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פרק  - 1תקציר הדוח ועיקרי ההמלצות
 .1.1רקע לעבודת הוועדה
 .1.1.1הוועדה לקידום הקמת קרנות נסחרות למימון עסקים קטנים ובינוניים ("הוועדה") הוקמה ביום  4במאי
 ,2014על ידי פרופ' שמואל האוזר ,יו"ר רשות ניירות ערך ,וגב' מיכל עבאדי בויאנג'ו ,החשבת הכללית
באותו מועד .בוועדה חברים נציגים של רשות שוק ההון ,ביטוח וחסכון ,אגף תקציבים ואגף החשב
הכללי במשרד האוצר ("אגף תקציבים" ו"אגף החשב הכללי" ,בהתאמה) ,רשות המיסים ,המועצה
הלאומית לכלכלה ,משרד המשפטים ,הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה ("הסוכנות
לעסקים קטנים ובינוניים") ,הבורסה לניירות ערך בתל אביב ("הבורסה") ורשות ניירות ערך.
 .1.1.2עסקים קטנים ובינוניים מהווים מרכיב מרכזי בכלכלתן של מדינות ,ומניעים את הצמיחה ,כושר הייצור
והשגשוג הכלכלי .מדינת ישראל שמה לה למטרה לקדם את פעילותם של עסקים קטנים ובינוניים,
מתוך הכרה כי קיומם של עסקים קטנים ובינוניים מגביר את התחרות בשוק ,וכי הם מהווים מקור
משמעותי ליצירת מקומות תעסוקה חדשים ,הן בשל מספרם הרב והן בשל פריסתם הגאוגרפית
הרחבה ,שעשויה לעודד תעסוקה במרכז ובפריפריה כאחד.
 .1.1.3בשנים האחרונות ,ובעיקר בעקבות המשבר הפיננסי שפקד את העולם ב 2008-מתקיימים
ברחבי העולם דיונים בנוגע לקשיי המימון של עסקים קטנים ובינוניים (ׂ )SMEsובעניין הדרכים
לפתור בעיה זאת .נגישותם המוגבלת של עסקים קטנים ובינוניים לאשראי ומימון מהווה חסם
משמעותי ביותר עבורם ,גורעת משרידותם ומגבילה את פוטנציאל הצמיחה וההתפתחות שלהם.
בהחלטה מס'  3409מיום  3.7.2011הכירה ממשלת ישראל בצורך לפעול לעידוד פעילותם של עסקים
קטנים ובינוניים ולמימוש היכולות הכלכליות והחברתיות הטמונות במגזר זה ,לרבות בכל הקשור
לטיפול בהיצע ובזמינות האשראי הנדרש.
 .1.1.4במרוצת השנים פעלו הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ומשרד האוצר לקידום פתרונות מגוונים
בעבור עסקים קטנים ובינוניים ,ובכללם הכלים הבאים:
•קרן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה (פרויקט משותף של אגף החשב הכללי
והסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים).
•קרנות להשקעה בעסקים קטנים ובינוניים (פרויקט משותף של אגף תקציבים והסוכנות לעסקים
קטנים ובינוניים).
במקביל החלו גם המערכת הבנקאית וגופים פרטיים להרחיב את היצע האשראי שהם מספקים
לעסקים אלו.
הוועדה רואה לנכון להדגיש את העובדה שבשנתיים האחרונות התרחבה פעילות מתן האשראי לעסקים
קטנים ובינוניים ,הן על ידי המערכת הבנקאית והן על ידי חברות בורסאיות העוסקות בעיקר במתן
אשראי חוץ בנקאי לטווח קצר (לרוב עד כ 120 -יום) .עם זאת ,היקף האשראי לטווח בינוני וארוך עדיין
אינו מספק ,והוועדה סבורה כי יש לפעול להרחבת ההיצע ולהגברת התחרות (שאף עשויה להוביל
להוזלת מחירי האשראי).
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 .1.1.5הציפייה משוק ההון בישראל היא ,בין היתר ,שיהווה גם הוא כלי אשר ישמש למימון עסקים קטנים
ובינוניים ,ויאפשר לעסקים אלו לקבל ,בעקיפין ,חלק מההון המושקע כיום בבורסה ,מבלי שהם יהיו
כפופים במישרין לרגולציה החלה על חברות הנסחרות בבורסה .במקביל ,מצופה משוק ההון שיציע
לחוסכים מגוון ניירות ערך ומכשירי השקעה ויאפשר בניית תיקי השקעה וחסכון יעילים.
 .1.1.6לאור האמור ,הוקמה הוועדה על מנת שתבחן ותמליץ על אמצעים ומהלכים לייצור מקורות אשראי
נוספים לעסקים קטנים ובינוניים ,וזאת באמצעות עידוד הקמתן של קרנות נסחרות למימון עסקים
קטנים ובינוניים ,אשר יגדילו את מקורות המימון העומדים לרשות עסקים אלו ויפחיתו את עלויות
האשראי שלהם.
 .1.1.7במסגרת קביעת הכללים שיחולו על הקרנות הנסחרות למימון עסקים קטנים ובינוניים עמדו לעיני
הוועדה העקרונות הבאים:
•הפניית כספי הקרנות לעסקים בישראל על מנת לעודד צמיחה ותעסוקה בשוק המקומי;
•ניתוב כספי הקרנות לטובת אשראי לעסקים קטנים ובינוניים ,וזאת נוכח המחסור באשראי לפלח זה
של עסקים ,האחראיים לעיקר התוצר והתעסוקה במשק;
•ניתוב כספי הקרנות לאשראי ארוך טווח ,קרי אשראי שמועד פירעונו מעל שנה.
 .1.1.8הוועדה קיימה התייעצויות ודיונים עם גורמים רבים ומגוונים הפועלים או עוסקים בתחומים הקשורים
במתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים או בשוק ההון ,שהציגו את עמדותיהם ,וכן סקרה מודלים
הקיימים בארצות הברית.
 .1.1.9בעבודתה ,בחנה הוועדה ,בין היתר ,את הנושאים הבאים :מסגרת פעילותה של קרן למימון עסקים
קטנים ובינוניים ,ובכלל זאת התנאים והמגבלות שיחולו עליה; היבטי המיסוי והטבות המס למשקיעים
בקרן; מתן ערבות מדינה לחוב שתגייס הקרן; היבטי גילוי ודיווח והצורך בהתאמתם.

 .1.2הרכב הוועדה
יו"ר הוועדה:
•עו"ד מאיר לוין  -המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (כלכלי) .יו"ר משותף של הוועדה .מונה בעת כהונתו
כיועץ המשפטי של מחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך.
•*רו"ח יהלי רוטנברג ,לשעבר סגן בכיר לחשב הכללי ,משרד האוצר .יו"ר משותף של הוועדה.
הוחלף על ידי גיל כהן ,סגן בכיר לחשב הכללי.
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חברי ומשתתפי הוועדה (לפי סדר א'-ב'):
•גב' חני בך-שטרית ,סמנכ"לית בכירה ,מנהלת המחלקה הכלכלית ,הבורסה לניירות ערך בתל אביב.
•*גב' הילה בן חיים ,לשעבר סגנית בכירה למפקחת על שוק ההון ,ביטוח וחסכון ,משרד האוצר.
הוחלפה על ידי הילה גלוזמן ,מנהלת מחלקת שוק ההון ,רשות שוק ההון ,ביטוח וחסכון ,משרד האוצר.
•*מר אבי גבאי ,לשעבר סגן בכיר לחשב הכללי ,משרד האוצר.
•*מר מוריס דורפמן ,לשעבר סגן ראש המועצה הלאומית לכלכלה ,משרד ראש הממשלה.
הוחלף על ידי מר עופר רז דרור ,כלכלן בכיר ,המועצה הלאומית לכלכלה ,משרד ראש הממשלה.
•*גב' דלית זמיר ,לשעבר ממונה בכירה ,מחלקת יעוץ וחקיקה (כלכלי-פיסקלי) ,משרד המשפטים.
•רו"ח בני יונה ,מנהל מחלקת שוק ההון בחטיבה המקצועית ,רשות המיסים.
•מר רן קיויתי ,מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ,משרד הכלכלה.
•*מר יונתן רגב ,לשעבר סגן הממונה על התקציבים ,אגף תקציבים ,משרד האוצר.
הוחלף על ידי גב' שירה גרינברג ,סגנית הממונה על התקציבים ,אגף תקציבים ,משרד האוצר.
מרכזי הוועדה:
רו"ח ועו"ד עדי טל ,ראש היחידה המקצועית החשבונאית וסגנית רואה החשבון הראשי ,מחלקת תאגידים ,רשות
ניירות ערך.
*גב' טל רביב ,עוזרת אישית לחשב הכללי ,לשעבר הממונה על ערבויות המדינה באגף החשב הכללי במשרד
האוצר .הוחלפה על ידי רו"ח עמית מירזאי ,הממונה על ערבויות המדינה באגף החשב הכללי ,משרד האוצר.

כתב המינוי של הוועדה מצורף כנספח ב' לדוח זה.
* סיים/ה את תפקידו/ה טרם השלמת עבודת הוועדה והגשת הדוח.

לכתיבת דוח זה ולעבודת הצוות תרמו אנשים רבים מלבד חברי ומשתתפי הוועדה ותודתנו נתונה להם:
•רו"ח זהבית הדר ומר אביחי אביעד ,מחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך;
•רו"ח רויטל רז ,רשות המיסים;
•מר ארבל לוין ,לשעבר מנהל תחום בכיר למימון עסקים קטנים בסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים;
•רו"ח ניר הלפרין ,יועץ מס חיצוני של הבורסה לניירות ערך.

הוועדה מבקשת להודות לכל מי שעמו נפגשה במהלך עבודתה.
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 .1.3עיקרי ההמלצות
להלן עיקרי המלצות הוועדה:
 .1.3.1הגדרת קרנות למימון עסקים קטנים ובינוניים ,תנאי פעילותן והמגבלות שיחולו עליהן
 .1.3.1.1הגדרת הקרן – התאגדות ,פעילות ורישום למסחר  -קרן למימון עסקים קטנים ובינוניים ("הקרן"
או "קרן למימון עסקים קטנים ובינוניים") תהיה חברה חדשה שהתאגדה בישראל ,מניותיה נרשמו
למסחר בבורסה בישראל בתוך שמונה עשר חודשים מיום התאגדותה ,וכל פעילותה הינה כקרן
למימון עסקים קטנים ובינוניים על פי התנאים שנקבעו לעניין קרן כאמור.
להרחבה ראו סעיף  3.1.1לדוח.
 .1.3.1.2נכסי הקרן  -הקרן תפעל בהתאם למדיניות השקעה שתעוגן בדין ,ותחייב אותה לעמוד בכל 30
ביוני ו 31-בדצמבר במגבלות בעניין סוגי נכסים (כפי שהוגדרו בדוח) ושיעורם מסך הנכסים
ופיזור ההשקעות .לעניין פעילותה של הקרן ,הוגדר "עסק קטן ובינוני" כעסק בו מתקיימים כל
התנאים הבאים :התאגד בישראל; מרבית עובדיו בישראל; מחזור הכנסותיו בשנה הקלנדרית
שקדמה לשנה שבה הועמדה ההלוואה אינו עולה על  400מיליון ש"ח; ניירות הערך שלו אינם
נסחרים בבורסה ,או חברה שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך ומקיימת את כל
אלו )1( :מחזור ההכנסות שלה בשנה הקלנדרית שקדמה לשנה שבה הועמדה ההלוואה אינו
עולה על  100מיליון ש"ח; ( )2לחברה לא קיימות תעודות התחייבות במחזור; ( )3החברה הינה
"תאגיד קטן" כהגדרתו בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התש"ל – "( 1970תקנות
דוחות תקופתיים ומיידיים"); אינו עוסק ,בין במישרין ובין באמצעות חברה נשלטת ,בענפים
מסוימים כפי שהוגדרו בדוח.
להרחבה ראו סעיף  3.1.2לדוח.
 .1.3.1.3פיזור המשקיעים בקרן – במטרה להבטיח את פיזור ההחזקות במניות הקרן ,הן על מנת שהטבות
המדינה שניתנות לקרן יוענקו אפקטיבית לציבור רחב ככל הניתן ,והן כדי להבטיח סחירות
נאותה במניות ,נקבעו כללי פיזור המבוססים על מודל .Five or Fewer
להרחבה ראו סעיף  3.1.3לדוח.
 .1.3.1.4השתתפות מנהל הקרן – על מנת להבטיח זהות אינטרסים של מנהל הקרן ובעלי מניותיה ולצמצם
את בעיית הנציג האפשרית ,מנהל הקרן יהיה מחויב להשקיע סכומים בשיעור של לפחות 5%
מהסכום שיגויס בכל הנפקת הון (מניות) של הקרן עד לסכום מצטבר של  100מיליון ש"ח,
ולשמר החזקה במניות בהן השקיע ,ואשר תהא בשווי של  2%לפחות מההון העצמי של הקרן ,כל
עוד הוא משמש כמנהל הקרן.
להרחבה ראו סעיף  3.1.4לדוח.
 .1.3.1.5מינוף הקרן  -הקרן תהיה רשאית לגייס חוב בשיעור של עד  80%מסך המאזן (יחס חוב להון .)1:4
ביחס לקרנות שיהיו זכאיות לערבות מדינה ,ועדת המכרזים עשויה לקבוע מגבלות ו/או כללים
נוספים לעניין מינוף הקרן.
להרחבה ראו סעיף  3.1.5לדוח.
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 .1.3.1.6חובת חלוקה של הכנסות הקרן – על מנת שהקרן תהנה ממעמד של קרן למימון עסקים קטנים
ובינוניים לצורכי מס ותזכה בהטבות מס (כמוצע בדוח) ,יהא עליה לחלק לבעלי מניותיה לפחות
 90%מההכנסה החייבת עד יום  30באפריל בשנה העוקבת לשנה שבה הופקה או נצמחה ההכנסה.
להרחבה ראו סעיף  3.1.6לדוח.
 .1.3.1.7אישור רואה חשבון על עמידה בתנאים – לדיווחי הקרן לרשות המיסים יצורף אישור רואה חשבון
כי התנאים שבהם מחויבת לעמוד הקרן על מנת להיחשב קרן למימון עסקים קטנים ובינוניים
אכן מתקיימים.
להרחבה ראו סעיף  3.1.7לדוח.
 .1.3.1.8תנאי ההלוואות לעסקים (המהוות "הלוואות כשירות" כהגדרתן בדוח) – הוועדה לא ראתה לנכון
להשית מגבלות ייחודיות על שיעור הריבית על הלוואות שיועמדו לעסקים ,וכן סברה שיש
לאפשר לקרן לגבות עמלת פירעון מוקדם בהתאם לכללי בנק ישראל .בנוסף ,סברה הוועדה
שאין להטיל על הקרן חובה לספק סיוע ניהולי לעסקים להם ניתנו ההלוואות (אך מבלי למנוע
אפשרות לספק סיוע כאמור ככל שהקרן מעוניינת בכך ,ובכפוף להוראות הדין).
להרחבה ראו סעיף  3.1.8לדוח.
 .1.3.1.9ניירות הערך שיונפקו על ידי הקרן  -הקרן תנפיק לציבור מניות ,ותהא רשאית להנפיק ניירות
ערך המירים ולגייס חוב .את החוב תהא הקרן רשאית לגייס הן כחוב פרטי והן כחוב מהציבור,
על דרך של הנפקת אגרות חוב.
להרחבה ראו סעיף  3.1.9לדוח.
 .1.3.1.10גיוס אגרות חוב מהציבור בהתאם להוראות חוק הבנקאות (רישוי) ,תשמ"א – "( 1981חוק
הבנקאות")  -גיוס אגרות חוב מהציבור יעשה בהתאם להוראות חוק הבנקאות ,כאשר הוועדה
ממליצה כי בשלוש השנים הראשונות שלאחר רישום מניותיה למסחר ועד היקף כולל של 350
מיליון ש"ח ערך נקוב של תעודות התחייבות שבמחזור ,לא תחול על הקרן הדרישה שתעודות
ההתחייבויות שיוצעו לציבור יהיו מדורגות במועד ההנפקה על ידי חברת דירוג בדרגת השקעה.
להרחבה ראו סעיף  3.1.10לדוח.
 .1.3.1.11שלבי הקמת הקרן – הקמת הקרן תוכל להיעשות בשני שלבים – תקופת טרום מסחר ותקופת
המסחר .תקופת טרום המסחר תוגבל לשמונה עשר חודשים ממועד התאגדות הקרן .בתקופה זו
אפשרות הקרן לעשות שימוש בערבות המדינה לחוב שתנפיק תהא מוגבלת ,ויחולו עליה כללי
המס הרגילים .החל במועד רישומן למסחר של מניות הקרן היא תהא זכאית למלוא ההטבות
כמוצע בדוח זה ,בכפוף לעמידה בדרישות לעניין קרן לעסקים קטנים ובינוניים.
להרחבה ראו סעיף  3.1.11לדוח.
 .1.3.1.12השלכות הפרת הכללים והמגבלות החלים על הקרן  -מאחר שהקרן זכאית להטבות שונות,
נקבעו הוראות לעניין מקרים של הפרת התנאים הקבועים להגדרת פעילותה של חברה כקרן.
מקום בו היתה הפרה שלא תוקנה בהתאם לאפשרות התיקון כפי שנקבעה בדוח ,תחדל החברה
להיות זכאית להטבות ,ולא תוכל לשוב עוד להיחשב כקרן למימון עסקים קטנים ובינוניים.
להרחבה ראו סעיף  3.1.12לדוח.
7

