיות לפיצויי של פסגות קופות גמל ופנסיה הגיע בשנת  2011לכ( 33,706
מיליוני ש"ח לעומת כ(  37,068מיליוני ש"ח ב –  ,2010קיטו של כ(.9%
התשואה הכוללת שהשיגו קופות התגמולי של פסגות קופות גמל ופנסיה בשנת  2011הייתה שלילית בהתא למגמה
הכללית בשוק והסתכמה לכ( )) (2.98%תשואת השוק היתה שלילית א .היא והגיעה לכ( .((2.95%
ס ,נכסי הקופות המרכזיות לפיצויי הגיע בשנת  2011לכ(  20,942מיליוני ש"ח לעומת כ( 22,536מיליוני ש"ח ב(,2010
קיטו של כ( .7%
הסיבות ליציאת כספי בקופות הפיצויי בשוק נובעות בעיקר ממאפיי המוצר – מעבר מקופות פיצויי מרכזיות
לחסכו אישי במסגרת ביטוחי מנהלי ומוצרי פיצויי אישיי אחרי .
ס ,נכסי הקופות המרכזיות לפיצויי של פסגות קופות גמל ופנסיה הגיע בשנת  2011לכ(  3,021מיליוני ש"ח לעומת כ(
 3,326מיליוני ש"ח ב( ,2010קיטו של כ(.9.2%
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.2

התפתחות ענ 0קופות הגמל ,קרנות ההשתלמות ומצב החברה )המש'(

התשואה הכוללת שהשיגו קופות המרכזיות לפיצויי של פסגות קופות גמל ופנסיה בשנת  2011הייתה שלילית בהתא
למגמה הכללית בשוק והסתכמה לכ( ) 2.84%תשואת השוק היתה שלילית א .היא והסתכמה לכ( .(1.75%
ס ,נכסי קרנות ההשתלמות הגיע בשנת  2011לכ(  112,322מיליוני ש"ח לעומת כ(  111,954מיליוני ש"ח ב – ,2010
גידול של כ( .0.3%
ס ,נכסי קרנות ההשתלמות של פסגות קופות גמל ופנסיה הגיע בשנת  2011לכ(  9,700מיליוני ש"ח לעומת כ( 9,974
מיליוני ש"ח ב (  ,2010קיטו של כ( .0.3%
התשואה הכוללת שהשיגו קרנות ההשתלמות של פסגות קופות גמל ופנסיה בשנת  2011הייתה שלילית בהתא למגמה
הכללית בשוק והסתכמה לכ( ) 3.30%תשואת השוק היתה שלילית א .היא והסתכמה לכ(.(3.29%
אנו צופי כי כל עוד מוצר קרנות ההשתלמות יעניק לחוסכי בו הטבות מס ,אנו נמשי ,לראות צמיחה בשוק זה.

ד.

מצב הכספי של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות המנוהלות בידי החברה

.1

התפתחויות בתשלומי ובצבירה בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות

לעניי פירוט התפתחויות בתשלומי ובצבירה בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות ראה סעי 9 .בדוח על עסקי התאגיד.

.2

ניתוח התשואות שהשיגו קופות הגמל בשנת הדוח

לעניי פירוט ניתוח התשואות שהשיגו קופות הגמל בשנת הדוח ראה סעי 8 .בדוח על עסקי התאגיד .
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ה.

סיכוני שוק ודר' ניהול

במסגרת פעילותה העסקית חשופה החברה והקופות והקרנות שבניהולה למגוו סיכוני  ,וביניה  ,סיכוני מאקרו ,שינויי
חקיקה ,סיכוני השקעה ) אשראי שוק ונזילות( ,סיכוני דמורגפיי  ,סיכוני תפעוליי  ,ועוד .במהל ,שנת  2011מונה
מר עמית נתנאל למנהל הסיכוני בחברה.
.1

סיכוני מאקרו

הכנסות החברה נובעות רוב ככול מדמי ניהול המשולמי על סה"כ הנכסי הצבורי בקופות הגמל בניהולה .היק.
הנכסי מושפע מהתשואה על ההשקעות ומהיק .הצבירה של כספי חדשי  .התשואה של הקופות מושפעת ישירות
מהמצב הכלכלי של המשק ,המצב הבטחוני והמדיני וממצב שוקי ההו בחו"ל .באופ כללי בתקופות של עליות בשוקי
ההו באר 1ובחו"ל עולה ג התשואה בקופות ובתקופה של ירידות בשוקי ההו יורדת התשואה .הצבירה בקופות
המרכזיות מושפעת ג כ ממצב המשק; צמיחה תביא לגידול במספר העובדי ושכר ואילו מיתו יגרו לצמצו
מספר העובדי המועסקי והפחתה במשכורותיה – בגינ מופרשות הפקדות לקופות .כמו כ ,חברות נוטות יותר
להשתמש בכספי הפיצויי בקופה ולהפקיד פחות כאשר הרווחיות שלה קטנה .ההפקדות לקופות לתגמולי מושפעות
במידה מועטה ממצב המשק ושוקי ההו אול העמיתי נוטי למשו ,יותר כספי נזילי כשהמצב הכלכלי מורע.
העברת קופות מושפעת במידה מועטה ממצב השווקי .
.2

שינויי חקיקה

פעילות שוק ההו מוסדרת ומפוקחת באמצעות גורמי ממשלתיי רבי  ,לאחרונה התרבו שינויי החקיקה ה בתחו
המיסוי וה בתחו הסדרת הפעילות והפיקוח כגו :חוק ניירות ער ,,הרפורמה בחקיקה בעקבות דוח וועדת בכר אשר
כוללת ,בי היתר ,תיקוני לתקנות הקופות ,חוק הסדרת העיסוק ,חוק להגברת התחרות וצמצו הריכוזיות ,חוק
פיקוח על שירותי פיננסי וחוק העיסוק בשיווק ובייעו 1פנסיוני ,חוק ייעול הליכי אכיפה תיקו מספר  4ותיקו מספר
 5לחוק קופות הגמל והוראת השעה .בנוס ,.בפברואר  2012אושרו בועדת הכספי תקנות חדשות העוסקות בהגבלת דמי
הניהול במוצרי החסכו לטווח ארו.,
.3

סיכוני ענפיי )תחרות בענ(0

שוק ההו בכלל והחיסכו ארו ,הטווח בפרט מאופייני בתחרות גדולה בה משתתפי רבי  .עד לכניסת חוקי בכר
לתוק ,.פעלו בשוק ההו בנקי וכ חברות חו 1בנקאיות .השוק אופיי בריכוזיות כאשר שלושת הבנקי הגדולי ניהלו
את מרב נכסי הציבור המושקעי בקופות גמל .כיו  ,בעקבות הוצאת ניהול של קופות הגמל מידי הבנקי ופתיחת
השוק לתחרות ,חדלה הדומיננטיות שהייתה נחלת של קופות הגמל הבנקאיות בשני קודמות .ביצועי קופות הגמל
הפכו לגור בעל השפעה מכרעת בתחרות.
ריבוי מספר המתחרי גרר עליה משמעותית ברמת התחרות ומחייב את החברה להקצאת משאבי ניהוליי וכספיי
להתמודדות מול התחרות הגוברת.
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ה.

סיכוני שוק ודר' ניהול )המש'(

.4

סיכוני השקעה )אשראי ,נזילות ,שוק(
סיכו אשראי
הסיכו שלווה או צד נגדי ייכשל בעמידה בהתחייבויותיו ביחס לתנאי שסוכמו.
סיכוני שוק
הסיכו להפסד כספי כתוצאה משינוי בשווי ההוג של נכסי ההשקעה הנובע משינויי במחירי ניירות ער,,
ריביות בסיס )חסרות סיכו( ,מרווחי בשוק הקוצנרני ,שערי חליפי ,מדדי מחירי ומחירי סחורות.
סיכו נזילות
הסיכו להפסד כספי כתוצאה מחוסר יכולת לממש את נכסי ההשקעה תו ,פרק זמ קצר ובמחיר סביר,
ובמקרה קיצוני אי עמידה בתשלומי לעמיתי בשל חוסר יכולת לממש את הנכסי .
סיכוני ההשקעה מנוהלי באמצעות מגבלות על תמהיל ההשקעות בכל קופה וקר אשר הוגדרו על ידי
הדירקטוריו וועדת ההשקעות .בנוס ,.סיכוני האשראי ,השוק והנזילות נאמדי באופ שוט .באמצעות מדדי
סיכו ותרחישי קיצו מקובלי  ,שהוגדרו א .ה על ידי הדירקטוריו וועדת ההשקעות.

.5

אחרי
סיכוני דמוגרפיי
שינויי בהנחות דמוגרפיות ,כגו תוחלת חיי ותחלואה ,כמו ג שינויי רגולציה בנוגע להנחות אלה ,עלולי
להגדיל את החבות האקטוארית ולגרו להפחתה בקצבאות הצפויות או המשולמות לעמיתי קרנות הפנסיה.
סיכו חיתו
קבלת עמיתי הסובלי מבעיות רפואיות ואחרות לקר פנסיה עלולה לפגוע בקצבאות של יתר העמיתי ,
וזאת בשל עיקרו ההדדיות הקיי בקר.

