גיוס הון וחוב לחברות נדל"ן :הזווית של רשות ני"ע
עו"ד מוטי ימין ,מנהל מחלקת תאגידים
הרצאה במסגרת כנס הנדל"ן השנתי של EY

חברות נדל"ן בבורסה לניירות ערך בתל אביב
• נכון ליוני  ,2014מתוך כלל התאגידים מדווחים הנסחרים בבורסה ,כ-
 95חברות עוסקות בענף הנדל"ן.
• נכון ליוני  ,2014שווי השוק המצרפי של חברות הנדל"ן מסתכם בכ84-
מיליארד ש"ח.
• במהלך שנת  ,2013חברות הנדל"ן גייסו כ 2.1-מיליארד ש"ח בהנפקות
מניות וכ 17.5-מיליארד ש"ח בהנפקות חוב .סכומים אלה מהווים
כמחצית מסך גיוסי ההון והחוב בבורסה בשנה זו ,בהתאמה.
מקור :נתוני הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
2

חברות נדל"ן בבורסה לניירות ערך  -גיוס חוב
היקף גיוס החוב על ידי חברות ציבוריות מתחום הנדל"ן עלה בהדרגה בכל
אחת מהשנים :2009-2013

מקור :נתוני הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
3

חברות נדל"ן בבורסה לניירות ערך בתל אביב
מדד נדל"ן ובינוי מניות והמירים
700
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מס' חברות לפי שווי שוק )מיליוני ש"ח(
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4

מקור :נתוני הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
4

1

1

כללי הגילוי בענף הנדל"ן היזמי
• דוחות רווח והפסד לפי כללי  IFRSמספקים מידע חלקי בלבד על
הפרויקטים
• מודל גילוי ייעודי ממוקד פרויקטים:
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סטטוס תכנוני;
עלויות הפרויקט;
התקדמות חתימת חוזי המכירה בפרויקט;
התקדמות הפרויקט;
רווח גולמי;
ניתוחי רגישות לגורמי הסיכון המרכזיים;
עודפי חשבון הליווי של הפרויקט.

רלוונטיות למשקיעודאות רגולטורית לחברה-הצפת ערך של החברה

נדל"ן יזמי :מימון פרויקטלי
•

הרעיון :מכשיר חוב שיאפשר את צמצום רכיב ה"-הון העצמי" )או רכיב האשראי הפרויקטלי
הפיננסי הבנקאי( בפרויקטים ספציפיים ללא הנפקת אגרות חוב  Corporateברמת התאגיד.

•

מתווים בבחינה:
– הנפקת חוב לפרויקט הנמצא בתוך .SPC
– התאמה של כללי רישום ,ממשל תאגידי ודיווח לאופי הפרויקט ולמשך החיים הקצר שלו.

•

הנפקת חוב מזנין למימון פרויקט הנמצא בחברה עצמה:
–
– מימון מזנין משלים הון עצמי לבנק
Non-Recourse

•
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אגרות חוב "גמישות" יותר המותאמות לפרויקט יחיד :נושאות ריבית המשתנה בטווח מסוים
כתלות בביצועי הפרויקט; בעלות מנגנון גמיש יותר לשינוי תניות פיננסיות; אפשרות פירעון
מוקדם ללא "קנס".

קרנות ריט )(REIT
•

המאפיינים של קרן ה:REIT-
– שקיפות לצורכי מס – ייחוס המס נעשה בד בבד עם חלוקת הדיבידנד;
– חובת חלוקה של  90%מההכנסה החייבת השנתית;
– מינוף מוגבל )עד  60%מהנכסים(;
– התמקדות בישראל ) 75%לפחות מהנכסים(;
– פטור ממס חברות;
– תנאי פיזור הבעלות ).(five or fewer

•

נושאים בבחינה:
–
–
–
–
–
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הקלה בדרישת הפיזור של המשקיעים );(Five or Fewer
דחיית מס בגין העברת נכסים לריט כנגד מניות במועד הקמת הקרן;
היתר להשקיע בנכסים בהקמה;
הרחבת שיעור המינוף;
מיסוי מופחת בגין דיבידנד שמקורו בהכנסות שוטפות מהשקעה בנדל"ן למגורים.

קרנות נסחרות להשקעה בתשתיותBOT-
•

קרן שכל השקעותיה תהיינה בפרויקטים ותחלק את רווחיה השוטפים כדיבידנד לבעלי המניות
תהיה "שקופה" לצרכי מס;

•

הציבור יוכל להשקיע בפרויקטים באמצעות הקרן ולהתחייב במס כאילו השקיע בהם ישירות,
תוך פיזור סיכונים והסתמכות על ניהול מקצועי;

•

נבחנת האפשרות שהקרן תוקם על בסיס מודל קרנות ה) REIT -קרנות השקעה בנדל"ן מניב(;

•

התאמות הנדרשות ביחס למודל קרנות ה:REIT-
– השקעה בפרויקטים מסוג ;BOT
– השקעה בחוב של פרויקטים;
– השקעה בתקופת ההקמה של פרויקטים.
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איגוח
•

תמחור מדויק יותר של תשואה לחוב -
ניתוק מלא של הסיכונים הכרוכים
ביזם )השקעה ברמת סיכון "מוגדרת"(.

•

גיוון מקורות האשראי

•

פיתוח שוק האשראי החוץ-בנקאי,
והוזלת מקורות מימון

•

הרחבת אפיקי ההשקעה
9

ניירות ערך מסחריים )(Commercial Papers
•

יתרון למשקיע –
גיוון נוסף בדמות מכשיר השקעה לטווח קצר )ייתכן שבעל סיכון גבוה יותר
מפיקדון בנקאי לדוגמה ,אך סחיר וסביר שיהיה בעל תשואה גבוהה יותר(

•

יתרון לחברה המנפיקה –
מקור מימון נוסף לצרכי הון חוזר ושימושים נוספים של הטווח הקצר אשר
יכול לשמש תחליף לאשראי בנקאי ז"ק.

•

הצעות ל"שכלול" המכשיר:
–
–
–
–
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פטור מחובת פרסום תשקיף
הארכת התקופה לפדיון עם תחנות יציאה
הקלות בחובת חיתום במקרה שהנעמ"ים מוצעים ב"הצעה לא-אחידה"
התאמת כללי ההשקעה של קרנות כספיות

סוגיות נוספות – הצעה לציבור של ניירות ערך?

• מיזמי מימון לפרויקטים תמ"א 38
• קבוצות רכישה

11

תודה על ההקשבה

רשות ניירות ערך
ISRAEL SECURITIES AUTHORITY
מחלקת תאגידים