 .1.3.2כללי המס שיחולו על הקרן ועל מחזיקי ניירות הערך שהנפיקה
הקרנות ייהנו ממשטר מס מיוחד ,אשר עיקרון הבסיס שלו הינו מיסוי הכנסות הקרן באופן ישיר בידי בעלי
מניות הקרן בצירוף הטבות מס אחרות.
 .1.3.2.1תנאי הזכאות למודל המיסוי הישיר  -הזכאות למודל המיסוי הישיר תהיה רק לקרן העונה על
הגדרת קרן למימון עסקים קטנים ובינוניים ומקיימת את כל תנאי פעילותה המפורטים בדוח זה.
משטר המס הייעודי יחול החל ממועד הרישום למסחר בבורסה של מניות הקרן ,אך הקרן תהא
זכאית להחלת המתווה האמור למפרע החל ממועד הקמתה ,לפי כללים שיקבעו בעניין על ידי
רשות המיסים.
להרחבה ראו סעיף  3.2.1לדוח.
 .1.3.2.2עקרונות מודל המיסוי הישיר -
 .1.3.2.2.1ההכנסה החייבת של הקרן שהועברה לבעלי המניות בקרן בהתאם לחובת החלוקה תיחשב
להכנסתם החייבת של בעלי המניות בקרן.
 .1.3.2.2.2מועד החיוב במס בגין ההכנסות המחולקות מהקרן יהיה במועד החלוקה של ההכנסות
בפועל מהקרן לבעלי מניותיה ,כאשר חברי הבורסה יבצעו ניכוי במקור במועד החלוקה.
מועד החיוב במס בגין מכירה של מניות הקרן יהיה במועד מכירתן.
 .1.3.2.2.3סיווג וחישוב ההכנסה החייבת בידי בעלי המניות יתבצעו ברמת הקרן .ההכנסה החייבת
המחולקת תופרד בהתאם למקורות ההכנסה שמהם נצמחה או הופקה בידי הקרן ,וסיווגה
בידי בעלי המניות יהיה בהתאם למקורות אלו .שיעורי המס שיחולו על כל סוג הכנסה
פורטו במסגרת הדוח .על מנת לעודד השקעה של קרנות פנסיה וקופות גמל ,גופים אלו
יהיו פטורים ממס בגין כלל הכנסות הקרן ,למעט הכנסות חריגות.
 .1.3.2.2.4הקרן תהווה מוסד קבע בישראל לעניין חבות במס של בעלי מניות תושבי חוץ בגין הכנסות
המחולקות להם מהקרן.
 .1.3.2.2.5יקבעו הוראות בעניין קיזוז הפסדים וניכויים ברמת הקרן וברמת בעלי המניות.
 .1.3.2.2.6הקרן תסווג כמוסד כספי לעניין חוק מס ערך מוסף התשל"ו – "( 1975חוק מע"מ").
להרחבה ראו סעיף  3.2.2לדוח.
 .1.3.3ערבות המדינה
בשלבים הראשונים לפעילותן של קרנות למימון עסקים קטנים ובינוניים ,רואה הוועדה מקום לתמרץ את
הקמתן של הקרנות באמצעות העמדת ערבות מדינה לחוב שתגייס קרן שתזכה במכרז שתפרסם המדינה.
 .1.3.3.1עקרונות היסוד של ערבות המדינה – בחירת קרנות שיוכלו לגייס חוב בערבות המדינה תיעשה
באמצעות מכרז אשר פרטיו הספציפיים יקבעו עם פרסומו .הוועדה ממליצה כי המכרז יערך
בהתאם לעקרונות הבאים:
 .1.3.3.1.1הערבות תינתן לחוב שיונפק לציבור ,או בשלב טרום המסחר לחוב שנסחר ברצף מוסדיים.
בתקופת טרום המסחר תועמד ערבות חלקית.
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 .1.3.3.1.2ערבות המדינה שתינתן תהיה עד להיקף של  400מיליון ש"ח ,ובמכרז יקבע אם תוקצה
לקרן אחת או תחולק בין מספר קרנות.
 .1.3.3.1.3בבחירת קרן זוכה יובאו בחשבון פרמטרים שונים ,ובכללם גם שיקולים הנוגעים לזהות
מנהל הקרן ולכישוריו.
 .1.3.3.1.4התקופות להעמדת הערבות יקבעו במכרז ,ובכל מקרה לא מוצע שלא יפחתו מתקופות
מינימום כפי שהוצעו בדוח זה.
 .1.3.3.1.5תנאי ההלוואות הפרטניים יקבעו במסגרת המכרז.
 .1.3.3.1.6במסגרת המכרז ייבחן הצורך להציב דרישות נוספות לקרן אשר תהנה מערבות המדינה
לעניין אופי ההשקעות שתבצע ,באופן שיספקו מענה לצורכי האשראי שיזוהו על ידי
המדינה כדחופים וכמשמעותיים ביותר במועד המכרז .במסגרת זו תבחן גם הקצאת שיעור
מזערי מסוים מההלוואות שתעמיד קרן שתזכה במכרז לטובת עסקים שהיקף ההכנסות
השנתי שלהם אינו עולה על  100מיליון ש"ח.
להרחבה ראו סעיפים  3.3.1ו 3.3.2 -לדוח.
 .1.3.3.2פיקוח ובקרה  -לצורך מעקב אחר תיק ההלוואות שהועמדו מכספי הקרן אשר תהנה מגיוס חוב
בערבות מדינה ,מוצע כי המדינה תקבע מנגנון דיווחים במסמכי המכרז .ככל שיימצא כי מנהל
הקרן לא עמד בדרישות המודל לעניין קיום התנאים להעמדת ערבות המדינה ,תהא המדינה
רשאית לקבוע סנקציות על פעילותה של הקרן ,כפי שיפורטו במסמכי המכרז.
להרחבה ראו סעיף  3.3.3לדוח.
 .1.3.4היבטי גילוי ,תשקיפים ומסחר בבורסה
 .1.3.4.1גילוי והצגה בדוחות הקרן  -החל במועד הצעת ניירות הערך של הקרן לציבור חובות הגילוי
והדיווח שלה יהיו לפי חוק ניירות ערך התשכ"ח – "( 1968חוק ניירות ערך") ותקנותיו .הקרן
תידרש להציג נתונים ופילוחים הרלוונטיים לתחום הפעילות ולענף ,כפי שיקבעו על ידי רשות
ניירות ערך.
להרחבה ראו סעיף  3.4.1לדוח.
 .1.3.4.2אגרות – קרן למימון עסקים קטנים ובינוניים תהא זכאית להקלות בתשלומי אגרות לרשות ניירות
ערך ולבורסה במהלך תקופה קצובה מתום תקופת טרום המסחר.
להרחבה ראו סעיף  3.4.2לדוח.
 .1.3.4.3כללי הרישום והמסחר בבורסה  -על הקרן יחולו כללי הרישום ,השימור והמסחר של הבורסה,
למעט לעניין ותק פעילות ודרישת ההון העצמי ,כפי שמוצע בדוח זה.
להרחבה ראו סעיף  3.4.3לדוח.
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 .1.4סיכום
דוח זה מהווה סיכום ביניים של המלצות הוועדה ,עם סיום השלב הראשון בעבודתה .הוועדה סבורה שהמלצותיה
המפורטות בדוח זה מספקות מסגרת מקיפה ליצירת התשתית להקמתן ופעילותן של קרנות נסחרות למימון
עסקים קטנים ובינוניים .הוועדה מאמינה כי קרנות שיקומו ויפעלו בהתאם לאסדרה זו ,יוכלו לשמש כלי
משמעותי למימון עסקים קטנים ובינוניים ,ולהוביל להגברת התחרות בשוק האשראי באמצעות מתן אשראי
שאינו שוטף לעסקים אלו .בנוסף ,הוועדה סבורה כי ניירות הערך של הקרנות יהיו מכשיר השקעה העשוי
להיות משמעותי לגופים מוסדיים ,ולהוביל לניתוב כספים המצויים בידי גופים אלו לשוק ההון ולחיזוק המסחר
בבורסה.
טרם גיבושן של ההמלצות לדוח הסופי ,פונה בזאת הוועדה לציבור הרחב לקבלת עמדות והצעות בכתב בכל
הנוגע להמלצות הביניים ,וזאת עד ליום  1במרץ  .2018הוועדה תיתן את דעתה לעמדות ולהצעות שיוגשו
בעת גיבוש המלצותיה לדוח הסופי ,ובמקרה הצורך ,ועל פי שיקול דעתה ,תזמין מי מבין הפונים להשמיע את
עמדותיו בפניה .הוועדה רואה חשיבות רבה בקבלת עמדות הציבור ,ומקווה לשיתוף פעולה פורה עם הציבור.
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פרק  - 2מבוא
 .2.1חשיבותם של עסקים קטנים ובינוניים למשק וקשיי המימון והאשראי של עסקים אלו
עסקים קטנים ובינוניים מהווים מרכיב מרכזי בכלכלתן של מדינות ,ומניעים את הצמיחה ,כושר הייצור והשגשוג
הכלכלי .פעילותם מגבירה את התחרות בשוק ,והם מהווים מקור חשוב ליצירת מקומות תעסוקה חדשים ,הן
בשל מספרם הרב והן בשל פריסתם הגאוגרפית הרחבה ,שיש בה כדי לעודד תעסוקה במרכז ובפריפריה כאחד.
מדינות מפותחות רבות מבקשות לעודד מגזר זה ,נוכח ההבנה שלהתפתחותו והצלחתו יתרונות רבים לכלל
הציבור ותרומה משמעותית למשק בכללותו.
כיום פועלים בישראל כ 520-אלף עסקים המוגדרים כעסקים זעירים ,קטנים ובינוניים .עסקים אלו מהווים
כ 99.5%-מהעסקים בישראל ומעסיקים כ 61%-מהעובדים במגזר העסקי .תרומת העסקים הקטנים והבינוניים
לתוצר בישראל הנה כ.53%-
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בשנים האחרונות ,ובעיקר בעקבות המשבר הפיננסי שפקד את העולם ב ,2008-מתקיימים ברחבי העולם דיונים
בעניין קשיי המימון שבהם מצויים עסקים קטנים ובינוניים ("ׂ )"SMEsודרכים לפתרון בעיה זו.
ב 2015-פרסם ה OECD-דוח 2הקובע כי גישת  SMEsלמימון עדיין מוגבלת בשל ביצועים מקרו כלכליים
ירודים והמשך הקטנת מינוף של הבנקים .אמנם תנאי האשראי הוקלו בחלק מהמדינות (למשל בעניין דרישות
לערבות ,הפחתת שיעורי הריבית וירידה במספר בקשות המימון שנדחו) ,אולם הבנקים ככלל מקשים יותר על
מתן אשראי לעומת התקופה שקדמה למשבר הפיננסי .על פי דוח זה ,נודעת חשיבות עליונה לפיתוח חלופות
למימון בנקאי .הדוח מתייחס עוד להתערבות ממשלתית ,וקובע כי ערבויות נותרו הכלי הנפוץ ביותר לתמיכה
ממשלתית ולהנגשת  SMEsלמימון .מכל מקום ,מ 2013-התפתחו יוזמות נוספות להרחבת כלי המימון הלא-
בנקאיים ,ובפרט עידוד השקעות הוניות באמצעות הקמת קרנות או הענקת הטבות מס.
כמו כן ,בנובמבר  2015פרסם ה OECD-דוח בעניין עקרונות למימון עסקים קטנים ובינוניים ("מסמך העקרונות").
מסמך זה מצביע על החשיבות של  SMEsלכלכלה ועל העובדה שמחסור באשראי לטווח ארוך יוצר מגבלה
משמעותית לעסקים אלו .המסמך מדגיש את הצורך לפתח כלים נוספים למימון מגזר זה על מנת לחזק את מבנה
ההון שלהם ,לצמצם את רגישותם לשינויים בשוק האשראי ולהרחיב את האפשרויות לניצול הזדמנויות צמיחה
והשקעות ארוכות טווח .המסמך מציג עקרונות לא מחייבים ביחס למימון  SMEsהמופנים ל G20 -ולחברי ה-
 OECDולכלכלות אחרות ,ומטרתם לתמוך במאמציהם לגיוון אפשרויות המימון של  SMEsולשמש קווים מנחים
לקביעת מדיניות .בין העקרונות גם יצירת גישה ל SMEs-למגוון רחב של כלים וערוצי מימון ,לא מסורתיים,
4
מתחרים למערכת הבנקאית ,אשר ימשכו מגוון רחב של משקיעים כגון משקיעים מוסדיים.

3

 1דו"ח תקופתי – מצב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל ,הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ,נובמבר .2017
"Financing SME's and Entrepreneurs 2015 – An OECD Scoreboard", 2015, OECD.
3
G20/OECD High Level Principles on SME Financing
https://www.oecd.org/g20/topics/financing-for-investment/G20-OECD-High-Level-Principles-on-SME-Financing.pdf
 4ראו עקרון מספר  3למסמך העקרונות.
2
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הנציבות האירופית התייחסה אף היא לנושא ,ובשנת  2008קבעה את הThe Small Business Act for -
 5.Europeחוק זה משקף את החשיבות שרואה הנציבות בפעילות  SMEsוקובע עשרה עקרונות שלאורם תותווה
המדיניות של המדינות החברות באיחוד .עקרון מס'  6קובע כי מדינות האיחוד צריכות להקל על גישה למימון
ולפתח סביבה משפטית ועסקית שתתמוך בביצוע תשלומים במועד בעסקאות מסחריות.
גם בישראל הצביע דוח מקיף שהוכן עבור הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים 6על הנגישות המוגבלת לאשראי
ולמימון ,ותיאר אותה ככשל שוק וכחסם המשמעותי ביותר עבור עסקים קטנים ובינוניים ,המשפיע על שרידותם
ועל פוטנציאל ההתפתחות שלהם .אישוש לקושי שיש לעסקים קטנים ובינוניים בהשגת מימון נמצא גם בדוח
7
מיוחד שהכין ה OECD-ב 2016 -על המדיניות בנוגע לעסקים קטנים ובינוניים בישראל.
ממשלת ישראל הכירה בצורך לפעול לעידוד פעילותם של עסקים קטנים ובינוניים ולמימוש היכולות הכלכליות
והחברתיות הטמונות במגזר זה ,לרבות בנוגע להיצע האשראי ולזמינותו במסגרת החלטת ממשלה מס' 3409
מיום  .3.7.2011החלטה זו משקפת את החשיבות שרואה מדינת ישראל בתמיכה בפעילותם של עסקים אלו,
כמגזר המניע צמיחה כלכלית וכמקור ליצירת מקומות תעסוקה חדשים במשק.
על פי פרסומי בנק ישראל ,נכון ליוני  ,2017מהווה האשראי מהמערכת הבנקאית כ 47% -מהאשראי העסקי
(כ 401 -מיליארד ש"ח) ,ויתרת האשראי (כ 53%-מהחוב של המגזר העסקי ,בסך כולל של כ 452-מיליארד ש"ח)
מקורה באגרות חוב (סחירות ולא סחירות) והלוואת לא בנקאיות 8ומחוב שגויס בחו"ל 9.כמו כן ,בהתאם לסיווגי
המערכת הבנקאית ,כ 62% -מהאשראי הבנקאי בשנת  2016ניתן לעסקים קטנים ובינוניים.
יצוין כי הגדרות המערכת הבנקאית ל"עסק קטן ובינוני" שונות מהגדרות הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים,
ועל פי אמות המידה של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ,עומד האשראי הבנקאי לעסקים קטנים ובינוניים,
10
מסך האשראי העסקי ,על כ.51%-
בין לפי הגדרות המערכת הבנקאית ,ובין לפי הגדרות הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ,היות ועיקר האשראי
הניתן לעסקים קטנים ובינוניים מקורו במערכת הבנקאית ,הרי שעל אף שתרומתם של העסקים הקטנים למשק
במונחי תוצר עסקי היא כ 54% -מהתוצר והם אחראים לכ 61%-מסך התעסוקה במגזר העסקי ,האשראי המנותב
להם מסך האשראי העסקי הינו בשיעור נמוך משמעותית משיעור תרומתם.
זאת ועוד .לא רק שענף האשראי מבוסס על המערכת הבנקאית ,כפי שעולה מהנתונים לעיל ,אלא שהמערכת
הבנקאית בישראל ריכוזית בהשוואה בינלאומית ,ומידת הריכוזיות בה גבוהה במידה ניכרת מהממוצע באיחוד
האירופאי .כך ,שתי קבוצות בנקאות גדולות (הפועלים ולאומי) מחזיקות ביחד כ 57.3%-מכלל נכסי המערכת
הבנקאית ובכ 55.3% -מסך האשראי הבנקאי ,ואילו חמש הקבוצות הגדולות מחזיקות בכ 94.6%-מכלל נכסי
המערכת הבנקאית ובכ 95.5% -מסך האשראי הבנקאי.
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 5ראו באתר הנציבות האירופאית:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0394&from=EN
 6ראו דוח אסטרטגי של מגזר העסקים הקטנים והבינוניים בישראל ,נובמבר .2011
7
SME and Entrepreneurship Policy in Israel 2016, OECD 2016
http://www.oecd.org/israel/sme-and-entrepreneurship-policy-in-israel-2016-9789264262324-en.htm
 8הלוואות מגופים מוסדיים ומחברות כרטיסי האשראי.
" 9התפתחות החוב של המגזר הפרטי הלא פיננסי ברביע השני של  ,"2017הודעה לעיתונות של בנק ישראל ,ספטמבר .2017
 10נכון ל" ,2015 -דו"ח תקופתי  -מצב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל" ,הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ,נובמבר .2017
" 11מערכת הבנקאות בישראל – סקירה שנתית  ,"2016הפיקוח על הבנקים ,בנק ישראל ,מאי .2017
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האשראי שמקצה המערכת הבנקאית למגזר זה איננו מספק (הן באופן מוחלט והן בהשוואה למדינות המפותחות
האשראי שמקצה המערכת הבנקאית למגזר זה איננו מספק (הן באופן מוחלט והן בהשוואה למדינות המפותחות
בעולם) .הוא ניתן בעיקר לטווח קצר באופן שאינו מאפשר צמיחה משמעותית ומוענק באופן שמרני (כנגד
בעולם) .הוא ניתן בעיקר לטווח קצר באופן שאינו מאפשר צמיחה משמעותית ומוענק באופן שמרני (כנגד
בטחונות כמעט מלאים על סכום ההלוואה) .כמו כן ,בשל רמת הסיכון שמייחסים הבנקים לעסקים אלו ,האשראי
בטחונות כמעט מלאים על סכום ההלוואה) .כמו כן ,בשל רמת הסיכון שמייחסים הבנקים לעסקים אלו ,האשראי
יקר יותר ,שכן הוא ניתן בשער ריבית גבוה מזה המשקף את הסיכון האמתי הגלום בעסקים אלו .בנוסף ,הבנקים
יקר יותר ,שכן הוא ניתן בשער ריבית גבוה מזה המשקף את הסיכון האמתי הגלום בעסקים אלו .בנוסף ,הבנקים
12
נמנעים בדרך כלל ממתן אשראי כנגד תכניות עסקיות ומתבססים בעיקר על תוצאות העבר12 .
נמנעים בדרך כלל ממתן אשראי כנגד תכניות עסקיות ומתבססים בעיקר על תוצאות העבר.
עלויות האשראי לעסקים קטנים כפולות מעלויות האשראי לעסקים גדולים ,כפי שניתן לראות בטבלה הבאה:
עלויות האשראי לעסקים קטנים כפולות מעלויות האשראי לעסקים גדולים ,כפי שניתן לראות בטבלה הבאה:
טבלה  – 1עלות האשראי הבנקאי לפי גודל העסק
טבלה  – 1עלות האשראי הבנקאי לפי גודל העסק