סיכו תפעולי
הסיכו להפסד כתוצאה מהתנהלות כושלת של תהליכי עבודה פנימיי  ,עובדי )מתו ,רשלנות או בזדו(,
מערכות מידע ,או כתוצאה מאירועי חיצוניי שוני  .דוגמאות לסיכוני תפעוליי רלווטני לחברה ה
שיערו ,שגוי של נכסי  ,מעילה בכספי הקופה ,אסו טבע שפוגע במערכות המיחשוב ,ועוד .הסיכוני
התפעוליי מנוהלי  ,בי היתר ,באמצעות הקפדה על עבודה על פי נהלי  ,הדרכות מקצועיות לעובדי  ,מנגנוני
בקרה ממוחשבי  ,ביקורות פנימיות שוטפות ,מערכי גיבוי לבסיסי הנתוני  ,ועוד.
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ה.

סיכוני שוק ודר' ניהול )המש'(

.5

אחרי )המש'(
סיכו משפטי וסיכו ציות
פעילות קופות הגמל מוסדרת ומפוקחת באמצעות מספר רב של חוקי ותקנות .בשני האחרונות התרבו
שינויי החקיקה בתחו הסדרת הפעילות והפיקוח .החברה והקופות חשופות לתביעות משפטיות מעמיתיה וכ
מרשויות החוק בגי אי עמידה בכללי שנקבעו בחוק ובתקנות .תקדימי משפטיי  ,תביעות ייצוגיות וכדומה,
יש בה כדי להשפיע על הפעילות ועל התוצאות העסקיות של החברה .החברה והקופות מקפידות לפעול ולדווח
על פי החוק במועדי ובמתכונות הנדרשי על פי החוק .בשני האחרונות הוגשו תביעות משפטיות נגד גורמי
שוני בשוק ההו ,בעילות שונות הכוללות אי עמידה בהוראות איסור הלבנת הו ,הפרת הוראות די שונות
בתחו שוק ההו ,מעילות עובדי וכ תביעות אזרחיות.
מדיניות ניהול סיכוני:
מדיניות ההשקעות של הקופות והקרנות מוגדרת באמצעות מגבלות על תמהיל ההשקעות .ועדת ההשקעות
קובעת שיעורי חשיפה מינימליי ומקסימליי לכל אחד מאפיקי ההשקעה המרכזיי בכפו .למגבלות שנקבעו
על ידי הדירקטוריו.
תמהיל ההשקעות נקבע על בסיס התנאי בשוקי הכספי וההו בישראל ובעול  ,תו ,התיחסות להתפתחויות
הצפויות בשווקי אלו בטווחי זמ שוני  ,תו ,מת דגש על פיזור השקעות נאות בי האפיקי  ,שוקי יעד,
ענפי  ,מנפיקי וטווחי השקעה שוני .
במסגרת הדיוני בועדת ההשקעות נסקרי השינויי במדדי השוק בתקופה שחלפה ממועד הישיבה הקודמת,
פעילות הקופה והרכב הנכסי העדכני שלה ,ועוד.
הסיכוני הגלומי בנכסי ההשקעה בקופה נאמדי באמצעות מדדי סיכו ותרחישי קיצו שהוגדרו על ידי
הדירקטוריו וועדת ההשקעות ,וה משקפי את תמהיל השקעות בקופה ואת התנדותיות והקורלציות בי
גורמי הסיכו השוני בשווקי  .המדדי והתרחישי מחושבי  ,מנותחי ומדווחי באופ שוט ..בנוס.
מתקיי מעקב אחר ביצועי ההשקעות ביחס לתיק הסמ שהוגדר לקופה וביחס לסיכוני השוני )תשואה מול
סיכו(.
מדיניות ניהול הסיכוני כוללת התייחסות לאופ ניהולו של כל סיכו מהותי ,במסגרתה מוגדרי תהליכי
הליבה לניהול הסיכוני ותפקידי הדירקטוריו ,ההנהלה ,ועדת ההשקעות ,מנהלי ההשקעות ,מנהל הסיכוני
והיחידה לניהול ובקרת סיכוני  ,ביחס לתהלי ,ניהול .
ככלי בקרה למניעת חריגות מכללי ההשקעה הרגולטורי והנחיות ועדות ההשקעה ,מופקי דוחות בקרה
מהמערכות המיכוניות המתריעי בדבר חריגות של הקופה מכללי ההשקעה שנקבעו בתקנות מס הכנסה
ובהחלטות ועדות ההשקעה .בנוס .נאמד הסיכו בקופה באמצעות מדד ה(  VaRותרחישי קיצו כפי שהוגדרו
על ידי הדירקטוריו וועדת ההשקעות.
החברה פועלת להרחבה ולהעמקה של ניהול ובקרת הסיכוני לכלל פעילויות החברה .להערכת הדירקטוריו
איכות ניהול הסיכוני בחברה סבירה.
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ו.

הנהלת החברה המנהלת

.1

פרטי לגבי חברי דירקטוריו החברה המנהלת
א.

ש:רונ טוב ,דירקטור ,יו"ר

מס' ת.ז.
מע
שנת לידה
נתינות
תארי ,תחילת כהונה כדירקטור
חברותו בועדות הדירקטוריו
דח"צ
הא הוא עובד של התאגיד ,חברה בת,
חברה הקשורה או של בעל עניי
הא הוא ב משפחה של בעל עניי אחר
בתאגיד
השכלה

התעסקות בחמש השני האחרונות

ב.

058763418
חלמונית  ,18רמת פולג ,נתניה.
1964
ישראלית
1/1/2011
ועדת שכר ותגמול
לא
מנכ"ל החברה הא "פסגות בית השקעות בערבו מוגבל"
לא
מוסמ ,במינהל עסקי ( האוניברסיטה
העברית.
בוגר בכלכלה ( האוניברסיטה
העברית.
דירקטור בפסגות פנסיה )ה.ע.ל( בע"מ )עד לתארי,(26.5.11 ,
משנה למנכ"ל מגדל חברה לביטוח ,ראש חטיבת לקוחות
בקבוצת מגדל ,מנכ"ל מגדל מקפת ,מנכ"ל קופות הגמל
בקבוצת מגדל ,מנכ"ל מבטח סימו.

ש:שלמה פשה  ,דירקטור
מס' תעודת זהות
מע
שנת לידה
נתינות
תארי ,תחילת כהונה כדירקטור
חברותו בועדות הדירקטוריו
דח"צ
הא הוא עובד של התאגיד ,חברה בת,
חברה הקשורה או של בעל עניי
הא הוא ב משפחה של בעל עניי אחר
בתאגיד
השכלה
התעסקות בחמש השני האחרונות

054504055
אריה גרשוני  ,4ראשו לציו.
1956
ישראלית
15/7/07
(
לא
כ ,מכה בתפקידי כמפורט להל במסגרת תיאור עיסוק
בחמש השני האחרונות ותאגידי נוספי בה הוא מכה
כדירקטור.
לא
תואר ראשו בכלכלה וחשבונאות ,אוניברסיטת בר איל
)רואה חשבו מוסמ.(,
סמנכ"ל בכיר( כספי בפסגות בית השקעות בערבו מוגבל
ובפסגות ניירות ער ,בערבו מוגבל.
יו"ר דירקטוריו של פסגות תעודות סל בע"מ )עד ,(28.3.10
תעודות סל מדדי בערבו מוגבל )עד  ,(28.3.10פסגות תעודות
התחייבות מט"ח בערבו מוגבל )עד  ,(28.3.10פסגות פלטינו
מוצרי מובני בערבו מוגבל )עד  (28.3.10והחברות הבנות
של החברות הנ"ל.
דירקטור בפסגות קר הזדמנויות עסקיות בערבו מוגבל,
באומגה חסכו ופיננסי סוכנות לביטוח פנסיוני )(2008
בערבו מוגבל )עד לתארי ,(24.10.11 ,בפסגות השקעות
בסוכנויות ביטוח בערבו מוגבל ובפסגות פנסיה )ה.ע.ל(
בערבו מוגבל.
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ו.

הנהלת החברה המנהלת )המש'(

.1

פרטי לגבי חברי דירקטוריו החברה המנהלת )המש'(

ג.

ש:דבורה הר טוב  ,דירקטורית
מס' תעודת זהות
מע
שנת לידה
נתינות
תארי ,תחילת כהונה כדירקטור
חברותו בועדות הדירקטוריו
דח"צ
הא הוא עובד של התאגיד ,חברה בת,
חברה הקשורה או של בעל עניי
הא הוא ב משפחה של בעל עניי אחר
בתאגיד.
השכלה
התעסקות בחמש השני האחרונות

011768652
ביאליק  ,5גבעת שמואל
1976
ישראלית ואמריקאית
02/11/10
(
לא
מנהלת כספי באייפקס פרטנרס ישראל בע"מ
לא
 MBAבמנהל עסקי ( האוניברסיטה העיברית.
בוגרת כלכלה וחשבונאות ( אוניברסיטת בר איל
מנהלת כספי באייפקס פרטנרס ישראל בע"מ ,מנהלת
ביקורת במשרד רוזנבלו (הולצמ רו"ח.