עסקים קטנים
עסקים קטנים
עסקים בינוניים
עסקים בינוניים
עסקים גדולים
עסקים גדולים

2010
2010
6.65%
6.65%
4.03%
4.03%
3.00%
3.00%

2012
2012
7.21%
7.21%
4.55%
4.55%
3.62%
3.62%

2011
2011
7.79%
7.79%
4.47%
4.47%
3.15%
3.15%

2014
2014
5.73%
5.73%
3.23%
3.23%
2.87%
2.87%

2013
2013
6.83%
6.83%
3.72%
3.72%
3.45%
3.45%

13
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2015
2015
5.21%
5.21%
2.99%
2.99%
2.71%
2.71%

זאת ,בשעה שלא נראה שהפסדי האשראי לבנקים ,מעסקים קטנים ובינוניים ,מצדיקים את ההפרש הנ"ל.
זאת ,בשעה שלא נראה שהפסדי האשראי לבנקים ,מעסקים קטנים ובינוניים ,מצדיקים את ההפרש הנ"ל.
טבלה מספר  2מציגה את נתוני הפסדי האשראי:
טבלה מספר  2מציגה את נתוני הפסדי האשראי:
טבלה  – 2שיעור הפסדי האשראי של הבנקים ממתן הלוואות לעסקים (אחוז מסך יתרת האשראי)
טבלה  – 2שיעור הפסדי האשראי של הבנקים ממתן הלוואות לעסקים (אחוז מסך יתרת האשראי)
14
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מעסקים קטנים
מעסקים קטנים
מעסקים בינוניים
מעסקים בינוניים
מעסקים גדולים
מעסקים גדולים

2011
2011

2012
2012

2013
2013

2014
2014

2015
2015

0.68%
0.68%
0.50%
0.50%
0.49%
0.49%

0.56%
0.56%
0.43%
0.43%
0.78%
0.78%

0.60%
0.60%
0.28%
0.28%
0.23%
0.23%

0.74%
0.74%
0.10%
0.10%
-0.16%
-0.16%

0.67%
0.67%
0.15%
0.15%
-0.06%
-0.06%

אחת הסיבות ששוק האשראי מבוסס בעיקרו על המערכת הבנקאית הינה שחברות אשראי חוץ בנקאי גדולות
אחת הסיבות ששוק האשראי מבוסס בעיקרו על המערכת הבנקאית הינה שחברות אשראי חוץ בנקאי גדולות
נאלצות לגייס הון באמצעות גיוס אשראי מבנקים ,בעוד הבנקים מגייסים הון על ידי פיקדונות מהציבור ,הלוואות
נאלצות לגייס הון באמצעות גיוס אשראי מבנקים ,בעוד הבנקים מגייסים הון על ידי פיקדונות מהציבור ,הלוואות
מבנק ישראל והנפקות אגרות חוב .עובדה זו מציבה את חברות האשראי החוץ בנקאי בעמדת נחיתות ,שכן
מבנק ישראל והנפקות אגרות חוב .עובדה זו מציבה את חברות האשראי החוץ בנקאי בעמדת נחיתות ,שכן
התאגידים הבנקאיים שולטים למעשה בשער הריבית המזערי בו הן יכולות ללוות ובהיקף האשראי שהן יכולות
התאגידים הבנקאיים שולטים למעשה בשער הריבית המזערי בו הן יכולות ללוות ובהיקף האשראי שהן יכולות
לגייס ,ומצד שני הבנקים נגישים לאשראי זול יותר מהאשראי הניתן לגופים החוץ בנקאיים .למעשה ,הבנקים
לגייס ,ומצד שני הבנקים נגישים לאשראי זול יותר מהאשראי הניתן לגופים החוץ בנקאיים .למעשה ,הבנקים
15
מהווים הן גורם מממן של החברות החוץ בנקאיות והן גורם מתחרה ,באופן שמקשה על התחרות מולם15 .
מהווים הן גורם מממן של החברות החוץ בנקאיות והן גורם מתחרה ,באופן שמקשה על התחרות מולם.

 1212דוח אסטרטגי של מגזר העסקים הקטנים והבינוניים בישראל ,נובמבר .2011
נובמבר .2011
והבינוניים
הקטנים
העסקים
מגזר
אסטרטגי -של
 13דוח
לעסקים קטנים ובינוניים ,נובמבר  ,2017איור .6.2
בישראל,הסוכנות
בישראל",
והבינוניים
הקטנים
העסקים
מצב
"דו"ח תקופתי
13
תקופתי  -מצב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל" ,הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ,נובמבר  ,2017איור .6.2
"דו"ח
 1414שם ,איור .6.3
איור .6.3
 15שם,
וניתוח הצעת חוק ההסדרים :הנפקת אג"ח על ידי תאגידים למתן אשראי חוץ בנקאי" ,מרכז המחקר והמידע ,הכנסת .12.10.2015
"תיאור
" 15תיאור וניתוח הצעת חוק ההסדרים :הנפקת אג"ח על ידי תאגידים למתן אשראי חוץ בנקאי" ,מרכז המחקר והמידע ,הכנסת .12.10.2015
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כללו של דבר ,אף על פי שהאשראי למגזר העסקי מגופים מוסדיים עלה מדצמבר  2010ועד דצמבר 2014
בשיעור מצטבר של  ,180.5%ובשיעור שנתי ממוצע של  ,29.4%חלקו של האשראי ממוסדיים למגזר העסקיים
הקטנים והבינוניים עודנו נמוך יחסית .זאת ,משום שעבור גופים אלו מדובר בהשקעות קטנות מדי ביחס
למשאבים הנדרשים לטובת ביצוען ,שכן התחום דורש מומחיות שעדיין חסרה להם בעסקים אלו .זאת ועוד,
הסברה השכיחה בענף היא שללא תמיכת המדינה ,התשואה על ההשקעה לא תהיה מספקת ביחס לסיכון .היינו,
16
כיום התועלת הגלומה בתחום נמוכה מהעלות הנדרשת למתן האשראי.

 .2.2פתרונות קיימים
הגדלת מקורות האשראי עשויה לצמצם את בעיית הנגישות למימון ואשראי של העסקים הקטנים והבינוניים.
כיום קיימים כלים שונים שנועדו לענות על צורך זה ,ובכלל זה:
 .2.2.1קרן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה ("הקרן בערבות מדינה")
אגף החשב הכללי במשרד האוצר והסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מפעילים כיום תכנית סיוע ממשלתית
בתחום האשראי ,לפיה עסקים קטנים ובינוניים בעלי מחזור של עד  100מיליון ש"ח יכולים לקבל הלוואות
מגופים מממנים (שילוב של בנקים וגופים מוסדיים) בערבות המדינה .ההלוואות מיועדות לעסקים בכל
תחומי הפעילות :תעשייה ,מסחר ,שירותים ,חקלאות  ,תיירות וכד' ,והן ניתנות במספר מסלולים.
להלן תנאי ומסלולי ההלוואות:
 .2.2.1.1ככלל ,תקופת ההלוואה היא עד חמש שנים ,ולא תפחת משנה .ניתן לקבל תקופת גרייס על
תשלומי ההלוואה ,עד ששה חודשים .במסלול השקעות בתעשייה ,כפי שיפורט בהמשך ,תקופת
ההלוואה היא עד שתיים עשרה שנים .גובה ההלוואה משתנה על פי גודל העסק ומסלול ההלוואה.
 .2.2.1.2מסלולי ההלוואה –
 .2.2.1.2.1מסלול הקמה – מתן אשראי עבור עסקים בהקמה או בתחילת פעילות.
 .2.2.1.2.2מסלול הון חוזר – לעידוד צמיחה של עסקים קיימים שזקוקים למימון כדי להגדיל את היקף
הפעילות (פערי אשראי ,מימון ייבוא ,מלאי ,מימון כוח אדם ומערך שיווק).
 .2.2.1.2.3מסלול השקעות – מימון עבור השקעה ורכישות להרחבת העסק .במסלול זה נדרש בעל
העסק להשקיע לפחות  20%מתכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה.
 .2.2.1.2.4מסלול השקעות בתעשייה  -הלוואה עבור רכישת נכסים יצרניים ,השקעה במחקר ופיתוח
תעשייתי והוספת פעילות חדשה .הזכאות הינה לעסקים עם מחזור מכירות של מעל 25
מיליון ש"ח ,בעלי ותק פעילות של שלוש שנים לפחות.

14

SME and Entrepreneurship Policy in Israel 2016, OECD, 2016.
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להלן נתונים ביחס לפעילות קרנות ההלוואה בשנים :2012-2017
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טבלה  – 3נתוני פעילות הקרנות בערבות מדינה
(מצטבר מרץ  - 2012ספטמבר )2017
עסקים קטנים

עסקים בינוניים

סה"כ

סך הבקשות שהוגשו

39,178

1,517

40,695

מס' ההלוואות שאושרו*

22,967

1,080

24,047

שיעור ההלוואות שאושרו מסך ההגשות

59%

71%

59%

סכום ההלוואות שהועמדו (מיליוני ש"ח)

7,261

2,769

10,030

* הלוואות שאושרו בוועדת האשראי

 .2.2.2קרנות להשקעה בעסקים בינוניים
בדצמבר  2015השלימו הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ואגף תקציבים במשרד האוצר את השלב השני
והאחרון במכרז להקמת קרנות הון צמיחה להשקעה בעסקים ,בהיקף כולל של כ 950 -מיליון ש"ח .הקרנות
שזכו במכרז 18יספקו פתרונות מימון לטווח ארוך ולשם השקעה בעסקים בעלי מחזור הגבוה מ 10-מיליון
שקלים ומגיע עד  100מיליון ש"ח .על פי המנגנון שאומץ ,הממשלה – באמצעות הסוכנות לעסקים קטנים
ובינוניים ובשיתוף אגף תקציבים במשרד האוצר  -תתחייב להשקיע עד  25%מהסכום הכולל של התחייבות
ההשקעה  ,תשתתף בהפסדי הקרן מעל חלקה היחסי מכלל הנכסים ותעניק עדיפות וקדימות בעת חלוקת
הרווחים לשותפים המוסדיים והפרטיים של הקרן .במסגרת תנאי הקרנות ,תשקיע הממשלה בכל אחת מהן
מעל  100מיליון ש"ח ,והקרן תגייס בנוסף התחייבויות השקעה ממשקיעים פרטיים ומוסדיים.
נכון לנובמבר  2017העניקו הקרנות מעל  175מיליון ש"ח.

 .2.3המודל המומלץ להקמת קרנות נסחרות למימון עסקים קטנים ובינוניים ,מטרותיו ויתרונותיו
ביום  4במאי  2014הוקמה הוועדה הבין משרדית לקידום הקמת קרנות נסחרות למימון עסקים קטנים ובינוניים.
הוועדה התבקשה לבחון ולהמליץ על אמצעים ומהלכים לייצור מקורות אשראי נוספים לעסקים קטנים
ובינוניים ,וזאת באמצעות עידוד הקמתן של קרנות נסחרות למימון עסקים קטנים ובינוניים ,אשר יגדילו את
מקורות המימון העומדים לרשות עסקים אלו ויפחיתו את עלויות האשראי שלהם.

 17הנתונים כוללים את נתוני קרן ההלוואות בערבות המדינה שהחלה לפעול בחודש מרץ  2012והסתיימה בחודש אפריל "( 2016קרן  ,)"2012ואת
נתוני קרן ההלוואות החדשה אשר החלה לפעול באפריל .2016
18פנינסולה וקוגיטו.
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במסגרת קביעת הכללים שיחולו על הקרנות הנסחרות למימון עסקים קטנים ובינוניים עמדו לעיני הוועדה
העקרונות הבאים:
 .אהפניית כספי הקרנות לעסקים בישראל ,על מנת לעודד צמיחה ותעסוקה בשוק המקומי;
 .בניתוב כספי הקרנות לטובת אשראי לעסקים קטנים ובינוניים ,וזאת נוכח המחסור באשראי לפלח זה של
עסקים ,האחראים לעיקר התוצר והתעסוקה במשק;
 .גניתוב כספי הקרנות לאשראי ארוך טווח ,קרי אשראי שמועד פירעונו מעל שנה.

במסגרת עבודתה קיימה הוועדה התייעצויות ודיונים רבים עם גורמים רבים ומגוונים הפועלים או עוסקים
בתחומים הקשורים במתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים או שוק ההון ,וכן סקרה מודלים הקיימים בארצות
הברית (ראו פרק  ,4נספח א') המשמשים למימון עסקים קטנים ובינוניים בארצות הברית (קרנות לפיתוח עסקים
( )BDC - Business Development Companyוקרנות מימון לעסקים קטנים )SBIC – Small Business
.))Investment Company
הוועדה רואה לנכון להדגיש את העובדה שבשנתיים האחרונות התרחבה פעילות מתן האשראי לעסקים קטנים
ובינוניים ,הן על ידי המערכת הבנקאית והן על ידי חברות בורסאיות העוסקות בעיקר במתן אשראי חוץ בנקאי
לטווח קצר (לרוב עד כ 120 -יום) .עם זאת ,היקף האשראי לטווח בינוני וארוך עדיין אינו מספק ,והוועדה סבורה
כי יש לפעול להרחבת ההיצע ולהגברת התחרות (שאף עשויה להוביל להוזלת מחירי האשראי).

לאור זאת ,הוועדה גיבשה מודל להקמתן ולפעילותן של הקרנות .מודל זה משרת מספר מטרות ,והוא צפוי
לשאת יתרונות רבים:
 .2.3.1הקמת הקרנות צפויה להגדיל את התחרות בענף האשראי ולהרחיב את היצע האשראי לעסקים
קטנים ובינוניים ,באופן ,אשר להערכת הוועדה ,יתרום משמעותית לעסקים הקטנים והבינוניים ,ובכך
לתעסוקה ולצמיחה במשק.
 .2.3.2גופים מוסדיים ואחרים ,המחזיקים במקורות כספיים משמעותיים במשק ,מעוניינים באפיקי השקעה
אשר יביאו לפיזור הסיכון בתיק ההשקעות ויניבו תשואה למשקיעים ולעמיתים ,בפרט על רקע
הריביות הנמוכות בשווקים בעת הזו .הקמת הקרנות תציע לגופים אלו אפיק השקעה סחיר שיניב
תשואה למשקיעים .בשל כך ,נושא כלי זה יתרון משמעותי מבחינתם למול הכלים האחרים הקיימים.
 .2.3.3הקמת הקרנות מגשרת על הקשיים המונעים מגופים מוסדיים להיכנס לתחום האשראי לעסקים קטנים
ובינוניים כמתואר לעיל ,קרי ,מאפשרת למוסדיים להשקיע סכומים גדולים יחסית בקרן אשר לה מנהל
בעל מומחיות מתאימה.
 .2.3.4בהיבט הציבורי ,המלצת הוועדה היא להעניק תמריצים להקמת הקרנות בשני אופנים – הראשון בצורת
הטבת מס ,בדרך של שקיפות מסויית ,ואילו השני בדרך של ערבות מדינה לחוב שיגייסו הקרנות
הראשונות שיוקמו .היות והקרנות ייסחרו בבורסה ,ההטבות שתעניק המדינה לא יוגבלו לסקטור
משקיעים מסוים ,שכן הציבור הרחב יוכל להשקיע בקרנות וליהנות מהטבות אלו .הוועדה אף סבורה
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כי מודל המיסוי המוצע ,בדמות מיסוי הכנסות הקרן באופן ישיר על ידי בעלי מניותיה ,יעודד השקעות
של קופות גמל בקרנות .זאת ועוד ,מודל המיסוי הישיר יחול על כלל בעלי המניות ועל כן אף יהווה
במקרים מסוימים הקלה ותמריץ גם לבעלי מניות אחרים ,ובהם יחידים אשר מיסוי בהתאם למדרגות
שיעורי המס החלים על הכנסה חייבת כדאי יותר עבורם ממיסוי דו שלבי בהשקעה בחברה (לאור
שיעורי המס החלים עליהם) .בנוסף ,הוועדה מאמינה כי מתן ההטבות יוביל לניתוב כספים להשקעה
בישראל חלף השקעתם בחו"ל.
 .2.3.5השפל במחזורי המסחר בבורסה בשנים האחרונות ונחיצותם של כלים פיננסיים להשקעה ,מציפים את
הצורך ביצירת מכשירים פיננסיים נסחרים חדשים ובגיוון אפיקי ההשקעה השונים של המשקיעים
בשוק ההון .הקמת הקרנות תיצור אפיק השקעה חדש ,שמקבילותיו בעת הזו זניחות.

במהלך עבודת הוועדה וגיבוש המלצותיה הנוגעות למבנה הקרנות ולמאפייניהן נתקלה הוועדה בקושי נוכח
הוראותיו של סעיף (21א)( )2לחוק הבנקאות ,אשר בנוסחו עד לסוף שנת  2015קבע כי מי שאינו תאגיד בנקאי
אינו רשאי לעסוק במתן אשראי ולהנפיק אגרות חוב סחירות .סעיף זה היווה חסם משמעותי להקמת הקרנות
אשר בהתאם למודל שגובש עתידות להנפיק אגרות חוב סחירות מגובות בערבות מדינה .לפיכך פעל משרד
האוצר בשיתוף עם חברי הוועדה על מנת לקדם תיקון לסעיף זה .בנובמבר  2015אושרו החרגות לסעיף במסגרת
חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב  2015ו )2016-התשע"ו –
"( 2015חוק ההסדרים") ,באופן שאפשר את המשך פעילות הוועדה וקידום המלצותיה (לעניין המלצות הוועדה
בקשר עם הנפקת אגרות חוב לציבור ראו סעיפים  3.1.9ו 3.1.10 -לדוח).
עוד יצוין ,כי ביום  1.8.2016פורסם ברשומות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים),
התשע"ו – "( 2016חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים") ,ותחילתו ביום  .1.7.2017חוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים קובע דרישות רישיון לעוסקים במתן שירותים פיננסיים .על פי חוק זה ,המפקח על נותני שירותים
פיננסיים יהיה רשאי לתת הוראות הנוגעות לדרכי פעולתם וניהולם של נותני שירותים פיננסיים כדי להבטיח את
ניהולם התקין ואת השמירה על עניינם של לקוחותיהם ,ואם הדבר נדרש נוכח הסיכון העלול להיגרם למערכת
הפיננסית – גם כדי למנוע פגיעה ביכולתו של נותן השירותים הפיננסיים לקיים את התחייבויותיו .בנובמבר
19
 2017פרסם המפקח מספר נהלים בקשר עם הפעילות בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים.
ככלל ,הפיקוח מכוח חוק זה צפוי לחול על קרנות שיגייסו אגרות חוב מהציבור בהתאם להוראות תיקון  21לחוק
הבנקאות.
להלן יובאו בדוח זה המלצות הוועדה לעניין מאפייני הקרנות .ההמלצות עוסקות במבנה הקרנות ובכללי מתן
האשראי על ידן ,ונוגעות גם להיבטי משטר המס שיחול בעניינן ולערבות המדינה לחוב שיגויס בפרק זמן
ראשוני לאחר השלמת התשתית להקמת הקרנות.

 19נוהל בקשה לאישור בעל השפעה בנותן שירות בנכס פיננסי או במתן אשראי6.11.2017 ,
נוהל מינוי נושא משרה בנותן שירותים פיננסיים6.11.2017 ,
נוהל בקשת היתר להחזקת אמצעי שליטה בנותן שירותים פיננסיים6.11.2017 ,
נוהל רישוי נותני שירות בנכס פיננסי או במתן אשראי6.11.2017 ,

17

פרק  - 3המלצות הוועדה
בפרק זה יפורטו המלצות הוועדה בחלוקה לארבעה תחומים:
1 .1קרנות למימון עסקים קטנים ובינוניים – הגדרתן ,תנאי פעילותן והמגבלות שיחולו עליהן;
2 .2כללי המס שיחולו על קרן ועל מחזיקי ניירות הערך שהנפיקה;
3 .3ערבות המדינה;
4 .4היבטי גילוי ,תשקיפים וכללי הרישום למסחר בבורסה.

ההקלות והרגולציה המותאמת המוצעות במסמך זה יחולו רק על קרנות שירשמו למסחר בבורסה באופן
המפורט בסעיף  3.1.11לדוח.

קרנות שלא ירשמו למסחר עד תום תקופת טרום המסחר ,כהגדרתה להלן ,לא יהיו זכאיות להקלות ולרגולציה
המותאמים המוצעים במסמך זה ,למעט ערבות מדינה חלקית ככל שזו הועמדה להן בתקופת טרום המסחר,
כמפורט בסעיפים  3.1.11ו 3.3.1 -לדוח.

 .3.1קרנות למימון עסקים קטנים ובינוניים – הגדרתן ,תנאי פעילותן והמגבלות שיחולו עליהן
בסעיף זה יפורטו הכללים והמגבלות שיתוו את פעילותן של הקרנות .מטרתם של כללים ומגבלות אלו להבטיח
את הגשמת התכלית המפורטת בסעיף  2.3לדוח.
 .3.1.1הגדרת הקרן – התאגדות ורישום למסחר
המלצה – "קרן למימון עסקים קטנים ובינוניים" תוגדר כחברה אשר מתקיימים בה כל אלה:
 .3.1.1.1הקרן התאגדה בישראל ,קרי הינה תושבת ישראל לעניין פקודת מס הכנסה [נוסח חדש]
("הפקודה").
 .3.1.1.2הקרן התאגדה כחברה בערבון מוגבל  ,בהתאם לחוק החברות התשנ"ט "( 1999 -חוק החברות").
 .3.1.1.3הקרן הוקמה כחברה חדשה.
 .3.1.1.4מניותיה נרשמו למסחר בבורסה בישראל בתוך שמונה עשר חודשים מיום התאגדותה ("תקופת
טרום המסחר") והן נסחרות בה.
 .3.1.1.5ממועד התאגדותה עד מועד תחילת הוראות פרק זה בעניינה ,לא היו לה פעילות ,הכנסות,
הוצאות ,נכסים או התחייבויות ,למעט לצורך פעילותה כקרן למימון עסקים קטנים ובינוניים,
כמפורט בפרק זה.
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הסבר  -הוועדה סבורה כי המסגרת המשפטית הרצויה לפעילות הקרן היא התאגדות בישראל כחברה בע"מ,
אשר תוקם כחברה חדשה לצורך פעילות הקרן ובחלוף תקופת הקמה והיערכות תירשם למסחר בבורסה.
הוועדה אף סבורה שאין מקום להגביל את אורך חיי הקרן ,כך שגם קרן אשר תהנה מגיוס חוב בערבות
המדינה תוכל להמשיך ולפעול לאחר התקופה בה תפקע ערבות המדינה (לעניין ערבות המדינה ראו סעיף
 3.3לדוח).
ביסוד המלצה זו של הוועדה עמדו הנימוקים הבאים:
 .ארוב התאגידים הקיימים בישראל הם חברות .בדיני החברות קיימות חקיקה מפותחת ,פסיקה וספרות
ענפות ,אשר יש בהן כדי להגביר את הוודאות המשפטית ביחס לפעילות הקרן.
 .בחוק החברות הישראלי כולל מנגנוני הגנה על בעלי מניות מיעוט ,ובכלל זה חובות אמונים וזהירות
של נושאי המשרה בחברה ,וכן הוראות ממשל תאגידי מפותח בחברות שהנפיקו ניירות ערך לציבור.
מנגנוני ההגנה כאמור יהוו כלי שרת משמעותי בשמירה על עניינם של ציבור המשקיעים.
 .גהקמת הקרן כחברה חדשה תבטיח כי הציבור שישקיע במניות הקרן לא יהיה חשוף לתביעות ולא
יישא בעלויות הנובעות מחשיפות בגין פעילות עבר של החברה.
 .דרישום הקרן למסחר בבורסה יאפשר את נזילות ההשקעה ,יבטיח החלת משטר גילוי מכוח דיני
ניירות ערך ויכפיף את הקרן לפיקוחה של רשות ניירות ערך בכל הנוגע להיבטי גילוי .בנוסף ,מדובר
בהרחבת אפיקי ההשקעה האפשריים למשקיעים בשוק ההון הישראלי ,ובכללם גופים מוסדיים
אשר חלות עליהם מגבלות לעניין היקף ההשקעה בניירות ערך שאינם סחירים .הרחבה זו גם עשויה
להגדיל את נפח המסחר בבורסה.
 .ההקרן תוקם כחברה שמטרתה השאת רווחים לבעלי המניות (במסגרת המגבלות הקבועות בדין לעניין
אופן פעילותה).
ככלל ,הוועדה סבורה שאין מקום לקבוע שקרן שתהנה מגיוס חוב בערבות המדינה תיאלץ לסיים את פעילותה
במועד פקיעת הערבות ,בפרט לאור העובדה שהערבות אינה תנאי לפעילות הקרן ,אלא כלי שמטרתו לסייע
בהקמתן ובפיתוחן של הקרנות.
 .3.1.2נכסי הקרן
 .3.1.2.1מדיניות ההשקעה
המלצה -
ב 30-ביוני וב 31-בדצמבר בכל שנת מס מתקיימים כל אלה:
 .1בתקופה שבין מועד הקמת הקרן ובין רישומה למסחר יחולו התנאים הבאים:
 .1.1לפחות  90%מנכסי הקרן הם "הלוואות כשירות" ו"מכשירים פיננסיים כשירים".
 .1.2על נכסים בשיעור של עד  5%מסך נכסי הקרן לא תחול מגבלה כלשהי ,מעבר למגבלות על
ביצוע עסקאות הקבועות בדינים הקיימים ,ככל שקיימות כאלו.
 .1.3השקעות שאינן נמנות על האמור בסעיפים  1.2 – 1.1יהיו "השקעות כשירות" בלבד.
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 .2החל במועד הרישום למסחר יתקיימו התנאים הבאים:
 .2.1לפחות  75%מנכסי הקרן יהיו "הלוואות כשירות" ו"כספי תמורה והנפקה".
 .2.2לפחות  85%מנכסי הקרן יהיו "הלוואות כשירות"" ,כספי תמורה והנפקה" ו"מכשירים פיננסיים
כשירים".
 .2.3על נכסים בשיעור של עד  5%מסך נכסי הקרן לא תחול מגבלה כלשהי ,מעבר למגבלות על
ביצוע עסקאות הקבועות בדינים הקיימים ,ככל שקיימות כאלו.
 .2.4השקעות שאינן נמנות על האמור בסעיפים  2.3 – 2.1יהיו "השקעות כשירות" בלבד.

הגדרות:
"עסק קטן או בינוני" הינו עסק שמתקיימים בו כל התנאים הבאים:
1 .1התאגד בישראל.
2 .2מרבית עובדיו בישראל .במניין העובדים ייחשבו גם עובדי חברה שבשליטתו של העסק .עובדי
חברה מוחזקת שאינה בשליטתו לא יימנו לעניין זה.
3 .3מחזור הכנסותיו לפי הדוחות הכספיים המאוחדים (מבוקרים) לשנה הקלנדרית שקדמה לשנה
שבה הועמדה ההלוואה אינו עולה על  400מיליון ש"ח.
4 .4ניירות הערך שלו אינם נסחרים בבורסה ,ולחילופין חברה שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה
לניירות ערך ומקיימת את כל אלו:
 .4.1מחזור ההכנסות שלה לפי הדוחות הכספיים המאוחדים (מבוקרים) לשנה הקלנדרית שקדמה
לשנה בה הועמדה ההלוואה אינו עולה על  100מיליון ש"ח.
 .4.2לחברה לא קיימות תעודות התחייבות במחזור.
 .4.3החברה הינה "תאגיד קטן" כהגדרתו בתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים.
5 .5אינו עוסק ,בין במישרין ובין באמצעות חברה נשלטת ,באחד מענפים אלו :נדל"ן ,שירותים
פיננסיים ושירותי ביטוח ,אינו מקיים פעילות הפוגעת באינטרס הציבורי (נוגדות את החוק ,בלתי
מוסריות או נוגדות את תקנת הציבור) ,וכן אינו חברה ממשלתית או תאגיד עירוני.

"הלוואות כשירות" –
הלוואות לעסקים קטנים או בינוניים.
לעניין זה –
1 .1מועד תחילת פירעון קרן ההלוואה יהיה לפחות שנה ממועד העמדת ההלוואה.
2 .2התקשרויות עם צדדים קשורים או הלוואות לעסקים של צדדים קשורים לא יחשבו ל"הלוואות
כשירות".
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הסבר  -הוועדה סבורה כי על מנת להגשים את המטרות בבסיס הקמת הקרנות ,יש לקבוע
מדיניות השקעה ,אשר תבטיח כי עיקר פעילותה של הקרן תתמקד במתן אשראי לעסקים קטנים
ובינוניים ,אך תוך מתן גמישות נדרשת לקרן לצורך עמידה במטרה זו .גמישות זו מושגת בשני
אמצעים:
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הסבר  -הוועדה סבורה כי על מנת להגשים את המטרות העומדות ביסודן של הקרנות ,יש לקבוע מדיניות
השקעה ,שתבטיח כי עיקר פעילותה של הקרן יהיה מתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים ,אך תוך מתן
גמישות נדרשת לקרן לצורך עמידה במטרה זו .גמישות זו תושג בשני אמצעים:
האחד – מתן כלים בידי הקרן שיבטיחו את נזילותה ואת יכולתה לפעול באופן רציף למתן הלוואות .זאת,
באמצעות האפשרות להחזיק נכסים פיננסים נזילים וסולידיים ("מכשירים פיננסיים כשירים").
השני  -מתן אפשרות להשקיע במכשירים שאינם הלוואות כשירות היכולים להניב לקרן תשואה גבוהה
יותר וישמשו לה מקור למימון העלויות הכרוכות בפעילות מתן ההלוואות ודרך להפקת רווחים ,באופן
שיהיה בו כדי לייצר כדאיות כלכלית בהקמת הקרנות תחת המגבלות הקבועות בדין ("השקעות כשירות"
ו"נכסים שלא קיימת לגביהם מגבלה") .יודגש כי הוועדה סברה שהגמישות בביצוע השקעות שאינן
הלוואות כשירות אינה צריכה להיות בלתי מוגבלת ויש לשאוף שאף היא תגשים את המטרה של מימון
לעסקים קטנים ובינוניים .על כן ,המלצתה של הוועדה הינה שעיקר ההשקעות בנכסים שאינם הלוואות
כשירות יהיו גם הן בעסקים קטנים ובינוניים.
כמו כן ,על מנת להגשים את המטרות שביסודן של הקרנות ,נקבעו מגבלות נוספות לעניין תנאי ההלוואות
וההשקעות ,בכל הנוגע לענפי פעילות העסקים להם יינתן המימון ולתקופות ההלוואה.
נוכח זאת ,ממליצה הוועדה להחריג את הענפים המפורטים לעיל (במסגרת הגדרת "עסק קטן או בינוני")
מכיוון שאינם בעלי מאפייני פעילות ריאלית (בכל הנוגע לשירותים פיננסיים ושירותי ביטוח) או מפני
שניתן בנוגע אליהם מענה ייחודי בעבר (כגון ענף הנדל"ן ,באמצעות קרנות  .)REITכן ממליצה הוועדה
להחריג חברות ממשלתיות ותאגידים עירוניים ,נוכח היותם זרוע של המדינה.
בנוסף ,הוועדה ממליצה כי פרק הזמן עד תחילת פירעון הקרן של ההלוואות לא יפחת משנה .מאחר
שאחת ממטרות הקרן היא ליצור מקור מימון לעסקים קטנים ובינוניים שאינו אשראי לזמן קצר ,סברה
הוועדה שיש לעגן מנגנון שיבטיח מחד שהאשראי יינתן לתקופות שאינן קצרות ויוכל לשמש להתרחבות
וצמיחה (תוך יצירת הקבלה ,ככל הניתן ,בין החובה להחזר ההלוואה ובין המקור להחזרתה) ,אך מנגד
ישמור ככל הניתן על גמישות עסקית .לדעת הוועדה ,תקופה מינימלית של שנה מאזנת בין עקרונות אלו
באופן ראוי.