דבורה הר טוב כיהנה כדירקטורית בחברה עד לתארי' .25.10.11
ד.

ש:שי אבא  ,דירקטור
מס' תעודת זהות
מע
שנת לידה
נתינות
תארי ,תחילת כהונה כדירקטור
חברותו בועדות הדירקטוריו
דח"צ
הא הוא עובד של התאגיד ,חברה בת,
חברה הקשורה או של בעל עניי
הא הוא ב משפחה של בעל עניי אחר
בתאגיד
השכלה
התעסקות בחמש השני האחרונות

034486100
ארלוזרוב  ,155תל(אביב.
1977
ישראלית ואמריקאית
02/11/10
חבר בוועדת ביקורת )עד לתארי ,(15.09.11 ,ועדת שכר
ותגמול וועדת השקעות.
לא
מכה כדירקטור בפסגות בית השקעות בע"מ ובפסגות קרנות
נאמנות בע"מ.
לא
 M.B.Aבמנהל עסקי – אוניברסיטת שיקגו ,ארה"ב.
 B.Aבכלכלה( אוניברסיטת יורק ,טורונטו ,קנדה.
מנהל השקעות בכיר באייפקס פרטנרס ישראל בע"מ ,בנקאי
השקעות במורג סטנלי ,ניו יורק ,ארה"ב.
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.1

פרטי לגבי חברי דירקטוריו החברה המנהלת )המש'(

ה.

סמי מועל ,דירקטור
מס' תעודת זהות
מע
שנת לידה
נתינות
תארי ,תחילת כהונה כדירקטור
חברותו בועדות הדירקטוריו
דח"צ
הא הוא עובד של התאגיד ,חברה בת,
חברה הקשורה או של בעל עניי.
הא הוא ב משפחה של בעל עניי אחר
בתאגיד.
השכלה
התעסקות בחמש השני האחרונות.

פירוט התאגידי שבה הוא משמש
דירקטור

ו.

047443074
בועז  ,10רמת השרו
1947
ישראלית
27/5/07
יו"ר וועדת ביקורת ,יו"ר ועדת השקעות ,חבר ועדת אשראי.
כ
לא
לא
רואה חשבו מוסמ,
דירקטור בפסגות פנסיה )ה.ע.ל( בע"מ.
יו"ר הדירקטוריו וחבר ועדת השקעות ביובנק קרנות נאמנות
בערבו מוגבל.
דירקטור בשומרה חברה לביטוח בערבו מוגבל.
חבר ועדת ביקורת ויו"ר ועדת השקעות )עד .(09/08
דח"צ בלומיר אחזקות בערבו מוגבל )עד .(09/07
דירקטור בסוברי בערבו מוגבל )עד .(7/07
דירקטור במלרג הנדסה וקבלנות בערבו מוגבל )עד .(4/07
יוע 1כלכלי עצמאי.
פסגות פנסיה )ה.ע.ל( בע"מ ,יובנק קרנות נאמנות בערבו
מוגבל; דירקטור ובעלי בס.מ .מעו .יעו 1והשקעות בערבו
מוגבל )חברה פרטית( ,מופת )מ.פ (.בע"מ.

שרו קנדה ,דירקטורית
מס' תעודת זהות
מע
שנת לידה
נתינות
תארי ,תחילת כהונה כדירקטור
חברותו בועדות הדירקטוריו
דח"צ
הא הוא עובד של התאגיד ,חברה בת,
חברה הקשורה או של בעל עניי
הא הוא ב משפחה של בעל עניי אחר
בתאגיד.
השכלה
התעסקות בחמש השני האחרונות.

025321928
דיסנצ'יק  ,16תל אביב
1973
ישראלית
26/05/2010
(
לא
מנהלת מקצועית של מער ,הכספי בפסגות בית השקעות
בע"מ ודירקטורית בחברת פסגות פנסיה )ה.ע.ל( בע"מ
לא
בוגרת בחשבונאות וכלכלה – אוניברסיטת תל אביב.
מנהלת מקצועית של מער ,הכספי בפסגות בית השקעות
בע"מ .חשבת בפסגות ניירות ער ,ובפסגות בית השקעות.
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פרטי לגבי חברי דירקטוריו החברה המנהלת )המש'(

ז.

יוסי בהיר ,דירקטור
מס' תעודת זהות
מע
שנת לידה
נתינות
תארי ,תחילת כהונה כדירקטור
חברותו בועדות הדירקטוריו
דח"צ
הא הוא עובד של התאגיד ,חברה בת,
חברה הקשורה או של בעל עניי
הא הוא ב משפחה של בעל עניי אחר
בתאגיד.
השכלה

התעסקות בחמש השני האחרונות.
פירוט התאגידי שבה הוא משמש
דירקטור

ח.

052884624
מרדכי  ,15רמת השרו
1954
ישראלית
25/11/2008
חבר ועדת ביקורת ,יו"ר ועדת אשראי.
כ
לא
לא
תואר שני ) (M.B.Aמנהל עסקי (אוניברסיטת ת"א
תואר ראשו ) (B.Aכלכלה מגמת מנהל עסקי (אוניברסיטת
בר(איל
יוע 1עצמאי בנושא בנקאות ושוק ההו.
חבר דירקטוריו מנורה(מבטחי חיתו וניהול בערבו מוגבל
חבר ועדת הביקורת של עמיתי קרנות הפנסיה בהסדר.
חבר דירקטוריו תכלית ניהול תיקי בע"מ.

אברה שני ,דירקטור
מס' תעודת זהות
מע
שנת לידה
נתינות
תארי ,תחילת כהונה כדירקטור
חברותו בועדות הדירקטוריו
דח"צ
הא הוא עובד של התאגיד ,חברה בת,
חברה הקשורה או של בעל עניי
הא הוא ב משפחה של בעל עניי אחר
בתאגיד.
השכלה
התעסקות בחמש השני האחרונות.

פירוט התאגידי שבה הוא משמש
דירקטור

005166939
רוטשילד  38נס ציונה
1948
ישראלית
27/05/2008
חבר ועדת ביקורת ,חבר ועדת השקעות.
כ
לא
לא
תואר שני )( (M.B.Aביה"ס למנהל עסקי אוניברסיטת ת"א
תואר ראשו ) (B.Aבכלכלה( אוניברסיטת ת"א
דירקטור בפסגות פנסיה )ה.ע.ל( בע"מ.
דירקטור בתאת טכנולוגיות.
דירקטור בהראל סל בע"מ והראל סל מטבעות בע"מ.
 2005(2008יוע 1כלכלי ועסקי ומנכ"ל חברת הזנק העוסקת
בפיתוח שרות סלולארי.
 2000(2004סמנכ"ל בכיר בכלכלה ועסקי ב IDBפיתוח .
כלנית כרמו בערבו מוגבל) .עד (3/10
תאת טכנולוגיות בערבו מוגבל.
פסגות פנסיה )ה.ע.ל( בע"מ.
תאת טכנולוגיות.
הראל סל בע"נ והראל סל מטבעות בע"מ.
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ו.

הנהלת החברה המנהלת )המש'(

.1

פרטי לגבי חברי דירקטוריו החברה המנהלת )המש'(

ט.

טל קד ,דירקטור
מס' תעודת זהות
מע
שנת לידה
נתינות
תארי ,תחילת כהונה כדירקטור
חברותו בועדות הדירקטוריו
דח"צ
הא הוא עובד של התאגיד ,חברה בת,
חברה הקשורה או של בעל עניי
הא הוא ב משפחה של בעל עניי אחר
בתאגיד.
השכלה
התעסקות בחמש השני האחרונות.

י.

027105212
עינב  ,22הרצליה
1974
ישראלית
02/11/2010
(
לא
סמנכ"ל מכירות ולקוחות בפסגות בית השקעות בע"מ ,מנכ"ל
פסגות אומגה חיסכו ופיננסי סוכנות לביטוח פנסיוני )(2008
בע"מ.
לא
 M.Aבמשפטי ( אוניברסיטת בר איל ובוגר מנהל עסקי –
המסלול האקדמי המכללה למנהל.
סמנכ"ל מכירות ולקוחות בפסגות בית השקעות בע"מ ומנכ"ל
פסגות אומגה חיסכו ופיננסי סוכנות לביטוח פנסיוני )(2008
בע"מ.

רחל תורג'מ ,דירקטורית
מס' תעודת זהות
מע
שנת לידה
נתינות
תארי ,תחילת כהונה כדירקטור
חברותו בועדות הדירקטוריו
דח"צ
הא הוא עובד של התאגיד ,חברה בת,
חברה הקשורה או של בעל עניי
הא הוא ב משפחה של בעל עניי אחר
בתאגיד.
השכלה

התעסקות בחמש השני האחרונות.