 .3.1.2.2פיזור השקעות
המלצה -
ב 30-ביוני וב 31-בדצמבר בכל שנת מס התקיימו כל אלה:
1 .1הלוואה כשירה בודדת לא תעלה על הנמוך מבין  10%מסך נכסי הקרן או  75מיליון ש"ח .מגבלת
ה 10% -לא תחול בשנתיים הראשונות לפעילות הקרן.
2 .2השקעה כשירה בודדת לא תעלה על הנמוך מבין  5%מסך נכסי הקרן או  50מיליון ש"ח.
3 .3על אף האמור בס"ק :1
 .3.1לפחות  40%מסך נכסי הקרן בניכוי כספי תמורה והנפקה יורכבו מהלוואות כשירות שהיקף
ההשקעה בכל אחת מהן לא יעלה על הנמוך מבין  5%מסך נכסי הקרן או  35מיליון ש"ח.
מגבלה זו לא תחול בשנתיים הראשונות ממועד הקמת הקרן.
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 .3.2לפחות  10%מנכסי הקרן בניכוי כספי תמורה והנפקה יורכבו מהלוואות כשירות שהיקף
ההשקעה בכל אחת מהן לא יעלה על הנמוך מבין  2%מסך נכסי הקרן או  10מיליון ש"ח.
מגבלה זו לא תחול בשנתיים הראשונות ממועד הקמת הקרן.
 .3.3לא תועמד לעסק קטן או בינוני בודד יותר מהלוואה אחת לפי סעיף  ,3ולא יועמדו יותר משלוש
הלוואות לפי סעיף זה לקבוצת עסקים קשורים (שכל אחד מהם בנפרד מקיים את הגדרה של
עסק קטן או בינוני).
"קבוצת עסקים קשורים" – הלווה או המושקע ,בעל השליטה בו ,וכל מי שנשלט על ידי אלה.
4 .4סך ההלוואות הכשירות וההשקעות הכשירות לעסק קטן או בינוני בודד לא יעלו על הנמוך מבין
 10%מסך נכסי הקרן או  75מיליון ש"ח .מגבלת ה 10%-לא תחול בשנתיים הראשונות ממועד
הקמת הקרן.
5 .5סך ההלוואות הכשירות וההשקעות הכשירות לקבוצת עסקים קשורים לא יעלו על הנמוך מבין
 15%מסך נכסי הקרן או  125מיליון ש"ח .מגבלת ה 15% -לא תחול בשנתיים הראשונות ממועד
הקמת הקרן.
6 .6שיעור ההלוואות הכשירות שיועמד לעסקים קטנים או בינוניים שניירות הערך שלהם נסחרים
בבורסה לא יעלה על  25%מסך ההלוואות הכשירות.
7 .7בחלוף השנתיים הראשונות ממועד הקמת הקרן יהיה על הקרן לקיים בכל  30ביוני ו 31-בדצמבר
את המגבלות הקבועות בסעיף זה גם ביחס להלוואות שהועמדו במהלך שנתיים אלו.

הסבר – הוועדה ממליצה על כללים לעניין פיזור השקעות הקרן ,באופן שיחולו על הקרן מגבלות לעניין
מבנה תיק הנכסים שלה .הוועדה רואה בעקרונות שנקבעו לעניין פיזור ההשקעות תכלית כפולה:
האחת  -פיזור ההשקעות הינו כלי יציבותי ,שנועד לפזר סיכונים ולשמור על יציבות הקרן.
השנייה  -הכללים שנקבעו נועדו להבטיח כי הקרן תעמיד מספר מינימלי של הלוואות לעסקים קטנים
ובינוניים ,בסכומים שונים ,באופן שבו תהיינה הן הלוואות קטנות יותר ,שעשויות להתאים לעסקים
קטנים יותר ,והן הלוואות גדולות יותר ,שעשויות להתאים לעסקים מבוססים יותר .הוועדה מאמינה
כי כללי הפיזור שנקבעו יתרמו לגיוון סוגי העסקים להן תעמיד הקרן הלוואות מבחינת גודלם ,ויסייעו
להשיג את תכליות הקרן.

23

ההשקעות:
ופיזור
ההשקעות
מדיניות
בעניין
ההוראות
להמחשת
כמותית
דוגמא
להלן
ההשקעות:
ופיזור
ההשקעות
מדיניות
בעניין
ההוראות
להמחשת
כמותית
דוגמא
להלן

להלן דוגמא כמותית להמחשת ההוראות בעניין מדיניות ההשקעות ופיזור ההשקעות:
סך נכסי הקרן במיליוני ש"ח:
כספי תמורה
והנפקה
הלוואות
כשירות
פק"מים
השקעות
כשירות
השקעות אחרות
סה"כ

340
500
40
60
50
1,000
משמעות כמותית
של כלל ההשקעה
לפי סך נכסים של
 1,000מיליון ש"ח

ביצוע בפועל לפי נתוני
הקרן

לפחות  75%מנכסי הקרן יהיו "הלוואות
כשירות" ו"כספי תמורה והנפקה".

750

= 340 + 500
840

לפחות  85%מנכסי הקרן יהיו "הלוואות
כשירות"" ,כספי תמורה והנפקה" ו"מכשירים
פיננסיים כשירים".

850

= 340 + 500 + 40
880

עד  5%מנכסי הקרן יהיו נכסים שלא תחול
לגביהם מגבלה נוספת.

50

50

100

60

כלל ההשקעה  /הפיזור

יתרת הנכסים יהיו "השקעות כשירות" )10%
מנכסי הקרן לפי כללי ההשקעה המינימליים
ביחס ל"הלוואות כשירות"" ,כספי תמורה
והנפקה" ו"מכשירים פיננסיים כשירים"(.

.

הלוואה כשירה לא תעלה על הנמוך מבין
 10%מסך נכסי הקרן או  75מיליון ש"ח.

10%*1000=100
100 > 75

לכל היותר  170מיליון ש"ח
הלוואות שאינן כפופות
למגבלות בסעיף .3
)בנתוני הקרן יתכנו שתי
הלוואות של  75מיליון ,ולכל
היותר ארבע הלוואות בסכום
העולה על  35מיליון כל אחת(

השקעה כשירה לא תעלה על  5%מסך נכסי
הקרן.
לפחות  40%מנכסי הקרן בניכוי כספי תמורה
והנפקה יורכבו מהלוואות כשירות שהיקף
ההשקעה בכל אחת מהם לא יעלה על הנמוך
מבין  5%מסך נכסי הקרן או  35מיליון ש"ח.
לפחות  10%מנכסי הקרן בניכוי כספי תמורה
והנפקה יורכבו מהלוואות כשירות שהיקף
ההשקעה בכל אחת מהם לא יעלה על הנמוך
מבין  2%מסך נכסי הקרן או  10מיליון ש"ח.
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5%*1000=50

50

5%*1000=50
50 > 35

40% * (1,000-340) = 264

2%*1000=20
20 > 10

לפחות 264
)הלוואות כשירות שכל אחת
מהן אינה עולה על  35מיליון
 לפחות שמונה הלוואות(
10% * (1,000-340) = 66
לפחות 66
)הלוואות כשירות שכל אחת
מהן אינה עולה על  10מיליון
 לפחות שבע הלוואות(

 .3.1.3פיזור המשקיעים בקרן
המלצה -
 .3.1.3.1בשלוש השנים הראשונות ממועד הרישום למסחר לא תחול הגבלה על פיזור המשקיעים בקרן.
 .3.1.3.2החל בתום שלוש שנים ממועד הרישום למסחר ,לא יחזיקו חמישה בעלי מניות או פחות ,במישרין
או בעקיפין ,ב 70%-או יותר מאמצעי השליטה בקרן.
 .3.1.3.3החל בתום חמש שנים ממועד הרישום למסחר ,ההחזקה ,במישרין או בעקיפין ,ב 50%-או יותר
מאמצעי השליטה בקרן תהיה בידי יותר מחמישה בעלי מניות.
לעניין זה -
(א) יראו עמיתים בקופת גמל ,מבוטחים בחברת ביטוח לעניין השקעות מבוטחיה וכן בעלי יחידה בקרן
נאמנות כהגדרתה בסעיף  88לפקודה ,כבעלי המניות בקרן.
(ב) אדם וקרובו ייחשבו בעל מניות אחד.
הסבר  -הוועדה סבורה שיש לקבוע הוראת פיזור משקיעים ,וזאת מכמה נימוקים:
ראשית ,כדי להבטיח כי ההטבות שתעניק המדינה לקרן ,קרי הטבות המס וערבות המדינה ,יוענקו לציבור
רחב ככל הניתן.
שנית ,על מנת להבטיח סחירות נאותה במניות הקרן .דרישה זו מצטרפת לדרישות הפיזור של הבורסה
לרישום למסחר.
יצוין כי מנגנון דומה קיים כיום גם בעניין קרנות השקעה בנדל"ן ( ,)REITהמבוסס על כלל הFive or Fewer-
המוכר בארצות הברית.
הוועדה ראתה לנכון לקבוע כי דילול המניות יוכל להיעשות בצורה מדורגת .זאת ,על מנת לאפשר לקרן לבצע
גיוסים במועדים מתאימים לה ,וכן כדי להימנע מ"זריקת" סחורה לשוק רק מכוח החובה לעמוד בכללי הפיזור.
 .3.1.4השתתפות מנהל הקרן
המלצה –
 .3.1.4.1בכל הנפקת הון (מניות) נדרש מנהל הקרן להשקיע לפחות  5%מהסכום שיגויס ועד לסכום
מצטבר מרבי של  100מיליון ש"ח (היקף השקעת מנהל הקרן) .מנהל הקרן יחזיק במניות אלו
כל זמן שישמש כמנהלה ,ולא יבצע כל פעולה או עסקה אשר יש בה כדי לנטרל את הסיכונים
הגלומים בהחזקה במניות אלו .מנהל הקרן רשאי להשקיע סכומים העולים על שיעור זה.
 .3.1.4.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  ,3.1.4.1מנהל הקרן נדרש להחזיק במניות הקרן בשווי של 2%
לפחות מההון העצמי של הקרן כל עוד ישמש כמנהלה.
הסבר – אחד המאפיינים של חברות ציבוריות הוא הפרדה בין בעלות ובין ניהול .במצב זה מתעוררת בעיית
הנציג – מנהלי החברה עלולים לפעול באופן שאינו משיא את רווחים לבעלי המניות ולחתור לקידום מטרות
אחרות.
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בעיה זו מתחזקת ככל שקיימות מגבלות על החלפת מנהל הקרן ,ככל שהסיכון הגלום בעסקי ובפעילות
החברה גבוה יותר ,וכן ככל שקיים פיזור גדול יותר של החזקות בעלי המניות בחברה ,ולא קיים בעל שליטה
דומיננטי המכהן כמנהל או ממנה מנהלים מטעמו.
דיני החברות מתמודדים עם בעיית הנציג במספר דרכים כגון מינוי דירקטוריון על ידי בעלי המניות המפקח
על עבודת ההנהלה.
בשים לב למהות פעילותה של הקרן ולמטרתה וכנגזרת של הכישורים הנדרשים לצורך ביצוע פעילות זו,
למגבלות שמוצע להחיל על הקרן לעניין פיזור המשקיעים 20,למגבלות על התקשרויות עם צדדים קשורים,
ובהינתן ההטבות והתמריצים אשר מוצע להעניק לקרן ,קרי הטבות המס וערבות המדינה ,ממליצה הוועדה
לפעול למזעור בעיית הנציג ולהבטחת זהות האינטרסים של מנהל הקרן ובעלי מניותיה .זאת ,באמצעות חיוב
מנהל הקרן להשקיע בה ובאופן זה להפכו למעורב ( .)Skin in the gameהיקף השקעת מנהל הקרן בהתאם
לתנאים שנקבעו לעיל תלוי גם בגודלה של הקרן.
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 .3.1.5מינוף הקרן
המלצה  -הקרן תהיה רשאית לגייס חוב בשיעור של עד  80%מסך המאזן (יחס חוב להון .)1:4
בנוגע לקרנות אשר יהיו זכאיות לערבות מדינה ,יתכן שייקבעו על ידי ועדת המכרזים מגבלות ו/או כללים
נוספים לעניין מינוף הקרן.
הסבר – נוכח הסיכונים הגלומים בפעילותה העסקית של הקרן ,סבורה הוועדה כי יש להגביל את רמת המינוף
שבה תוכל הקרן לפעול ,אך תוך יצירת איזון בין הצורך ליצור יציבות לבין החשיבות שבבניית תשתית
שתאפשר לקרנות לפעול באופן תחרותי וכדאי כלכלית.
בשים לב גם למגבלות קיימות בעולם ,ולאחר שהוועדה אף בחנה נתונים בדבר רמות מינוף בפועל של גופים
שאינם בנקאיים העוסקים במתן אשראי  ,סברה הוועדה כי איזון ראוי הינו הגבלת רמת המינוף ל 80%-מהיקף
המאזן.
 .3.1.6חובת חלוקה
המלצה  90% -מההכנסה החייבת תועבר לבעלי המניות עד יום  30באפריל בשנה העוקבת לשנה שבה הופקה
או נצמחה ההכנסה.
הסבר  -מטרת הסדר המס הייעודי הינה לדמות מצב בו בעלי המניות היו מבצעים את ההשקעות באופן ישיר,
ובהתאם לקבוע משטר מס המשית על בעלי המניות מס דומה לזה שהיה חל עליהם לו השקיעו במישרין
בנכסי הקרן.
בהשקעה באופן ישיר המשקיע מפיק את ההכנסות במישרין ,ובהתאם מחויב במס .הוועדה סבורה כי על מנת
לדמות מצב זה ,על הקרן לחלק את הכנסתה החייבת לבעלי מניותיה באופן שוטף .משכך ,מוצע כי כתנאי
לזכאות למשטר המס הייעודי כמוצע בדוח זה ,יהא על הקרן להעביר לפחות  90%מהכנסתה החייבת בשנת
המס לבעלי מניותיה .בהתאם לעקרונות המודל המוצע ,חלוקה ההכנסה החייבת תתבצע עד יום  30באפריל
בשנה העוקבת לשנה שבה הופקה או נצמחה ההכנסה .חובת החלוקה מבטיחה תזרים למשקיעים ,ומשכך אף
יוצרת תמריץ להשקעה במניות הקרן.
 20ראו סעיף  3.1.3לדוח.
 21ראו סעיף  3.1.2לדוח לעניין הגדרת "הלוואות כשירות" ו"השקעות כשירות".
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 .3.1.7אישור רואה חשבון על עמידה בתנאים
המלצה  -הקרן תצרף לדיווחיה לרשות המיסים אישור רואה חשבון כי התנאים המנויים בסעיפים 3.1.1-3.1.6
לעיל אכן מתקיימים.
הדיווח על העמידה בתנאים המפורטים לעיל ייעשה על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים של הקרן ,סקורים
או מבוקרים ,לפי העניין.
הסבר – לאור ההטבות הייחודיות המוקנות לקרן ,בפרט בתחום המיסוי וערבות המדינה ,מוצע כי הקרן תצרף
לדיווחיה לרשות המיסים אישור של רואה החשבון המבקר ,שהינו גורם בלתי תלוי ומקצועי ,על התקיימות
התנאים להגדרתה כקרן למימון עסקים קטנים ובינוניים .באופן זה תתקיים בקרה על עמידתה של הקרן
בתנאים כאמור.
 .3.1.8תנאי ההלוואות לעסקים (המהוות "הלוואות כשירות")
המלצה -
 .3.1.8.1לא יוטלו מגבלות ייחודיות במסגרת דוח זה על שיעור הריבית על ההלוואות שיועמדו לעסקים.
 .3.1.8.2הקרן תהיה רשאית לגבות עמלת פירעון מוקדם בהתאם לכללי בנק ישראל.
 .3.1.8.3לא תוטל על הקרן חובה לספק סיוע ניהולי לעסקים להם ניתנו ההלוואות ,אך קרן שתהא
מעוניינת בכך לא תהא מנועה ממתן סיוע כאמור ,בכפוף להוראות כל דין.
הסבר -
א .מטרתה העיקרית של הקרן הינה ליצור מקור מימון לעסקים קטנים ובינוניים שאינו אשראי לזמן
קצר .על מנת להבטיח זאת ,בחנה הוועדה את הצורך לקבוע מגבלות על שיעורי הריבית ותנאי
ההלוואות .זאת ,על רקע חשש אפשרי שלאור היעדר מגבלות כלשהן ,עסקים קטנים ובינוניים לא
יוכלו ליהנות בפועל מקבלת אשראי ,שכן לא יוכלו לעמוד בתנאיו ,או שהאשראי שיוענק לא יהיה
אשראי שאינו לטווח קצר.
ב .הוועדה מייחסת חשיבות רבה למתן הלוואות בריבית הוגנת וסבירה ,ולצמצום מרווחי הריבית עבור
העסקים הקטנים והבינוניים .עם זאת ,הוועדה לא ראתה לנכון לקבוע הוראות ייחודיות בנושא הגבלת
ריבית במסגרת דוח זה .הוועדה מאמינה כי המסגרת לפעילותן של הקרנות תייצר או תגביר את
התחרות במשק בתחום האשראי לעסקים קטנים ובינוניים ,ובמסגרת זו אף תוביל להפחתת ריבית.
ג .הוועדה מעוניינת לעודד שוק תחרותי ,אשר מרחיב את מספר גופי המימון שנוטלים בו חלק ,ומשפר
את תנאי האשראי המועמד לעסקים הקטנים והבינונים ,לרבות שיעור הריבית .קביעת מגבלות על
שיעורי הריבית או על תנאי העמלה עלולה לפגוע בגמישות פעילות הקרנות ובהיקף התחרות.
ד .הוועדה סבורה כי הגבלה על עמלת הפירעון המוקדם שרשאית הקרן לגבות עלולה להוביל עסקים
קטנים ובינוניים לפרוע מוקדם הלוואות מבלי שלקרן יינתן פיצוי על כך (שהרי כחלק מהתנהלותה
העסקית הקרן מביאה בחשבון את תקופות האשראי והכנסות המימון שהיא אמורה לקבל ,ועמלת
פירעון מוקדם אמורה לצמצם את הפגיעה בה בשל פירעון מוקדם) .לפיכך ממליצה הוועדה להתיר
גביית עמלה בהתאם להוראות בנק ישראל.
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ה .על אף החשיבות שמייחסת הוועדה למעורבות מנהל הקרן בפעילותם של העסקים להם תעמיד הקרן
אשראי ,הוועדה סברה שאין מקום לחייב את הקרן להעניק לעסקים אלה סיוע ניהולי .קיום התנאי
בסעיף  3.1.4בדבר השקעתו המינימלית של מנהל הקרן ,קרי  2% - 5%לפחות מהון הקרן (לפי גודל
הקרן) ,טומן בחובו אינטרס מובנה של מנהל הקרן להיות מעורב ,הן בהיבט הכולל של ייעוץ לניהול
העסק הממומן והן בהיבט הפרטני של החזר ההלוואה .הוועדה סבורה שהטלת חובה מפורשת לסיוע
ניהולי ,הכרוך בעלויות ניכרות ,חלף הותרת שיקול הדעת בידי הקרן ,תהווה נטל לא מאוזן ועשויה
לפגוע בהיתכנות הכלכלית של המודל .עם זאת ,מובהר כי לא חלה על קרן המעוניינת בכך מניעה
למתן סיוע ניהולי לעסקים בהם השקיעה ,וקרן המעוניינת לעשות זאת תהא רשאית להעניק סיוע
כאמור מבלי שיפגע מעמדה כקרן למימון עסקים קטנים ובינוניים ,והכל בכפוף להוראות כל דין.
 .3.1.9ניירות הערך שיונפקו על ידי הקרן
המלצה  -הקרן תנפיק לציבור מניות ,ותהא רשאית להנפיק המירים ולגייס חוב .את החוב תהא הקרן רשאית
לגייס הן כחוב פרטי והן כחוב מהציבור ,על דרך של הנפקת אגרות חוב.
הסבר  -בהינתן כי מניותיה של הקרן יסחרו בבורסה ,לא ראתה הוועדה לנכון להגביל את אפשרות הקרן לגייס
חוב לאפיק גיוס ציבורי בלבד .הוועדה סבורה כי יש להתיר לקרן לבצע גם גיוס חוב פרטי (כגון גיוס חוב
ממשקיעים מוסדיים או מהמערכת הבנקאית) ,נוסף על חלופת גיוס חוב מהציבור.
 .3.1.10גיוס אגרות חוב מהציבור בהתאם להוראות חוק הבנקאות
המלצה -
 .3.1.10.1גיוס אגרות חוב מהציבור יעשה בהתאם להוראות חוק הבנקאות .ככל שגיוס החוב יעשה
בהתאם להוראות תיקון  21לחוק הבנקאות לא תהא הקרן מחויבת ברישיון בנק ,ותהא מפוקחת
על ידי המפקח על נותני שירותים פיננסיים.
 .3.1.10.2בשלוש השנים הראשונות שלאחר רישום מניותיה למסחר ועד היקף כולל של  350מיליון ש"ח
ערך נקוב של תעודות התחייבות שבמחזור ,לא תחול ההוראה שבפסקה (()8ג) להגדרת "מתן
אשראי" בתקנה (21ב) לחוק הבנקאות ,בעניין הדרישה שתעודות ההתחייבויות שיוצעו לציבור
יהיו מדורגות במועד ההנפקה על ידי חברת דירוג בדרגת השקעה.
הסבר  -בהתאם להוראות חוק הבנקאות ,מי שאינו תאגיד בנקאי אינו רשאי לעסוק בהנפקת תעודות התחייבות
לציבור ומתן אשראי כאחת ,אלא ככל שהוא עומד בחריגים שנקבעו בסעיף  21לחוק הבנקאות.
בנובמבר  2015אושר תיקון  21לחוק הבנקאות ,המאפשר לתאגידים העוסקים במתן אשראי ,ואינם תאגידים
בנקאיים ,לגייס הון באמצעות הנפקת אגרות חוב סחירות מבלי להיות תאגיד בנקאי .המגבלות החלות על
הנפקות אלו בהתאם לתיקון החוק הינן:
•הערך הנקוב של כלל אגרות החוב במחזור שהנפיק התאגיד לא יעלה על  2.5מיליארד ש"ח ,אך השר
רשאי לקבוע תקרה גבוהה יותר בסך  5מיליארד ש"ח.
•לא ניתן יהיה לתת אשראי לתאגיד שהכנסתו מעל  400מיליון ש"ח .כמו כן שר האוצר רשאי לקבוע
כי אחוז מסוים מסך הערך הנקוב שהנפיק התאגיד יינתן כאשראי ליחיד או תאגיד שהכנסתו השנתית
לא עלתה על  100מיליון ש"ח.
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•האשראי אינו אשראי למטרת דיור שפירעונו מובטח כנגד רישום משכנתא.
•תעודות ההתחייבות מדורגות במועד ההנפקה בדרגת השקעה.
המלצות הוועדה לעניין אופי פעילות הקרן ,כפי שמפורטות בדוח זה תואמות את העקרונות שנקבעו בתיקון.
לכן ככל שהקרן תבחר לגייס חוב בהתאם להוראות התיקון ,היא לא תידרש לרישיון בנק.
לאור העובדה שהקרנות נדרשות להתאגד כחברה חדשה ולבנות תיק הלוואות והשקעות בהתאם למגבלות
והעקרונות הקבועים בדוח זה בתחום פעילות שהינו צעיר ולהירשם למסחר תוך פרק זמן של עד שמונה
עשר חודשים ,הוועדה סבורה שדרישה שתעודות ההתחייבויות שתציע הקרן ידורגו במועד ההנפקה בדרגת
השקעה עשויה להוות אפקטיבית חסם ליכולתן של הקרנות לפעול על פי הוראות תיקון  21האמור .זאת ,נוכח
הקושי האפשרי לדרג את ניירות הערך שלהן בשלב כה מוקדם בפעילותן .משכך ,ממליצה הוועדה שבתקופה
קצובה בת שלוש שנים ממועד הרישום למסחר לראשונה של הקרן ,ועד לגיוס חוב בהיקף כולל של  350מיליון
ש"ח ע.נ .של תעודות התחייבות במחזור ,לא תחול עליה דרישת הדירוג ,וככל שהיא תקיים את שאר המגבלות
שנקבעו בתיקון  21לחוק הבנקאות ,היא לא תידרש לרישיון בנק בהתאם לחוק הבנקאות .בחלוף תקופה זו
או לאחר שתגייס חוב מהציבור בהיקף העולה על  350מיליון ש"ח ע.נ .של תעודות התחייבות במחזור ,לפי
המוקדם ,תוכל הקרן לגייס חוב מהציבור מבלי להידרש לרישיון בנק בכפוף לקיום מלוא ההוראות שנקבעו
בתיקון .כמובן ,הקרן תהא רשאית לגייס אגרות חוב שלא בהתאם להוראות תיקון  21לחוק הבנקאות ,ובמקרה
זה ,תהא כפופה לדרישת הרישוי כאמור בחוק הבנקאות.
 .3.1.11שלבי הקמת הקרן
המלצה  -הקמת הקרן יכול שתבוצע בשני שלבים עיקריים:
 3.1.11.1תקופת טרום מסחר:
 .3.1.11.1.1הקרן תוקם כחברה פרטית בע"מ ,ועליה להיות חברה חדשה שהתאגדה בישראל.
 .3.1.11.1.2הקרן תהא רשאית להתמודד במכרז שתערוך המדינה לזכייה בערבות מדינה בתקופת
טרום המסחר ,בכפוף לעמידה במגבלות הקבועות לעיל ומגבלות אחרות אשר יפורסמו
במסגרת המכרז.
 .3.1.11.1.3קרן שתזכה במכרז תוכל לקבל בתקופה זו ערבות חלקית ,בהתאם לעקרונות שיקבעו
במכרז.
 .3.1.11.1.4בתקופה זו יחולו על הקרן כללי המס הרגילים.
 .3.1.11.1.5מובהר כי הקרן תהא רשאית להירשם למסחר מיד עם הקמתה (ובכפוף לקבלת היתרים
לפי כל דין) ,והפעילות בתקופת טרום מסחר (בהתאם לכלל ההוראות והתנאים שנקבעו
ביחס לתקופה זו) נתונה לשיקול דעתה.
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 .3.1.11.2תקופת המסחר:
 .3.1.11.2.1מניות הקרן יירשמו למסחר עד תום שמונה עשר חודשים ממועד הקמתה.
 .3.1.11.2.2החל במועד הרישום למסחר ,יחולו על הקרן כל ההוראות הקבועות בפרק זה.
 .3.1.11.2.3קרן שתהנה מגיוס חוב בערבות המדינה תהא רשאית ,החל במועד הרישום למסחר ,לקבל
ערבות מדינה בהיקף מרבי כמפורט בסעיף  3.3לדוח ,בכפוף לקיום תנאי המכרז.
 .3.1.11.2.4החל במועד הרישום למסחר יחול על הקרן משטר מס ייעודי ,כמפורט בסעיף  3.2לדוח.
במסגרת זו ,תהיה הקרן זכאית להחלת המתווה האמור למפרע ,החל במועד הקמתה .כללים
בעניין אופן החלת המשטר המותאם והמוטב למפרע יקבעו על ידי רשות המיסים בישראל.
הסבר  -הוועדה סבורה כי בראשית דרכה יש לאפשר לקרן (על פי בחירתה) לפעול כחברה פרטית ,אשר
חובות הדיווח והרגולציה של חברה ציבורית אינן מושתות עליה .לעניין זה משמעויות אחדות:
ראשית ,בתחילת דרכה תוכל הקרן להתמקד בהקמת הפעילות ,גיוס הון ראשוני ויצירת תיק הלוואות ראשוני,
מבלי שתידרש להשקיע משאבים ניהוליים וכספיים כדי לעמוד בדרישות הדין החלות על חברות ציבוריות.
שנית ,תתאפשר הנפקה של הקרן לציבור במועד שבו קיימת בה כבר פעילות ,על פני הנפקת חברה ריקה.
שלישית ,כחברה פרטית תוכל הקרן לקבל את כספי ההשקעה בהדרגה ,בהתאם לקצב בניית תיק ההלוואות
לעסקים קטנים ובינוניים על ידה .זאת בשונה מדרך פעולה של גיוס ציבורי רחב היקף ,לפני השימוש בכספי
ההשקעה בפועל העשויה להוביל לפגיעה בתשואה של הקרן .כמו כן ,גיוס הדרגתי של כספי ההשקעה יאפשר
לקרן לבנות באופן זהיר ומושכל את תיק הנכסים ולהשתמש בכסף לפי הצורך .יצוין כי כיום גם תאגידים
המנפיקים לראשונה יכולים לפרסם תשקיף מדף כבר במועד ה ,IPO -ובאופן זה לייצר פלטפורמה לגיוס
כספים באופן שוטף מבלי להידרש לפרסם תשקיף מלא לפני כל גיוס.
הוועדה סבורה כי פרק זמן של שנה וחצי יוצר איזון ראוי בין מתן אפשרות מתאימה לקרן להיערך להתחלת
פעילותה ולעמידתה בדרישות הדין על מנת להיחשב כ"קרן למימון עסקים קטנים ובינוניים" ובין המועד שבו
יתקבלו ההטבות בעקבות רישום למסחר .הוועדה סבורה כי תקופת זמן זו להיערכות הינה סבירה ,בפרט
בשים לב לשני תמריצים שיעודדו את הקרן לסיים את תקופת טרום המסחר בהקדם הניתן :ראשית ,הקרן
תהיה זכאית להטבות המס רק לאחר הרישום למסחר אך אחת שתירשם למסחר היא תהיה זכאית להטבות
המס גם למפרע; שנית ,קרן שתהיה זכאית לערבות מדינה ,תוכל הקרן לקבל בתקופת טרום המסחר סכום
מופחת של ערבות ,כאשר קבלת מלוא הסכום יתאפשר רק לאחר הרישום למסחר.
 .3.1.12השלכות הפרת הכללים והמגבלות החלים על הקרן
המלצה  -במקרה של הפרה יחולו ההוראות הבאות:
 .3.1.12.1הקרן תחדל להיות קרן למימון עסקים קטנים ובינוניים ולא תהא זכאית עוד למשטר המס
הייעודי ולשאר ההטבות לקרנות למימון עסקים קטנים ובינוניים .משטר המס הייעודי יחול על
הכנסה חייבת שהופקה או נצמחה בידי הקרן עד ליום שבו חדלה להיות ממוסה על פיו .החל
במועד ההפרה יחולו על הקרן כללי המס הרגילים החלים על חברה (מיסוי דו שלבי).
 .3.1.12.2קרן שהייתה זכאית לערבות המדינה לא תהא רשאית יותר להשתמש ביתרת הערבות הבלתי
מנוצלת לצורך גיוסי חוב חדשים לאחר ההפרה ,וזאת אף אם לא השתמשה עד לאותו מועד בכל
היקף הערבות שהועמד לזכותה במסגרת המכרז.
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 .3.1.12.3קרן שחדלה להיות קרן למימון עסקים קטנים ובינוניים (כאמור בס"ק  )3.1.12.1לא תוכל לשוב
ולהיחשב כקרן כזו.
לעניין זה – "הפרה":
1 .1הפרת התנאים הקבועים בסעיפים  3.1.1-3.1.6למעט סעיף  ,3.1.1.4אשר לא תוקנה תוך ששה
חודשים או אשר תוקנה תוך ששה חודשים אך מבלי שהחברה המשיכה לקיים את התנאים למשך
שנה לפחות ברציפות.
2 .2הפרת התנאי הקבוע בסעיף .3.1.1.4
3 .3הפרה התנאים הקבועים בסעיפים ( 3.1.1-3.1.6למעט סעיף  )3.1.1.4לאחר שתי הפרות של
התנאים הקבועים בסעיפים ( 3.1.1-3.1.6למעט סעיף  )3.1.1.4שתוקנו ולא היוו הפרה בהתאם
לסעיף .1
הסבר  -קרנות הזכיות למשטר המס הייעודי המאפשר שקיפות מסויית והטבות מס נוספות ולערבות מדינה
(ככל שזכו במכרז) מקבלות מהמדינה הטבות משמעותיות שמטרתן לעודד את הקמת הקרנות למימון עסקים
קטנים ובינוניים ואת המשך פעילותן לאורך זמן .משכך ,הוועדה מצאה לנכון לקבוע תנאים ,כמפורט במסמך
זה ,אשר הקרן תידרש לקיימם על מנת להיות זכאית להטבות .תנאים אלו נועדו להבטיח כי הקרן תגשים את
ייעודה .הוועדה סבורה כי במקרים בהם הפרה הקרן את התנאים ,והפרה זו לא תוקנה בפרק זמן סביר ,אין
זה ראוי כי היא תוכל להמשיך וליהנות מההטבות .לפיכך ,במקרים אלו ראוי כי ישללו מהקרן הזכויות לקבלת
ההטבות שהיא טרם ניצלה עד אז.
הוועדה סבורה כי תקופת ריפוי של ששה חודשים מהווה איזון שקול בין מתן אפשרות לתיקון הפרה לבין
המשך קבלת הטבות גם בעת אי עמידה בתנאים.
בד בבד ,האפשרות לרפא הפרה בפרק זמן קצוב עלולה להניע הפרות חוזרות ונשנות ואדישות לקיום התנאים.
על כן ,הוועדה סברה כי יש לקבוע מנגנון אשר ימנע מצב זה .משכך ,ממליצה הוועדה כי במקרה בו תתרחש
הפרה שלישית של התנאים על ידי הקרן לאחר שתי הפרות שתוקנו ,היא לא תוכל עוד לרפא את ההפרה.
משמעות הדבר היא שהחברה תחדל סופית להיות קרן למימון עסקים קטנים כמשמעותה בדוח זה ,ולא תוכל
לשוב להיות במעמד של קרן כזו.