29606316
ת.ד  , 41263תל אביב יפו
1972
ישראלית
20.9.11
(
לא
לא
לא
 ( B. Aבוגר מדעי המדינה והיסטוריה כללית(לימודי המזרח
התיכו.
 ( M.Aמוסמ ,במדעי המדינה – מינהל ציבורי ושלטו מקומי.
 – L.L.Bתואר ראשו במשפטי .
בעלת רשיו עו"ד משנת .2008
עורכת די ,בעלי של "ספארק יזמות פיננסי והשקעות
בע"מ".
יו"ר דירקטוריו חברת חלמיש.
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יא .רונ קופמ ,דירקטור
מס' תעודת זהות
מע
שנת לידה
נתינות
תארי ,תחילת כהונה כדירקטור
חברותו בועדות הדירקטוריו
דח"צ
הא הוא עובד של התאגיד ,חברה בת ,חברה
הקשורה או של בעל עניי

056003650
אלכסנדר זייד  ,20פתח תקווה
1959
ישראלית
25.10.11
לא
לא
סמנכ"ל פסגות בית השקעות

הא הוא ב משפחה של בעל עניי אחר
בתאגיד.
השכלה

לא

התעסקות בחמש השני האחרונות

 BAסוציולוגיה ולימודי עבודה.
 MAהתנהגות ארגונית.

סמנכ"ל משאבי אנוש בחב' מנורה
מבטחי .
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ו.

הנהלת החברה המנהלת )המש'(

.2

שכר דירקטורי

בתקופת הדוח הסתכ

.3

שכר הדירקטורי בחברה לסכו כולל של כ(  2,614אלפי ש"ח.

כנוס ישיבות דירקטוריו ועדות דירקטוריו

בתקופת הדוח דירקטוריו החברה קיי  9ישיבות.
וועדת הביקורת קיימה  10ישיבות.
וועדת ההשקעות התכנסה  44פעמי )כולל ועדות טלפוניות(.
וועדת האשראי התכנסה  25פעמי )מתוכ  11ועדות טלפוניות(.

.4

נושאי משרה בחברה

להל פרטי לגבי נושאי משרה בחברה:

מס' תעודת זהות
שנת לידה
תארי ,תחילת כהונה
התפקיד שהוא ממלא בתאגיד
תפקיד בחברה קשורה או אצל בעלי עניי בחברה
השכלה

התעסקות בחמש השני האחרונות

מס' תעודת זהות
שנת לידה
תארי ,תחילת כהונה
התפקיד שהוא ממלא בתאגיד
תפקיד בחברה קשורה או אצל בעלי עניי בחברה
השכלה
התעסקות בחמש השני האחרונות

חגי בדש
027239664
1974
08/03/2009
מנכ"ל
לא
תואר ראשו ) (B.Aבכלכלה ומנהל עסקי
המרכז הבינתחומי ,הרצליה.
בעל רישיו ניהול תיקי השקעות.
בעל רישיו לעסוק בשיווק השקעות.

)התמחות במימו(

סמנכ"ל מכירות בפסגות בית השקעות.
סמנכ"ל שיווק בפסגות קרנות נאמנות מבית פסגות בית
השקעות.
יו"ר דירקטוריו פסגות פנסיה )ה.ע.ל( בע"מ )החל מיו (26.5.11
שלומי ברכה
024956377
1970
01/12/2006
סמנכ"ל השקעות
לא
 B.Aבכלכלה ומינהל עסקי  ,האוניברסיטה העברית ירושלי .
 MBAבמינהל עסקי האוניברסיטה העברית בירושלי .
היו ( – 2006סמנכ"ל השקעות ,פסגות קופות גמל.
 – 2005(2006מנכ"ל ,דש קרנות נאמנות.
 – 2005(2003מנהל מחלקת השקעות ,לאומי פיא ניהול קרנות
נאמנות.
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ו.
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.4

נושאי משרה בחברה )המש'(
מיכאל אס0

מס' תעודת זהות
שנת לידה
תארי ,תחילת כהונה
התפקיד שהוא ממלא בתאגיד
תפקיד בחברה קשורה או אצל בעלי עניי בחברה
השכלה

התעסקות בחמש השני האחרונות

27322213
1974
03/2008
מנהל כספי
לא
רואה חשבו מוסמ(CPA) ,
בוגר בעסקי המכללה למינהל ,התמחות בחשבונאות.
 MBAבמינהל עסקי  ,התמחות במימו(המכללה למינהל.
מנהל כספי פסגות פנסיה )ה.ע.ל( בע"מ ,חשב בפסגות תעודות
התחייבות מט"ח מסחר ) (2003בערבו מוגבל ,פסגות פלטינו
מוצרי מובני בערבו מוגבל  ,פסגות תעודות סל מדדי
בערבו מוגבל פסגות תעודות סל מדדי מסחר ) (2007בערבו
מוגבל ,פסגות תעודות סל בערבו מוגבל  ,פסגות תעודות סל
מסחר ) (2000בערבו מוגבל.

גיל גבאי
מס' תעודת זהות
שנת לידה
תארי ,תחילת כהונה
התפקיד שהוא ממלא בתאגיד
הא הוא ב משפחה של בעל עניי אחר בתאגיד
השכלה

התעסקות בחמש השני האחרונות

024239162
1969
01/12/08
מבקר פני
לא
תואר ראשו בכלכלה וחשבונאות – אוניברסיטת בר(איל.
רו"ח.
לימודי תעודה בתחו ביקורת פני  ,אשראי השקעות וניהול
סיכוני .
מבקר פני בקבוצת פסגות החל מיו .1.12.08
דירקטור – אחראי על ניהול סיכוני במוסדות פיננסי ,
במשרד דלויט ,ברייטמ אלמגור ,רו"ח.
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ו.

הנהלת החברה המנהלת )המש'(

.4

נושאי משרה בחברה )המש'(
ענת כנפו

מס' תעודת זהות

37568177

שנת לידה

1976

תארי ,תחילת כהונה

11/2009

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד

סמנכ"ל תפעול

תפקיד בחברה קשורה או אצל בעלי עניי בחברה

לא

השכלה

תואר ראשו במנהל עסקי  ,מכללת עמק יזרעאל.
תואר שני במדיניות ציבורית וכלכלה ,אוניברסיטת ת"א.

התעסקות בחמש השני האחרונות

מנהלת מער ,מכירות בפסגות בית השקעות בע"מ .
מנהלת צוות במחלקת שיווק בפסגות קרנות נאמנות בע"מ.

עוז לוי
מס' תעודת זהות
שנת לידה
תארי ,תחילת כהונה
התפקיד שהוא ממלא בתאגיד
הא הוא ב משפחה של בעל עניי אחר בתאגיד
השכלה

025299942
1973
1/2011
מנהל סיכוני
לא
תואר ראשו בסטטיסטיקה ומנהל עסקי  ,תואר שני במנהל
עסקי באוניברסיטה העברית.
בעל הסמכה בי לאומית לניהול סיכוני ( FRM

התעסקות בחמש השני האחרונות

מנהל מחלקת ניהול סיכוני באג .החשב הכללי במשרד
האוצר.

עוז לוי כיה כמנהל סיכוני בפסגות קופות גמל ופנסיה עד לתארי' .16.11.11
עמית נתנאל
מס' תעודת זהות

028722213

שנת לידה

1971

תארי ,תחילת כהונה

11/2011

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד

מנהל סיכוני ראשי

הא הוא ב משפחה של בעל עניי אחר בתאגיד

לא

השכלה

תואר ראשו בכלכלה וניהול ( האוניברסיטה הפתוחה.
תואר שני במנהל עסקי )מימו וחשבונאות( – אוניברסיטת
תל אביב.

התעסקות בחמש השני האחרונות

מנהל סיכוני ראשי – הפניקס חברה לביטוח.
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ו.

הנהלת החברה המנהלת )המש'(

.5

פרטי לעניי תשלומי שכר

להל פרטי לעניי תשלומי שכר ששלמה החברה בתקופת הדוח ל( 5נושאי המשרה הבכירה בה שהיו מועסקי בחברה
בתקופת הדוח:
ש

תפקיד

פרוט תשלומי ששולמו )ש"ח(

פירוט התחייבויות שקבלה על עצמה החברה

1

עובד א'

עובד חברה

2,715,549

הנ"ל מעניק את שירותיו לחברה באמצעות
חברה בבעלותו המלאה .בעניי זה ראה ביאור
 17יז' לדוחות הכספיי השנתיי של החברה
ליו  31בדצמבר .2011

2

עובד ב'

עובד חברה

1,464,444

החברה נושאת בהתחייבות לסיו יחסי עובד
מעביד על פי חוק פיצויי פיטורי וכ על פי

3

עובד ג'

עובד חברה

1,255,927

הנ"ל מעניק את שירותיו לחברה באמצעות
חברה בבעלותו המלאה .בעניי זה ראה ביאור
 17טז' לדוחות הכספיי השנתיי של החברה
ליו  31בדצמבר .2011

4

עובד ד'

עובד חברה

792,414

החברה נושאת בהתחייבות לסיו יחסי עובד
מעביד על פי חוק פיצויי פיטורי וכ על פי
צבירת ימי חופשה ומחלה על פי חוק.