 .3.2כללי המס שיחולו על הקרן והמחזיקים בניירות הערך שלה
על פי הדין הקיים ,חברה ממוסה במיסוי דו שלבי .בשלב הפקת הרווחים על ידי החברה היא ממוסה במס חברות,
ובשלב חלוקת הרווח למשקיע הוא ממוסה בשיעור המס החל על דיבידנד.
על פי המלצות הוועדה ,הקרנות ייהנו ממשטר מס מיוחד ,אשר עיקרון הבסיס שלו הינו מיסוי הכנסות הקרן
באופן ישיר בידי בעלי מניות הקרן בצירוף הטבות מס נוספות ,כפי שיפורט להלן .מטרת משטר המס הייעודי
המוצע הינה לעודד גופים מוסדיים ומשקיעים נוספים ,לרבות יחידים ,להשקיע בקרן באמצעות מתן תמריץ
מיסויי אשר יפחית את חבות המס ,עד כדי פטור בעבור חלק מהמשקיעים .בפרט ,המודל המוצע מעודד השקעה
של קופות גמל ושל יחידים ששיעור המס השולי החל על הכנסתם החייבת ,בהתאם למדרגות המס ,נמוך יותר
משיעור המס הכולל במיסוי דו שלבי.
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מודל המיסוי הישיר הינו מודל מקובל במקרים שונים .כך ,מודל מיסוי דומה חל על קרנות השקעה במקרקעין
(קרנות  )REITהנסחרות בבורסה ,הוא מוכר על ידי המשקיעים ולחברי הבורסה קיים ניסיון בתפעולו .בנוסף,
מודל המיסוי הישיר מקובל גם בארצות הברית (בהתקיים התנאים הקבועים בדין האמריקאי) ,בהתייחס למיסוי
הקרנות הפעילות בתחום מימון העסקים הקטנים והבינוניים (ה BDC-וה.)SBIC -
להרחבה ראו פרק  4בעניין קרנות בארצות הברית.
 .3.2.1תנאי הזכאות למודל המיסוי הישיר
המלצה – הזכאות למודל המיסוי הישיר תהיה רק לקרנות המקיימות את הגדרה של קרן למימון עסקים קטנים
ובינוניים ומקיימת את כללי ההשקעה והפיזור ואת חובת החלוקה ,כמפורט בסעיפים  3.1.1-3.1.6לדוח.
משטר המס הייעודי יחול ממועד הרישום למסחר בבורסה של מניות הקרן .הקרן תהא זכאית להחלת המתווה
האמור למפרע החל במועד הקמתה ,לפי כללים שתקבע רשות המיסים בישראל.
הסבר  -הואיל ומודל המיסוי הישיר והטבות המס נועדו לעודד את הקמתן ופעילותן של קרנות למימון עסקים
קטנים ובינוניים ,תנאי יסוד לקבלת ההטבות הוא שהחברה תקיים את ההגדרה של קרן ותעמוד בתנאים
שנקבעו לגבי פעילותה .האפשרות לזכאות למודל המיסוי הישיר גם למפרע בגין תקופת טרום המסחר מהווה
אף היא תמריץ לקרן להירשם למסחר בהקדם הניתן.
 .3.2.2עקרונות מודל המיסוי הישיר
 .3.2.2.1ייחוס ההכנסה החייבת של הקרן במישרין לבעלי מניותיה
ההכנסה החייבת של הקרן אשר הועברה לבעלי המניות בקרן בהתאם לחובת החלוקה ,תיחשב
כהכנסתם החייבת של בעלי המניות בקרן .סיווגה ומיסויה של ההכנסה המחולקת מהקרן בידי
בעלי המניות יהיה בהתאם למקור ההכנסה שממנו הופקו או נצמחו בידי הקרן ,כאילו הופקו על
ידי בעלי המניות באופן ישיר.
 .3.2.2.2מועד החיוב במס
 .3.2.2.2.1חיוב במס בגין הכנסות מחולקות  -החיוב במס בגין ההכנסות המחולקות מהקרן יהיה
במועד חלוקתן בפועל לבעלי המניות.
 .3.2.2.2.2ניכוי במקור – במועד החלוקה יבצעו חברי הבורסה ניכוי מס במקור.
 .3.2.2.2.3חיוב במס בגין מכירת מניות הקרן  -החיוב במס בגין מכירת מניות הקרן יהיה במועד מכירת
המניות.
 .3.2.2.3סיווג וחישוב ההכנסה החייבת
סיווג וחישוב ההכנסה החייבת בידי בעלי המניות יתבצע ברמת הקרן ההכנסה החייבת המחולקת
תופרד בהתאם למקורות ההכנסה שמהם נצמחה או הופקה בידי הקרן ,וסיווגה בידי בעלי המניות
יהיה על פי למקורות אלו.
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 .3.2.2.3.1הכנסות הקרן  -הכנסות הקרן הנובעות ממתן הלוואות כשירות ,ביצוע השקעות כשירות
(בכפוף לאמור בסעיף  ,)3.2.2.3.2הכנסות ממכשירים פיננסיים כשירים והכנסות אחרות
שאינן בהתאם לסעיפים  3.2.2.3.3 – 3.2.2.3.2יסווג כהכנסה מעסק.

 .3.2.2.3.2הכנסות המסווגות כרווח הון  -הכנסה ממכירת מניות ואופציות למניות בחברות כשירות
כשירות
בחברות
למניות
ואופציות
מניות
כרווח הון
המסווגות
הכנסות
.3.2.2.3.2
כהכנסה
תסווג
ההשקעה
ממועד
ממכירתיותר
הכנסהשנים או
בחלוף -ארבע
כשירות)
השקעות
(המהוות
(המהוות השקעות כשירות) בחלוף ארבע שנים או יותר ממועד ההשקעה תסווג כהכנסה
הונית.
הונית.
 .3.2.2.3.3הכנסות חריגות – הכנסות שאינן בהתאם לסעיפים  3.2.2.3.2 – 3.2.2.3.1ששיעורן הכולל
בהתאם לסעיפים  3.2.2.3.2 – 3.2.2.3.1ששיעורן הכולל
שאינן
חריגות –
הכנסות
.3.2.2.3.3
הקרן.
הכנסותשל
הכנסותיה
 5%מכלל
עולה על
עולה על  5%מכלל הכנסותיה של הקרן.
 .3.2.2.3.4הכנסה מהקרן בידי בעל מניות לא תחשב להכנסה מיגיעה אישית.
 .3.2.2.3.4הכנסה מהקרן בידי בעל מניות לא תחשב להכנסה מיגיעה אישית.
 .3.2.2.3.5הכנסה חייבת שלא הועברה לבעלי המניות על פי כללי החלוקה לא תחשב כהכנסה חייבת
חייבת
החלוקה
ותחויב על
הקרןהמניות
לבעלי
הכנסה
כהכנסהשל
תחשבהמניות
לא לבעלי
חלוקה
כלליהקרן.
במספיבידי
הועברהשל
שלאכהכנסה
חייבתאלא
המניות,
.3.2.2.3.5בעלי
של
המניות של
לבעלי
חלוקה
בעליהקרן.
במס בידי
הקרן
כהכנסה של
של בעלי
בהתאם.
ותמוסה
המניות,
ותחויב בידי
מדיבידנד
הכנסה
אלא תיחשב
המניות,הקרן
שחויבה בידי
הכנסה
הכנסה שחויבה בידי הקרן תיחשב הכנסה מדיבידנד בידי בעלי המניות ,ותמוסה בהתאם.
 .3.2.2.3.6הכנסות ממכירת מניות של קרן – ייחשבו כרווח הון בידי משקיע (בכפוף להוראות סעיף
הכנסות ממכירת מניות של קרן – ייחשבו כרווח הון בידי משקיע (בכפוף להוראות סעיף
.3.2.2.3.6
(89ג)).
(89ג)).
 .3.2.2.3מוסד קבע
קבע
הקרןמוסד
.3.2.2.3
מוסד קבע בישראל לעניין חבות במס של בעלי מניות תושבי חוץ בגין הכנסות
תהווה
הכנסות
חוץ בגין
הראשונית תושבי
המיסויבעלי מניות
במס של
לעניין
בישראל
מהקרן .קבע
תהווה מוסד
הקרן
המחולקות
להכנסות
חבותזכות
בישראל
תישמר
בהתאם,
המחולקות להם
חוץ.תישמר בישראל זכות המיסוי הראשונית להכנסות המחולקות
בהתאם,
מהקרן.
המחולקות
תושבי
להםמניות
לבעלי
מהקרן ביחס
מהקרן ביחס לבעלי מניות תושבי חוץ.
 .3.2.2.4שיעורי המס
 .3.2.2.4שיעורי המס
שיעורי המס שיחולו על ההכנסות מהקרן יהיו כמפורט להלן:
שיעורי המס שיחולו על ההכנסות מהקרן יהיו כמפורט להלן:
הכנסות המסווגות
הכנסות חריגות
הכנסות הקרן
הכנסותהוןהמסווגות
כרווח
הכנסות חריגות
הכנסות הקרן
כרווח הון
בשיעורים הקבועים בסעיף
בשיעורים הקבועים בסעיף
70%
יחיד
הקבועים בסעיף
בשיעורים
בסעיף
הקבועים
בשיעורים
(91ב) לפקודה
לפקודה
121
70%
יחיד
לפקודה
(91ב)
לפקודה
121
(91א)
בסעיף
(126א) בשיעור הקבוע
בסעיף
בשיעור הקבוע
70%
חברה
הקבוע בסעיף (91א)
הקבוע בסעיף (126א) בשיעור
לפקודה
בשיעורלפקודה
70%
חברה
לפקודה
לפקודה
60%
פטור
פטור
קופת גמל
60%
פטור
פטור
קופת גמל
בשיעור הקבוע בסעיף (126א)
60%
פטור
קרן נאמנות פטורה
הקבוע בסעיף (126א)
קרן נאמנות פטורה בשיעורלפקודה
60%
פטור
לפקודה

דגשים נוספים:
דגשים נוספים:
•פטור ממס לקופות גמל וקרנות פנסיה  -במטרה לעודד השקעה של קרנות פנסיה וקופות גמל,
חריגות.קרנות פנסיה וקופות גמל,
השקעה של
לעודד
כלל פנסיה
וקרנות
גופיםפטור
הכנסות
במטרהלמעט
הכנסות -הקרן,
גמלבגין
לקופותממס
ממספטורים
אלו יהיו
גופים אלו יהיו פטורים ממס בגין כלל הכנסות הקרן ,למעט הכנסות חריגות.
•קרן נאמנות פטורה  -על אף האמור בסעיף 129ג לפקודה ,יראו מס שנוכה ושולם על ידי קרן
ניכוי ,קרן
פטור,על ידי
ושולם
יראו
הפטורה 129ג
האמור בסעיף
שקרןאף
סופי  -על
פטורה
שנוכהלכל
מסזכאית
תהיה
לפקודה,לא
חייבת בו והיא
הנאמנות
נאמנותכמס
קרןפטורה
נאמנות
בשלו .כמס סופי שקרן הנאמנות הפטורה חייבת בו והיא לא תהיה זכאית לכל פטור ,ניכוי,
קיזוזפטורה
נאמנות
זיכוי או
זיכוי או קיזוז בשלו.
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•תושבי חוץ  -שיעורי המס בגין הכנסות הקרן יחולו גם על בעלי מניות תושבי חוץ ,מאחר שהקרן
מהווה מוסד קבע בישראל לגבי ההכנסות המחולקות.
•הכנסות מנהל הקרן  -כלל הכנסות מנהל הקרן שהופקו על ידי הקרן יסווגו כהכנסות מעסק בידיו.
 .3.2.2.5קיזוז הפסדים וזיכוי מס חוץ
 .3.2.2.5.1קיזוז הפסדים וזיכוי מס חוץ ברמת הקרן  -בחישוב ההכנסה ברמת הקרן יכללו הפסדיה
של הקרן ומיסי חוץ כלהלן:
1 .1הפסדים ברמת הקרן  -הפסדי הקרן יקוזזו במסגרת הקרן בלבד ולא יותרו בקיזוז כנגד
הכנסתם של בעלי מניותיה.
2 .2מיסי חוץ ששילמה הקרן  -מיסי חוץ ששילמה הקרן יותרו בניכוי מההכנסה שבשלה
שולמו ,ולא יינתן לקרן או לבעלי המניות זיכוי בשלהם.
 .3.2.2.5.2קיזוז הפסד שהיה לבעל מניות בקרן  -בעל מניות רשאי לקזז הפסדים שהתהוו לו בשנת מס
ממכירת מניות הקרן בהתאם לאמור בסעיף  92לפקודה או כנגד הכנסה חייבת שהועברה
אליו על ידי הקרן באותה שנת מס ,למעט מהכנסות חריגות.
 .3.2.2.6סיווג כמוסד כספי לעניין חוק מע"מ
 .3.2.2.6.1סיווג הקרן כמוסד כספי  -הקרן תסווג כ"מוסד כספי" לעניין חוק מע"מ.
עיסוקה העיקרי של הקרן הינו מתן הלוואות .תאגיד העוסק במתן הלוואות דומה במהות
עיסוקו לתאגיד המסווג לצורכי מע"מ כ"מוסד כספי" .במטרה להשיג ניטרליות מסויית וכדי
למנוע אפליה לטובה של הקרן לעומת גופים אחרים הפועלים גם הם בתחום ניהול ומתן
אשראי ,הקרן תסווג כ"מוסד כספי" לעניין חוק מע"מ.
 .3.2.2.6.2מס שכר ורווח ברמת הקרן  -בכפוף להוראת סעיף (4ב) לחוק מע"מ פעילות הקרן בישראל
תהא חייבת במס שכר ורווח.
"שכר" -כהגדרתו בסעיף  1וסעיף (4ב) לחוק מע"מ.
"רווח" -כהגדרתו בסעיף  1לחוק מע"מ.
החיוב יהיה ברמת הקרן ,וחישוב הרווח בקרן לצורכי מס רווח יהא לפני ביצוע החלוקה
לבעלי המניות.
 .3.2.2.6.3מיסוי מע"מ ברמת המשקיעים  -חלוקת רווחים מהקרן למשקיעים לא תהא חייבת במע"מ
בידי המשקיעים.
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 .3.3ערבות המדינה
המודל המוצע מניח את התשתית להקמתן של קרנות למימון עסקים קטנים ובינוניים.
במבט קדימה ,צופה הוועדה כי קרנות השקעה כאמור יקומו ויפעלו במסגרת המודל ,ללא תלות בתמריצים
נוספים מצד המדינה .עם זאת ,בשלב הראשוני ,רואה הוועדה מקום לתמרץ את הקמתן של הקרנות באמצעות
העמדת ערבות מדינה לחוב שתגייס קרן שתזכה במכרז שתפרסם המדינה ("המכרז") .העמדת ערבות מדינה
לחוב תאפשר גיוס חוב זול יותר ,וכנגזרת מתן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בריבית נמוכה יותר ,וכן העלאת
שיעור התשואה על ההון עבור המשקיעים בקרן .ערבות המדינה תינתן בתנאים שיקבעו במכרז ,ולתקופה
מוגבלת ומוגדרת מראש שלאחריה תוכל קרן שזכתה במכרז להמשיך לפעול ,ללא מנגנון הערבות.
להלן יובאו המלצות הוועדה בקשר עם תנאי הערבות .יודגש ,כי תנאי הערבות והמכרז יקבעו על ידי אגף החשב
הכללי וועדת המכרזים הייעודית שתמונה לנושא.
 .3.3.1עקרונות היסוד של ערבות המדינה
המלצה  -הוועדה ממליצה על עריכת מכרז לבחירת קרנות שיוכלו לגייס חוב בערבות המדינה ,על דרך
הנפקת אגרות חוב לציבור ,בהתאם לעקרונות הבאים:
 .3.3.1.1ערבות המדינה תינתן לחוב שיונפק לציבור או בשלב טרום המסחר לחוב שנסחר ברצף מוסדיים.
 .3.3.1.2סך ערבות המדינה שתינתן יהיה בהיקף מרבי של  400מיליון ש"ח ("הערבות המרבית") .חלוקת
הערבות המרבית בין קרן אחת או מספר קרנות תיקבע במסגרת המכרז .בבחירת קרן זוכה
יובא בחשבון ,בין היתר ,ניסיונם של מנהלי הקרן ,ובפרט היכרותם עם מגזר העסקים הקטנים
והבינוניים ,לרבות בהיבטים של צורכי אשראי ,חיתום ,הערכת סיכון וניהול מערך גבייה.
הקצאת ערבות המדינה תיעשה בשני שלבים:
 .3.3.1.2.1בתקופת טרום המסחר  -תועמד ערבות חלקית ,בהתאם לעקרונות שיקבעו במכרז.
 .3.3.1.2.2החל ממועד הרישום למסחר  -תועמד הערבות המרבית.
 .3.3.1.3התקופות להעמדת ערבות המדינה ייקבעו במסגרת המכרז ,ולא יפחתו מהמפורט להלן:
 .3.3.1.3.1הקרן תוכל לגייס את החוב בערבות מדינה בשלבים או בפעם אחת ,במהלך תקופה של
חמש שנים ממועד הקמתה.
 .3.3.1.3.2החוב הנערב יהיה לתקופה של עד עשר שנים (בכפוף לאמור בסעיף .)3.3.1.3.3
 .3.3.1.3.3מועד הפירעון הסופי של חוב נערב לא יעלה על שתיים עשרה שנים ממועד הקמתה
של הקרן.