5

עובד ה'

עובד חברה

683,792

החברה נושאת בהתחייבות לסיו יחסי עובד
מעביד על פי חוק פיצויי פיטורי וכ על פי
צבירת ימי חופשה ומחלה על פי חוק.

צבירת ימי חופשה ומחלה על פי חוק.

ז.

רואה חשבו מבקר

רואה החשבו המבקר של החברה הינו  KPMGסומ ,חייקי.
השותפה במשרד רואה החשבו המבקר האחראית על הטיפול בחברה הינה גברת דבורה ויזל ,רו"ח.

ח.

ביקורת פנימית

החברה הינה חברה פרטית .הוראות סעי 146 .לחוק החברות ,התשנ"ט( 1999חלות על החברה מכוח סעי 10 .לחוק
הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות גמל( ,תשס"ה( 2005ומשכ ,חלה על החברה חובת מינוי מבקר פנימי כאמור בחוק
החברות ,התשנ"ט(.1999
הביקורת הפנימית בחברה מבוצעת על ידי המבקר הפנימי בחברה מר גיל גבאי ,אשר החל כהונתו ביו  1בדצמבר .2008
המבקר הפנימי הנו עובד פסגות בית השקעות בדרג סמנכ"ל ועומד בראש מער ,הביקורת הפנימית.
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ח.

ביקורת פנימית )המש'(

המבקר ממונה כמבקר פני בכל חברות הקבוצה העיקריות .בביצוע ביקורתו נעזר המבקר בצוות מבקרי
התמחות שונה )רו"ח ,עו"ד ,תואר שני בביקורת פני וכיו"ב(.

בעלי

הכישורי המכשירי אותו לביצוע התפקיד ( רואה חשבו מוסמ ,,בוגר חשבונאות וכלכלה ולימודי תעודה בתחו
ביקורת פני  ,אשראי השקעות וניהול סיכוני  .בעל ניסיו רב בתחו הביקורת הפנימית ,רגולציה וניהול סיכוני
והתמחות בביקורת בנושא בנקאות ,שוק ההו וניירות ער.,
המבקר הפנימי עומד בהוראות סעי)146 .ב( לחוק החברות ,התשנ"ט( 1999ובהוראות סעי 8 .לחוק הביקורת הפנימית.
המבקר הפנימי אינו מחזיק בניירות ער ,של החברה או של גופי הקשורי אליה.
המבקר הפנימי הינו עובד של החברה הא ( פסגות בית השקעות בע"מ.
דר ,המינוי ( מינוי המבקר הפנימי אושר על ידי הדירקטוריו ביו  25בנובמבר ) 2008בכפו .לאישור המינוי על ידי
האורגני המוסמכי בפסגות בית השקעות( .המינוי אושר על רקע השכלתו ,כישוריו וניסיונו הרב של המבקר בביקורת
פנימית המכשירי אותו לביצוע תפקידו על פי הוראות חוק הביקורת הפנימית ותקני מקצועיי מקובלי  .זאת ,על
רקע הקמת מער ,ביקורת עצמאי בפסגות בית השקעות ,ע מבקר פנימי במשרה מלאה בדרגת סמנכ"ל ,כחלק מחיזוק
הביקורת הפנימית ,לאור הגידול במורכבות ובהיק .פעילות קבוצת פסגות בית השקעות.
(

זהות הממונה על המבקר הפנימי ( הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הינו יו"ר הדירקטוריו של החברה הא
פסגות בית השקעות בע"מ.

תכנית העבודה ( תוכנית הביקורת השנתית נגזרת מתכנו רב שנתי של  4שני  ,המכסה את תחומי פעילות החברה.
התוכנית הרב שנתית מתעדכנת מדי שנה ל( 4השני הקרובות .עדכו התוכנית נקבע על בסיס עדכו "סקר סיכוני
לקביעת יעדי הביקורת הפנימית" משנת  ,2008לאור תוצאות ביקורות קודמות ,שינויי חקיקה והנחיות רגולציה,
שינויי בפעילות החברה ונקודות תורפה הנראות לדירקטוריו החברה ,לועדת הביקורת ,להנהלה או למבקר הפנימי.
לצור ,גיבוש תכנית העבודה המוגשת לאישור ,המבקר הפנימי נוע 1ע גורמי שוני ובכלל זה ,הנהלת החברה .תכנית
הביקורת לשנת  2011אושרה על ידי ועדת הביקורת של החברה ביו  26בדצמבר  2010ועל ידי דירקטוריו החברה ביו
 26בדצמבר .2010
תכנית העבודה שנקבעה מאפשרת למבקר הפנימי שיקול דעת לסטייה מהתכנית ,בהתא לנסיבות ,תו ,התייעצות ע
יו"ר הדירקטוריו ויו"ר ועדת הביקורת .עסקאות מהותיות ,ככל שהיו ,לא נבחנו ע"י המבקר הפנימי השנה .לחברה אי
פעילויות או תאגידי מוחזקי מחו 1לישראל.
היק .העסקה ( היק .העסקת המבקר הפנימי ,צוות העובדי הכפופי לו וכ יועצי חיצוניי המסייעי לביקורת,
הסתכ בשנת הדוח לכ(  5.8משרות מלאות ,המהוות כ(  11,600שעות ,בקשר לפעילות כלל החברה .בידי ועדת
הביקורת והמבקר האפשרות להרחבת ההיק .בהתא לנסיבות.
עריכת הביקורת ( תכנית הביקורת הפנימית מבוצעת על פי חוק הביקורת הפנימית ומתבססת על תקני מקצועיי
מקובלי  .ועדת הביקורת מטע הדירקטוריו ,מפקחת על עבודת המבקר הפנימי בחברה והניחה את דעתה כי המבקר
הפנימי עור ,את הביקורת הפנימית בהתא לתקני מקצועיי מקובלי  .זאת על פי הצהרת המבקר הפנימי ,ניסיונו,
מקצועיותו וכ לאור דיוניה בעבודת הביקורת הפנימית ותוצריה.
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ח.

ביקורת פנימית )המש'(

גישה למידע ( למבקר הפנימי ולצוותו הוענקה גישה מלאה ,בלתי מוגבלת ובלתי אמצעית למערכות המידע ולנתוני
כספיי לצור ,הביקורת על פי סעי 9 .לחוק הביקורת הפנימית.
די וחשבו המבקר הפנימי ( דוחות הביקורת הפנימית מוגשי בכתב לדיו באופ שוט .ע הנהלת החברה והמנכ"ל.
בסיו ביקורת ,מוגש הדוח ליו"ר הדירקטוריו ,ליו"ר ועדת הביקורת ולמנכ"ל החברה .בועדת הביקורת נידוני דוחות
ביקורת אשר קיבלו את תגובת ההנהלה עד למועד הוועדה .דיווחי בגי דוחות הביקורת האמורי נמסרי בהתאמה
בדירקטוריו.
בשנת  2011הוגשו דוחות על ממצאי המבקר הפנימי ליו"ר הדירקטוריו ,המנהל הכללי ליו"ר ועדת הביקורת,16/2/11 :
.31/10/11 ,4/9/11 ,1/8/11 ,31/7/11 ,19/7/11 ,16/6/11 ,2/6/11 ,12/5/11 ,11/5/11 ,8/5/11 ,22/3/11
בתקופת הדו"ח התקיימו דיוני בועדת הביקורת על ממצאי המבקר הפנימי במועדי
.08/11/2011 ,10/08/2011 ,17/05/2011

הבאי ,22/03/2011 :

הערכת הדירקטוריו את פעילות המבקר הפנימי ( להערכת דירקטוריו החברה ,כישורי המבקר הפנימי ,היק ,.אופי,
רציפות הפעילות המתוכננת ותכנית העבודה של המבקר הפנימי ,הינ סבירי בנסיבות העניי ויש בה כדי להגשי
את מטרות הביקורת הפנימית בחברה.
תגמול ( תגמול המבקר הפנימי נקבע על פי הסכ העסקה בחברת הא ובכפו .לאישור ועדת הביקורת של החברה הא .
לדעת הדירקטוריו ,אי בתגמול שנקבע בכדי להשפיע או לפגוע בהפעלת שיקול דעתו המקצועי של המבקר הפנימי.

ט.

התאמה לתקני דיווח כספי בינלאומיי )(IFRS

לפרטי בדבר יישו תקני דיווח כספי בינלאומיי ) (IFRSראה ביאור  2לדוחות הכספיי .

י.

בקרה פנימית על דיווח כספי

בהתא להוראות החוזר המעודכ בעניי "אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי" אשר פורס על ידי
הממונה על שוק ההו ביטוח וחסכו במשרד האוצר ,בחודש יוני ) 2009להל ( "החוזר"( ,נקבעו הוראות שמיועדות
לייש את דרישות סעי 404 .של ה( ) Sox Actלהל ( "סעי .("404 .מכח סעי 404 .פורסמו בארצות הברית הוראות
באשר לאחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי ,וחוות דעת רואה החשבו המבקר לגבי הביקורת של
הבקרה הפנימית על דיווח כספי .בהתא להוראות החוזר החברה יישמה את דרישות סעי 404 .וכ את הוראות ה(
 SECשפורסמו מכוחו .החברה המנהלת ביצעה את הפרויקט בהתא

לשלבי

המפורטי בחוזר .הצהרת ההנהלה

באשר לאחריותה על הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ,וכ חוות הדעת של רואה החשבו המבקר ,לגבי הבקרה
הפנימית על הדיווח הכספי ,מצורפי לדוח הכספי.
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י.

בקרה פנימית על דיווח כספי )המש'(

הנהלת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ )לשעבר ( פסגות קופות גמל בע"מ( )להל ( "החברה המנהלת"( ,בשיתו .המנכ"ל
ומנהל הכספי של החברה המנהלת ,העריכו לתו התקופה המכוסה בדוח זה את האפקטיביות של הבקרות והנהלי
לגבי הגילוי של החברה המנהלת .על בסיס הערכה זו ,מנכ"ל החברה המנהלת ומנהל הכספי הסיקו כי לתו תקופה זו,
הבקרות והנהלי לגבי הגילוי של החברה המנהלת הנ אפקטיביות על מנת לרשו  ,לעבד ,לסכ ולדווח על המידע
שהחברה המנהלת נדרשת לגלות בדוח השנתי בהתא להוראות הדי והוראות הדיווח שקבע הממונה על שוק ההו
ביטוח וחסכו ובמועד שנקבע בהוראות אלו.
במהל ,התקופה המכוסה המסתיימת ביו  31בדצמבר  2011לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על
דיווח כספי אשר השפיע באופ מהותי ,או סביר שצפוי להשפיע באופ מהותי ,על הבקרה הפנימית של הגו .המוסדי על
דיווח כספי.

יא.

אופ ניהול החברה

.1

נוהל עבודת הדירקטוריו וועדותיו

דירקטוריו החברה מקיי לפחות  8ישיבות במהל ,שנה קלנדרית ,לצור ,דיו בענייני שה בסמכותו של הדירקטוריו
בהתא להוראות חוק קופות גמל והתקנות מכוחו ,חוק הפיקוח על שירותי פיננסיי )ביטוח( ,תשמ"א(  1981והתקנות
מכוחו וחוק החברות.
כינוס הדירקטוריו נעשה בהחלטת יו"ר הדירקטוריו .מבלי לגרוע מהאמור ,ישיבות דירקטוריו עשויות להיות
מכונסות לבקשת כל דירקטור ,בכל עת.
הודעה על ישיבת דירקטוריו תימסר לכל חברי הדירקטוריו זמ סביר לפני מועד קיומה ,א ,לא פחות משני ימי עסקי
לפני מועד זה ,או במקרי חריגי  ,בהתראה קצרה יותר ובלבד שכל חברי הדירקטוריו הסכימו לכ ,,לרבות רוב
הדירקטורי החיצוניי .סדר היו מועבר לדירקטורי בדר ,כלל מספר ימי לפני מועד כינוס הישיבה.
דירקטוריו החברה עשוי לקיי ישיבות באמצעות אמצעי תקשורת ו/או לקבל החלטות ללא התכנסות בפועל ,בכפו.
להוראות הדי ולהנחיות משרד האוצר.
המניי החוקי בישיבות דירקטוריו יהיה רוב חברי הדירקטוריו ,ובלבד שבישיבה יהיו נוכחי לפחות  2דירקטורי
חיצוניי .
החלטות דירקטוריו יתקבלו ברוב רגיל של המשתתפי בישיבה .אי למי מחברי הדירקטוריו או ליו"ר הדירקטוריו
זכות קול מכריע או נוס ..בישיבות דירקטוריו נרש פרוטוקול אשר נשמר במשרדי החברה.
ועדת הביקורת מקיימת לפחות  6ישיבות במהל ,שנה קלנדרית ,לדיו בענייני שה בסמכותה של ועדת הביקורת
בהתא להוראות חוק קופות גמל והתקנות מכוחו ,חוק הפיקוח ע ,שירותי פיננסיי )ביטוח( ,תשמ"א( 1981
והתקנות מכוחו וחוק החברות.
הודעה על ישיבת ועדת ביקורת תימסר לכל חברי ועדת הביקורת זמ סביר לפני מועד קיומה ,א ,לא פחות משני ימי
עסקי לפני מועד זה ,או במקרי חריגי  ,בהתראה קצרה יותר ובלבד שכל חברי ועדת הביקורת הסכימו לכ ,,לרבות
רוב הדירקטורי החיצוניי  .סדר היו מועבר לועדת הביקורת בדר ,כלל מספר ימי לפני מועד כינוס הישיבה.
מספר החברי בועדת הביקורת לא יפחת משלושה וכל הדירקטורי החיצוניי יהיו חברי בה.
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יא.

אופ ניהול החברה )המש'(

.1

נוהל עבודת הדירקטוריו וועדותיו )המש'(

המניי החוקי בישיבת ועדת הביקורת הוא רוב חברי הועדה ובלבד שרוב דירקטורי חיצוניי  .ההחלטות מתקבלות
ברוב רגיל של חברי הועדה המשתתפי בישיבה .בישיבות ועדת הביקורת נרש פרוטוקול אשר נשמר במשרדי החברה.
ועדת ההשקעות מתכנסות אחת לשבועיי  .בועדת השקעות יהיה מספר אי זוגי של חברי שלא יפחת משלושה ולא יעלה
על שבעה .רוב חברי ועדת השקעות ויו"ר הועדה יהיו נציגי חיצוניי  .המניי החוקי הוא רוב חברי הועדה .ההחלטות
מתקבלות ברוב רגיל של חברי הועדה המשתתפי בישיבה ובמקרה של שוויו בהצבעה תהיה זכות הכרעה ליו"ר הועדה.
בישיבות הדירקטוריו וועדות ביקורת ( מזכיר החברה עור ,את פרוטוקול הישיבה אשר משק .בתמצית את הדברי
הנידוני בישיבה .הפרוטוקול נער ,עפ"י הנדרש בהוראות הדי ונחת ע"י יו"ר הדירקטוריו ו/או יו"ר ועדת הביקורת
)בהתאמה( ונשמר במשרדי החברה .הפרוטוקולי מובאי לאישור בפני הדירקטוריו/ועדת ביקורת בישיבותיה ,
כנדרש בהוראות הדי.
בוועדת ההשקעות נער ,פרוטוקול שנחת על ידי יו"ר ועדת השקעות ומובא לאישור בפני ועדת השקעות בישיבה הבאה
אחריה.
נוהל עבודת דירקטוריו וועדותיו ונוהל עבודת ועדת הביקורת אושר בנובמבר  2009ע"י ועדת הביקורת והדירקטוריו
של החברה.

.2

קבלת החלטות לעניי השקעת נכסי הקופות והקר

השקעת הנכסי נעשית בהתא למדיניות ההשקעות של כל אחת מהקופות וקר ההשתלמות ,ובהתא להנחיות ועדת
ההשקעות המתכנסת לצור ,דיו בהשקעות הקופות וקרנות ההשתלמות אחת לשבועיי  .אחת לשבועיי מתכנסת ועדת
ההשקעות של החברה ,ובפניה מוצגת סקירות מאקרו ומיקרו מהמחלקה הכלכלית של בית ההשקעות וסקירה ממנהל
ההשקעות על ההשקעות בקופות השונות ובקר ההשתלמות בהשוואה למדדי ביצוע שוני ובהשוואה למצב במועד
פגישת הוועדה הקוד ולהחלטות שהתקבלו .כמו כ ,מוסר מנהל ההשקעות הערכותיו לגבי התפתחות השוק ולגבי
הצור ,,א קיי  ,בהתאמת מדיניות ההשקעות .לאחר דיו ,מקבלת הוועדה החלטות לגבי הקווי הכלליי למדיניות
– כאשר מדובר

ההשקעות של הקופות ושל קר ההשתלמות .ועדת ההשקעות אינה דנה בדר ,כלל )למעט חריגי
בעסקאות המחייבות אשור ועדת השקעות( בניירות ער ,מסוימי .
מדיניות ועדת ההשקעות של החברה מיושמת על ידי מנהל ההשקעות באופ יחסי לרמת הסיכו שנקבעה בכל מסלול
ובהתא לשיקול הדעת שהותירה בידיו הוועדה.
בחירת המניות ואגרות החוב נעשית ע"י מנהל ההשקעות בהתא להמלצות של המחלקה הכלכלית של חברת הא
ולניתוחי החברות המתקבלות ממנה.
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יא.

אופ ניהול החברה )המש'(

.3

בצוע הקצאות באמצעות חשבו מפצל

ככלל ,רכישה ומכירה של ניירות ער ,עבור הקופות וקרנות ההשתלמות של החברה אינה מתבצעת דר ,חשבו מפצל
אלא ישירות לחשבו הקופה .א וככל שנעשית פעילות בחשבו מפצל ,העיקרו שמנחה את יחידת ההשקעות הוא חובת
הנאמנות כלפי הלקוחות ואי העדפת קופה אחת על פני קופה אחרת ,לפיכ ,,ההקצאות בכל הקופות נעשות עפ"י שער
ממוצע של כל העסקאות באותו נייר לאותו יו .

.4

נהלי בקרת פיקוח השקעות

יחידת בקרת השקעות בתפעול השקעות ,נפרדת מיחידות ניהול ,ייזו  ,הקצאה והערכה של נכסי השקעה ואשראי לא
סחיר ,כפופה לסמנכ"ל בכיר – חסכו ארו ,טווח.
היחידה מבצעת שירותי בקרה והערכה שוטפת בי השאר בנושאי הבאי:
•

עמידת מער ,ההשקעות במגבלות ההשקעה ובכללי לניהול השקעות שנקבעו במסגרת הוראות הדי ,במסגרת
מדיניות הדירקטוריו וועדת ההשקעות ,ובמסגרת נהלי הקופה ביחס לכל מסלול השקעה )ראה סעי.5 .ב)(1).א(
לחוזר(.

•

עמידת מחלקת ההשקעות בפסגות במדרג ההרשאות לביצוע עסקאות שנקבע בנהלי )ראה סעי.5 .ב)(1).ב(
לחוזר(.מידת ואופ יישו החלטות ועדת ההשקעות או דירקטוריו הקופה ,לפי העניי ,על ידי מחלקת ההשקעות
בפסגות )ראה סעי.5 .ב)(1).ג( לחוזר(.

•

קיו תנאי ההתקשרות והפעילות באמצעות ברוקרי אשר באמצעות פועל מנהל ההשקעות עבור הקופות)ראה
סעי.5 .ב)(1).ד( לחוזר(.

•

קיו תהלי ,למעקב ולדיווח שוטפי אחר עמידת לווי בהתניות הפיננסיות כפי שנקבעו בהסכמי הלוואות )ראה
סעי.5 .ב)(1).ה( לחוזר(.

•

קיו תהליכי האנליזה ,הערכה והדירוג הפנימיי הנדרשי על פי הנהלי והוראות הדי )ראה סעי.5 .ב)(1).ו(
לחוזר(.

•

אופ יישו האנליזות ,ההערכות והדירוגי לרבות בחינת הנתוני העובדתיי שעליה ה מתבססי )ראה סעי.
.5ב)(1).א( לחוזר(.

•

קיו הלי ,דיווח של מנהלי ההשקעות ליחידת תפעול השקעות ובכלל זה דיווח על כל עסקה ,בי שהיא בנכס סחיר
ובי שהיא בנכס לא סחיר ,לרבות פרטי פיצול עסקאות ,וזאת עד תו יו העסקי בו בוצעה העסקה )ראה סעי.
.5ב)(1).ח( לחוזר(.

•

ווידוא כי עסקאות שבוצעו באמצעות חשבונות מפצלי פוצלו בי החשבונות השוני בהתא לנהלי והוראות כל
די )ראה סעי.5 .ב)(1).ט( לחוזר(.

.
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יב.

השתתפות באסיפות בעלי מניות

א.

מדיניות החברה לעניי השתתפות באסיפות
על החברה חלות תקנות הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות גמל( )השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית(
התשס"ט – ) 2009להל" :תקנות האסיפות"( והוראות חוזרי לעניי השתתפות באסיפות שהופצו בידי
הממונה .בהתא להוראות האמורות ,משתתפת החברה בכל אסיפת בעלי מניות )מכוח מניות המוחזקות בידי
איזה מהקופות /קרנות( בא מדובר בנושא שנמנה על אחד הנושאי המחוייבי מכח תקנות האסיפות ו/או
מכח חובותיה של החברה כלפיה עמיתה .במקרי שאינ קבועי בתקנות ,א ,בא להערכת החברה הנושא
שעל סדר היו עשוי להשפיע על החברה שמניותיה מוחזקות על ידי הקופות/הקרנות ,בוחנת החברה את
הנושא שעל סדר היו  ,ואת יכולת השפעתה על קבלת או דחית ההחלטה )בהתא לשיעור בהו המוחזק בידי
הקופות( ובהתא מחליטה לעניי השתתפות באסיפה .ככלל ,בנושאי שאינ כאלה המחייבי השתתפות
והצבעה של החברה ,או נושאי לגביה החברה לא מצאה כי יש בה כדי להשפיע על העמיתי או כי
הצבעתה עשויה להשפיע ,לא משתתפת החברה באסיפה או בהצבעה לגבי אותו נושא.
בנוס ,.משתתפת החברה באסיפות אגרות חוב ,על פי קריטריוני ועקרונות שגיבשה בכל הנוגע לסוגיות
המועלות להצבעה באסיפות אלה )כגו ( הסדרי חוב ,תגמול נושאי משרה ,חלוקת דיבידנדי  ,מינוי
דירקטורי  ,עסקאות בעלי עניי( ,במטרה להבטיח את האינטרסי של עמיתיה.
הגו .המייצג את החברה באסיפות
עד ליו  31.12.2011החברה קיבלה שירותי ייצוג באסיפות כלליות מ משרד עורכי די ב( נפתלי ,ארז ,זהבי
ושות' )להל" :ב נפתלי"( .החל מיו  1.1.2012הועברה כל פעילות שירותי ייצוג באסיפות ממשרד ב נפתלי
לחברת אנטרופי שירותי מחקר כלכלי בע"מ )להל" :חברת אנטרופי"( וממועד זה חברת אנטרופי מעניקה
לחברה שירותי ייצוג באסיפות כלליות.

ב.

יישו הנהלי
בתקופת הדוח השתתפה החברה בעבור קופות/קר בניהולה ב (  501מתו 501 ,אסיפות בעלי מניות.
החלטות ההצבעה לגבי הנושאי שעל סדר היו התקבלו לאחר ניתוח הנושא שעל סדר היו  ,מחד ,ומצבה של
החברה ,מאיד .,ההחלטות מתקבלות בכל מקרה לגופו.
להערכת החברה ,מתו ,בדיקת תוצאות אסיפות בה השתתפה ,ובשל השיעור הנמו ,של ניירות ער ,המוחזקי
בידי קופות הגמל בניהול החברה מתו ,ניירות הער ,במחזור השפעתה על תוצאות אסיפות בעלי מניות היא
מועטה.
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הצהרה )(certification
אני ,חגי בדש ,מצהיר כי:
 .1סקרתי את הדוח השנתי של פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ )לשעבר ( פסגות קופות גמל בע"מ( )להל ( "החברה
המנהלת"( לשנת ) 2011להל" :הדוח"(.
 .2בהתבסס על ידיעתי ,הדוח איננו כולל כל מצג לא נכו של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית
הנחו 1כדי שהמצגי שנכללו בו ,לאור הנסיבות בה נכללו אות מצגי  ,לא יהיו מטעי בהתייחס לתקופה
המכוסה בדוח.
 .3בהתבסס על ידיעתי ,הדוחות הכספיי

ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפי

באופ נאות ,מכל הבחינות

המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ,השינויי בהו העצמי ותזרימי המזומני של החברה המנהלת
למועדי ולתקופות המכוסי בדוח.
 .4אני ואחרי בחברה המנהלת המצהירי הצהרה זו אחראי לקביעת ולקיומ של בקרות ונהלי לגבי הגילוי
ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה המנהלת; וכ(
)א( קבענו בקרות ונהלי כאלה ,או גרמנו לקביעת תחת פיקוחנו של בקרות ונהלי כאלה ,המיועדי להבטיח
שמידע מהותי המתייחס לחברה המנהלת ,מובא לידיעתנו על ידי אחרי בחברה המנהלת ,בפרט במהל,
תקופת ההכנה של הדוח;
)ב( קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי ,או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי ,המיועדת לספק מידה
סבירה של ביטחו לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכ ,שהדוחות הכספיי

ערוכי

בהתא

לתקני דיווח

בינלאומיי ) (IFRSולהוראות הממונה על שוק ההו;
)ג( הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלי לגבי הגילוי של החברה המנהלת והצגנו את מסקנותינו לגבי
האפקטיביות של הבקרות והנהלי לגבי הגילוי ,לתו התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכ(
)ד( גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי שאירע ברבעו הרביעי שהשפיע
באופ מהותי ,או סביר שצפוי להשפיע באופ מהותי ,על הבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי;
וכ(
 .5אני ואחרי בחברה המנהלת המצהירי הצהרה זו גילינו לרואה החשבו המבקר ,לדירקטוריו ולוועדת הביקורת
של הדירקטוריו של החברה המנהלת ,בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:
)א( את כל הליקויי המשמעותיי והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח
כספי ,אשר סביר שצפויי לפגוע ביכולתה של החברה המנהלת לרשו  ,לעבד ,לסכ ולדווח על מידע כספי;
וכ(
)ב( כל תרמית ,בי מהותית ובי שאינה מהותית ,בה מעורבת ההנהלה או מעורבי עובדי אחרי שיש לה
תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי.
אי באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אד אחר ,על פי כל די.

_______________
תארי 18:,במרס 2012

_______________
חגי בדש ( מנהל כללי
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הצהרה )(certification
אני ,מיכאל אס ,.מצהיר כי:
 .1סקרתי את הדוח השנתי של פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ )לשעבר ( פסגות קופות גמל בע"מ( )להל ( "החברה
המנהלת"( לשנת ) 2011להל" :הדוח"(.
 .2בהתבסס על ידיעתי ,הדוח איננו כולל כל מצג לא נכו של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית
הנחו 1כדי שהמצגי שנכללו בו ,לאור הנסיבות בה נכללו אות מצגי  ,לא יהיו מטעי בהתייחס לתקופה
המכוסה בדוח.
 .3בהתבסס על ידיעתי ,הדוחות הכספיי

ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפי

באופ נאות ,מכל הבחינות

המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ,השינויי בהו העצמי ותזרימי המזומני של החברה המנהלת
למועדי ולתקופות המכוסי בדוח.
 .4אני ואחרי בחברה המנהלת המצהירי הצהרה זו אחראי לקביעת ולקיומ של בקרות ונהלי לגבי הגילוי
ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה המנהלת; וכ(
)א( קבענו בקרות ונהלי כאלה ,או גרמנו לקביעת תחת פיקוחנו של בקרות ונהלי כאלה ,המיועדי להבטיח
שמידע מהותי המתייחס לחברה המנהלת ,מובא לידיעתנו על ידי אחרי
תקופת ההכנה של הדוח;

בחברה המנהלת ,בפרט במהל,

)ב( קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי ,או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי ,המיועדת לספק מידה
סבירה של ביטחו לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכ ,שהדוחות הכספיי ערוכי בהתא לתקני דיווח
בינלאומיי ) (IFRSולהוראות הממונה על שוק ההו;
)ג( הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלי לגבי הגילוי של החברה המנהלת והצגנו את מסקנותינו לגבי
האפקטיביות של הבקרות והנהלי לגבי הגילוי ,לתו התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכ(
)ד( גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי שאירע ברבעו הרביעי שהשפיע
באופ מהותי ,או סביר שצפוי להשפיע באופ מהותי ,על הבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי;
וכ(
 .5אני ואחרי בחברה המנהלת המצהירי הצהרה זו גילינו לרואה החשבו המבקר ,לדירקטוריו ולוועדת הביקורת
של הדירקטוריו של החברה המנהלת ,בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:
)א( את כל הליקויי המשמעותיי והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח
כספי ,אשר סביר שצפויי לפגוע ביכולתה של החברה המנהלת לרשו  ,לעבד ,לסכ ולדווח על מידע כספי;
וכ(
)ב( כל תרמית ,בי מהותית ובי שאינה מהותית ,בה מעורבת ההנהלה או מעורבי עובדי אחרי שיש לה
תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי.
אי באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אד אחר ,על פי כל די.

____________________

__________________

תארי 18:,במרס 2012

מיכאל אס ( .מנהל כספי
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דוח הדירקטוריו וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי
ההנהלה ,בפיקוח הדירקטוריו ,של פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ )לשעבר ( פסגות קופות גמל בע"מ( )להל ( "החברה
המנהלת"( אחראית לקביעתה וקיומה של בקרה פנימית נאותה על דיווח כספי .מערכת הבקרה הפנימית של החברה
המנהלת תוכננה כדי לספק מידה סבירה של ביטחו לדירקטוריו ולהנהלה של החברה המנהלת לגבי הכנה והצגה
נאותה של דוחות כספיי המפורסמי בהתא לתקני דיווח כספי בינלאומיי ) (IFRSוהוראות הממונה על שוק ההו.
ללא תלות בטיב רמת התכנו שלה ,לכל מערכות הבקרה הפנימית יש מגבלות מובנות .לפיכ ,ג א נקבע כי מערכות
אלו הינ אפקטיביות ה יכולות לספק מידה סבירה של בטחו בלבד בהתייחס לעריכה ולהצגה של דוח כספי.
ההנהלה בפיקוח הדירקטוריו מקיימת מערכת בקרות מקיפה המיועדת להבטיח כי עסקאות מבוצעות בהתא
להרשאות ההנהלה ,הנכסי מוגני  ,והרישומי החשבונאיי מהימני  .בנוס ,.ההנהלה בפיקוח הדירקטוריו נוקטת
צעדי

כדי להבטיח שערוצי המידע והתקשוורת אפקטיביי

ומנטרי

) (monitorביצוע ,לרבות ביצוע נהלי בקרה

פנימית.
הנהלת החברה המנהלת בפיקוח הדירקטוריו העריכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח
כספי ליו

 31בדצמבר  ,2011בהתבסס על קריטריוני

שנקבעו במודל הבקרה הפנימית של " Committee of

 ."(COSO) Sponsoring Organizations of the Treadway Commissionבהתבסס על הערכה זו ,ההנהלה מאמינה
) (believesכי ליו  31בדצמבר  ,2011הבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי הינה אפקטיבית.

יו"ר הדירקטוריו ( רונ טוב _____________
_____________
מנכ"ל(חגי בדש
מנהל כספי ( מיכאל אס_____________ .
תארי ,אישור הדוח 18 :במרס 2012
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דוח רואי החשבו המבקרי לבעלי המניות של פסגות קופות גמל ופנסיה בערבו מוגבל )לשעבר
פסגות קופות גמל בערבו מוגבל( בהתא להוראות הממונה על שוק ההו ,ביטוח וחיסכו בדבר
בקרה פנימית על דיווח כספי
ביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ )לשעבר :פסגות קופות גמל בע"מ(
)להל" :החברה"( ליו  31בדצמבר  ,2011בהתבסס על קריטריוני שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית
שפורסמה על ידי ה() Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissionלהל.("COSO" :
הדירקטוריו וההנהלה של החברה אחראי לקיו בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכת את
האפקטיביות של בקרה פנימית על דיווח כספי ,הנכללת בדוח הדירקטוריו וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי
המצור ..אחריותנו היא לחוות דעה על בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתא לתקני ה() Public Company Accounting Oversight Board (PCAOBבארה"ב בדבר
ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי ,כפי שאומצו על ידי לשכת רואי חשבו בישראל .על פי תקני אלה נדרש
מאיתנו לתכנ את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחו א קויימה ,מכל הבחינות המהותיות,
בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי .ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי ,הערכת הסיכו
שקיימת חולשה מהותית ,וכ בחינה והערכה של אפקטיביות התכנו והתפעול של בקרה פנימית בהתבסס על הסיכו
שהוער .,ביקורתנו כללה ג ביצוע נהלי אחרי כאלה שחשבנו כנחוצי בהתא לנסיבות .אנו סבורי שביקורתנו
מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
בקרה פנימית על דיווח כספי של חברה שהיא גו .מוסדי הינה תהלי ,המיועד לספק מידה סבירה של ביטחו לגבי
המהימנות של דיווח כספי וההכנה של דוחות כספיי למטרות חיצוניות בהתא לכללי דיווח בינלאומי (International
) ,Financial Reporting Standardsובהתא להנחיות הממונה על שוק ההו ,ביטוח וחסכו במשרד האוצר .בקרה
פנימית על דיווח כספי של חברה שהיא גו .מוסדי כוללת את אות מדיניות ונהלי אשר (1) :מתייחסי לניהול רשומות
אשר ,בפירוט סביר ,משקפות במדויק ובאופ נאות את העסקאות וההעברות של נכסי החברה )לרבות הוצאת
מרשותה(; ) (2מספקי מידה סבירה של ביטחו שעסקאות נרשמות כנדרש כדי לאפשר הכנת דוחות כספיי בהתא
לכללי דיווח בינלאומיי ) ,(International Financial Reporting Standardsובהתא להנחיות הממונה על שוק ההו,
ביטוח וחסכו במשרד האוצר  ,ושקבלת כספי והוצאת כספי של החברה נעשי רק בהתא להרשאות הדירקטוריו
וההנהלה של החברה; ו() (3מספקי מידה סבירה של ביטחו לגבי מניעה או גילוי במועד של רכישה ,שימוש או העברה
)לרבות הוצאה מרשות( בלתי מורשי של נכסי החברה ,שיכולה להיות לה השפעה מהותית על הדוחות הכספיי .
בשל מגבלותיה המובנות ,בקרה פנימית על דיווח כספי עשויה שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית .כמו כ ,הסקת
מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכו שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות
בגלל שינויי בנסיבות או שמידת הקיו של המדיניות או הנהלי תשתנה לרעה.
לדעתנו ,החברה קיימה ,מכל הבחינות המהותיות ,בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ליו  31בדצמבר ,2011
בהתבסס על קריטריוני שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי .COSO
ביקרנו ג  ,בהתא לתקני ביקורת מקובלי בישראל ,את הדוחות הכספיי של החברה לימי  31בדצמבר  2011ו(2010
ולכל אחת משלוש השני בתקופה שהסתיימה ביו  31בדצמבר  2011והדוח שלנו ,מיו  18במרס  ,2012כלל חוות דעת
בלתי מסויגת על אות דוחות כספיי  ,וכ הפניית תשומת לב בדבר התחייבויות תלויות.
סומ ,חייקי
רואי חשבו
 18במרס 2012
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