תנאי הערבות הפרטניים ,לרבות קצב משיכתה ,יקבעו במסגרת המכרז .בכלל זה ,ייתכן שיקבעו תנאים לעניין
עמלה בגין הקצאת ערבות מדינה .המקור למימון העמלה ייקבע על ידי ועדת המכרזים.
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הסבר – הוועדה סבורה כי מכרז הינו הכלי המתאים ביותר לקביעת זהות הקרנות שיהיו זכאיות לקבל את
ערבות המדינה ולקביעת המאפיינים הפרטניים של הערבות.
לעניין תקופת גיוס החוב הנערב ,סבורה הוועדה כי נכון להגדיר ולהגביל מראש את תקופת החשיפה של
המדינה במסגרת הערבות לחוב .הדוח מכיל המלצת הוועדה לעניין התקופות המינימליות שיש לקבוע על
מנת לאפשר פרק זמן משמעותי ומספק לביסוס פעילותן של הקרנות ,שלאחריו יוכלו הקרנות שנהנו מערבות
המדינה להמשיך לפעול ,לצד קרנות נוספות שיקומו ללא מנגנון הערבות .הוועדה מאמינה שהמלצותיה
יוצרות איזון ראוי בין הצורך להגביל את חשיפת המדינה בגין הערבות לבין תמיכה ביכולתן של הקרנות לקום
ולפעול באופן כלכלי .זאת ,תוך מתן אפשרות לשינויים אגב תהליך המכרז עצמו ,אשר יביאו בחשבון את
הסביבה הכלכלית ושיקולים נוספים במועד המכרז הלכה למעשה.
לעניין קצב העמדת ערבות המדינה לחוב ,סבורה הוועדה כי גיוס ההון והחוב על ידי הקרן נדרשים להיות
שלובים בהקמת פעילותה ובבניית תיק ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים .משכך ,וכדי לאפשר לקרן להציג
תשואות חיוביות גם בתקופת פעילותה הראשונה ,טרם רישומה למסחר ,הוועדה ממליצה לאפשר קבלת
ערבויות מדינה לחוב שתגייס הקרן שזכתה במכרז גם בתקופה זו ,אולם התמיכה בפעילות הקרן באמצעות
ערבות בתקופה טרם הרישום למסחר תהיה מוגבלת בהיקפה ותתאפשר רק בנוגע לחוב שיסחר ברצף
מוסדיים ,באופן שגם ייצר לקרן תמריץ להשלים את הרישום למסחר בתקופת הזמן המוגדרת.
העקרונות לעניין היקף הערבות ותנאיה בתקופה שטרם הרישום למסחר יקבעו במסגרת המכרז.
 .3.3.2מאפייני ההלוואות במסלול גיוס חוב בערבות מדינה
המלצה  -נוסף על עמידה מלאה בכללים החלים על קרן למימון עסקים קטנים ובינוניים ,כמפורט לעיל,
ממליצה הוועדה כי בשלב כתיבת המכרז ייבחן הצורך להציב דרישות נוספות לקרן שתיהנה מערבות
המדינה לעניין אופי ההשקעות שתבצע ,כך שיספקו מענה לצורכי האשראי שיזוהו על ידי המדינה כדחופים
וכמשמעותיים ביותר במועד המכרז .במסגרת זו תבחן גם הקצאת שיעור מזערי מסוים מההלוואות שתעמיד
קרן שתזכה במכרז לטובת עסקים שהיקף ההכנסות השנתי שלהם אינו עולה על  100מיליון ש"ח.
הסבר  -הוועדה סבורה כי לגבי הקרן שתיהנה מערבות מדינה לחוב שתגייס ,יש מקום לבחון את הצורך
במיקוד ההלוואות ליעדים שלעמדת ועדת המכרזים צורכי האשראי שלהם מהותיים יותר ,על מנת להעניק
עדיפות באמצעות הקרן לסוג האשראי שהמדינה מבקשת לקדם .זאת ,בין היתר ,בהתחשב במנגנוני הסיוע
הנוספים שתציע המדינה לעסקים קטנים ובינוניים במועד המכרז.
 .3.3.3פיקוח ובקרה
המלצה  -לצורך ביצוע מעקב על תיק ההלוואות שהועמדו מכספי הקרן שתיהנה מגיוס חוב בערבות מדינה,
המדינה תקבע מנגנון דיווחים במסמכי המכרז .ככל שיימצא כי מנהל הקרן לא עמד בדרישות המודל לעניין
קיום תנאי העמדת ערבות המדינה לגיוס החוב ,תהא המדינה רשאית לקבוע סנקציות על פעילותה של הקרן,
כפי שיפורטו במסמכי המכרז.
הסבר  -לאור העובדה שהקרן תהא זכאית לערבות מדינה ,סבורה הוועדה כי יש לאפשר למדינה כלי פיקוחי
אשר יבטיח שהערבות ניתנת לקרנות המקיימות את ההוראות בעניין קרנות למימון עסקים קטנים ובינוניים
ואת התנאים שנקבעו במכרז למתן הערבות.
36

 .3.4המלצות בתחום הגילוי ,התשקיפים והמסחר בבורסה
הקרנות (לאחר שלב טרום המסחר) צפויות להציע את ניירות הערך שלהן לציבור ולרשום אותם למסחר בבורסה.
בהתאם ,תהוונה הקרנות שניירות הערך שלהן ירשמו למסחר "תאגיד מדווח" כמשמעותו בחוק ניירות ערך.
סעיף זה דן בהיבטים הכרוכים בהיות הקרנות תאגידים מדווחים שניירות הערך שלהם רשומים למסחר בבורסה,
בכל הנוגע לחובות הדיווח של תאגידים אלו והיבטים נוספים הכרוכים בהנפקתם וברישומם של ניירות הערך
שלהם.
 .3.4.1גילוי והצגה בדוחות הקרן
המלצה  -החל במועד הצעת ניירות הערך של קרן למימון עסקים קטנים ובינוניים לציבור ,חובות הגילוי
והדיווח שלה יהיו בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנותיו .הקרן תידרש להציג נתונים ופילוחים הרלוונטיים
לתחום הפעילות ולענף ,כפי שייקבעו על ידי רשות ניירות ערך.
הסבר – מאחר שהקרן תציע ניירות ערך לציבור היא תהיה כפופה להוראות חוק נירות ערך ותקנותיו החל
מהמועד שבו תציע ניירות ערך לציבור .לאור אופיין המיוחד של קרנות למימון עסקים קטנים ובינוניים
ומהות פעילותן תבחן רשות ניירות ערך את הצורך בגילוי ייעודי מותאם שיחול על הקרנות ותקבע במידת
הצורך הוראות גילוי מתאימות שיחולו על הקרנות.
 .3.4.2הקלות בנושא אגרות
המלצה  -קרנות חדשות יהיו פטורות מאגרת פרסום תשקיף לרשות ניירות ערך ומדמי בדיקת תשקיף ודמי
רישום המשולמים לבורסה למשך שנתיים מתום תקופת טרום המסחר ,ובלבד שמועד זה לא יעלה על שלוש
שנים ממועד כניסת התיקון לחקיקה לתוקף.
הסבר  -הוועדה ממליצה לפטור את הקרנות מאגרת פרסום תשקיף לתקופה קצובה על מנת להקל על הקרנות
הראשונות שיתאגדו להנפיק ניירות ערך לציבור ,נוכח עלויות נוספות הקיימות לחברות שהן הראשונות
להנפיק מכשיר חדש ,ובפרט בשים לב למהות ולתחום פעילותן.
 .3.4.3כללי רישום ומסחר בבורסה
המלצה  -על הקרן יחולו כללי הרישום ,השימור והמסחר של הבורסה ,למעט לעניין ותק פעילות ודרישת
ההון העצמי כמפורט להלן:
 .3.4.3.1ניירות הערך של הקרן יירשמו למסחר בבורסה על פי חלופה ב' הקיימת בהנחיות הבורסה,
כלומר ,בתנאי שיש לה הון עצמי מינימלי של  35מיליון ש"ח לאחר ההנפקה ושווי החזקות ציבור
מינימלי של  30מיליון ש"ח.
 .3.4.3.2הקרן תהיה פטורה מדרישת ותק הפעילות.
 .3.4.3.3אם קרן לא תמלא אחר כל ההוראות והתנאים החלים על קרן בהתאם למפורט לעיל ,היא לא
תהא זכאית עוד להקלות כמפורט בסעיף  3.4אולם תוכל להישאר רשומה למסחר כחברה רגילה
שיחולו עליה כל כללי הבורסה והוראות דיני ניירות ערך.
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הסבר  -הוועדה סבורה שכדי לעודד את הקמתן ופעילותן של הקרנות ,כמו גם את המסחר בניירות הערך
שלהן ,יש להעניק להן הקלות בקשר עם כללי הרישום למסחר בבורסה והאגרות הכרוכות ברישום למסחר
ובהנפקות בתקופת פעילותן הראשונית.
הוועדה סבורה שאין לקבוע כללים מיוחדים לעניין הרישום למסחר בבורסה אם החברה לא עומדת בתנאי
"קרן מימון עסקים קטנים ובינוניים" המפורטים בדוח זה ,המקנים את הטבות המס והרגולציה המותאמת.
חברה שתחדל להיות קרן ,כאמור בסעיף  ,3.1.12וכתוצאה מכך ישללו ממנה הטבות כלשהן או לא תהיה
זכאית לרגולציה מותאמת ,תוכל להישאר רשומה למסחר בבורסה כחברה רגילה.
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פרק  – 4נספחים
נספח א'  -פעילות קרנות למימון עסקים קטנים ובינוניים בארצות הברית
מטרת נספח זה הינה לסקור ,בקצרה את שני הכלים העיקריים המשמשים במימון עסקים קטנים ובינוניים
בארצות הברית ,בה קיים בתחום זה שוק מפותח של קרנות.
שני כלים עיקריים המשמשים במימון עסקים קטנים ובינוניים קיימים בארצות הברית:
1 .1קרנות לפיתוח עסקים ()BDC – Business Development Company
2 .2קרנות מימון לעסקים קטנים ()SBIC – Small Business Investment Company

הקרנות יוצרות למעשה מקור מימון נוסף ויעיל לעסקים קטנים ובינוניים ,המקל על קשיי גיוס ההון של עסקים
אלו ,וכן יוצרות מכשיר השקעה נוסף לציבור ,אשר יכול להשתתף בהשקעה בעסקים אלו ,ואינו נגיש להשקיע
בהם במישרין.

להלן תובא סקירה קצרה של עיקרי המודלים האמורים.
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 .4.1קרנות לפיתוח עסקים ()BDC – Business Development Company
 .4.1.1כללי
קרנות לפיתוח עסקים ( )BDCהחלו לפעול בתחילת שנות השמונים בכפוף לסעיפים  55-65ל-
" ."Investment Company Act of 1940מדובר בקרנות סגורות 22,בעלות מבנה דומה לקרנות ,REIT
שמטרתן ביצוע השקעות בהון ובחוב של עסקים קטנים ,עסקים בינוניים בפיתוח ועסקים בקשיים פיננסים.
הקרנות מחויבות להתאגד ולפעול בארצות הברית ,תוך עמידה במגבלות הנוגעות לסוגי העסקים שבהם הן
משקיעות ולהיקפי ההשקעה והתמיכה שעל כל קרן להעניק לחברות הפורטפוליו שלה .קרנות אלו כפופות
לחוקי ניירות ערך בארצות הברית,"Securities Exchange Act Of 1934" ,"Securities Act Of 1933" :
" "Sarbanes-Oxley Act of 2002וכן " ,"Dodd-Frank Actמשכך ,הן מפוקחות על ידי רשות ניירות ערך
האמריקאית (ה )"SEC"-וחלות עליהן חובות הדיווח והגילוי החלות על חברות נסחרות אחרות (תוך הקלות
מסוימות) .הקרנות רשאיות להירשם למסחר בבורסה ולגייס כסף מן הציבור הרחב ,אשר מנגד נהנה מהיכולת
להשקיע במכשיר נזיל ברמה יומית ומבלי להידרש לעמידה בדרישות הון ,הכנסות או כישורים הנדרשים בעת
השקעה מסוג של קרן השקעות פרטית ( ,)Private Equityותוך השגת תשואות נאותות ומזעור הסיכון ביחס
לקרנות הון סיכון (ראו איור  ,)1בשל מגבלות הפיזור המפורטות להלן .קרנות אלו התרחבו משמעותית הן
בכמותן והן בהיקף נכסיהן בעקבות המשבר הפיננסי בשנת  .2008זאת לאחר שהיוו במקרים רבים מסלול
מימון יחיד לעסקים קטנים ולעסקים בקשיים פיננסים.

 22דהיינו משקיעים אינם יכולים לפדות את היחידות כמו בקרן נאמנות.
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של מניות החברה אינו עולה לכדי  250מיליון דולר (למעט חריגים) ,וכן אינן חברות השקעה,
או שמתקיים לגביהן אחד משלושת התנאים הבאים )1( :אין להן ”;"margin securities
( )2החברה נשלטת על ידי ה BDC-ובעל תפקיד הקשור ל BDC-משמש בה דירקטור;
( )3סך הנכסים של החברה אינו עולה על ארבעה מיליון דולר וההון בניכוי העודפים אינו נופל
משני מיליון דולר.
 .4.1.3.1.2לא קיימת מגבלה נוספת על השקעת שאר  30%נכסי הקרן ,למעט השקעות אשר אינן
תואמות את מטרות הדין האמריקאי ביחס לקרנות ,ובכללן:
 .אהשקעה בקרנות נוספות ובנגזרים.
 .בהשקעה במגזר הפיננסי ,לרבות יועצי השקעות וחתמים.
 .4.1.3.2מגבלת היקף ההשקעה
 .4.1.3.2.1לפחות  50%מתיק ההשקעות הם השקעות ששיעורה של כל אחת מהן בפני עצמה אינו
עולה על  5%מנכסי הקרן.
 .4.1.3.2.2השקעה בודדת לא תעלה על  25%נסך נכסי הקרן.
 .4.1.4סיוע ניהולי משמעותי לחברות המושקעות
 BDCאינה בגדר משקיע פאסיבי .הקרן נדרשת להעמיד לטובת ההשקעות שלה שהובאו בחשבון לצורך
מבחן ה 70% -סיוע ניהולי משמעותי .בכלל זה ,סיוע ניהולי משמעותי כולל:
1 .1הסכמים לפיהם ה ,BDC -באמצעות דירקטורים ,נושאי משרה ,עובדים או השותפים ,מספקת הדרכה
משמעותית וייעוץ בנוגע לפעילות ,למטרות העסקיות ולמדיניות של חברות הפורטפוליו.
2 .2שימוש בכוח השליטה של הקרן על מנת להשפיע על ההנהלה ו/או על המדיניות של חברות הפורטפוליו.
 BDC3 .3הפועלת בהתאם להוראות ה( Small Business Investment Act 1958 -דהיינו היא בעצמה
 SBICאו מחזיקה בחברה בת שהיא  )SBICממלאת את הדרישה באמצעות העמדת ההלוואות לחברות
הפורטפוליו.
 .4.1.5מינוף
ה BDC -רשאיות לגייס חוב עד לשיעור של  50%מסך הנכסים המנוהל( 27סך החוב לא יכול לעלות על ההון,
היינו יחס מינוף של  1:1הון לחוב) .שיעור מינוף זה גבוה מזה שרשאיות לגייס חברות החזקה רגילות העומד
29
על  28,33.33%ומזה שרשאיות לגייס קרנות נאמנות ( )Mutual Fundהעומד על .20%

Asset Coverage Ratio of 200%.
Asset Coverage Ratio of 300%.
29
Asset Coverage Ratio of 500%.
27
28
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ה BDC -רשאיות לגייס חוב עד לשיעור של  50%מסך הנכסים המנוהל) 27סך החוב לא יכול לעלות
על ההון ,היינו יחס מינוף של  1:1הון לחוב( .שיעור מינוף זה גבוה מזה שרשאיות לגייס חברות
החזקה רגילות העומד על  ,28 33.33%ומזה שרשאיות לגייס קרנות נאמנות ) (Mutual Fundהעומד
על

איור 3

29 .20%

איור 3
איור 3

נוסף על האמור ,לצורך חישוב שיעור המינוף לא נלקח בחשבון המינוף באמצעות ערבויות המדינה
נוסף על האמור ,לצורך חישוב שיעור המינוף לא נלקח בחשבון המינוף באמצעות ערבויות המדינה (ראו
)ראו להלן לעניין קרנות מימון לעסקים קטנים(.
להלן לעניין קרנות מימון לעסקים קטנים).

נוסף על האמור ,לצורך חישוב שיעור המינוף לא נלקח בחשבון המינוף באמצעות ערבויות המדינה (ראו
ותגמוללעסקים קטנים).
ניהולמימון
קרנות
להלן לעניין.4.1.6
קיימים שני מודלים של ניהול – פנימי וחיצוני ,כמפורט להלן:
 .4.1.6ניהול ותגמול
 .4.1.6ניהול ותגמול
א .ניהול פנימי – כל ההוצאות התפעוליות ,לרבות תגמול למנהלים ,משולמות ישירות על ידי הקרנות,
קיימים שני מודלים של ניהול – פנימי וחיצוני ,כמפורט להלן:
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 .4.1.7מיסוי
לתשלום האמור .התגמול לפי תוצאות עומד על כ –  20%מהרווחים השוטפים ומההכנסות ההוניות
חלק מהקרנות מאוגדות כשותפויות וכך נהנות ממודל של שקיפות מיסוית .ברם ,קיימות מגבלות ביחס
30
אפשרותהממוצע בין
תוך 27היחס
לשנה.
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Asset Coverage Ratio of 200%.
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 .4.1.7מיסוי
חלק מהקרנות מאוגדות כשותפויות וכך נהנות ממודל של שקיפות מיסוית .ברם ,קיימות מגבלות ביחס
לאפשרות הסחירות בבורסה של שותפויות ,ועל כן כדי להשיג מודל דומה של שקיפות מיסוית תוך אפשרות
חוק הייעוץ האמריקאי מאפשר ליועץ השקעות חיצוני לקרן לפיתוח עסקים לקבל תגמול מבוסס תוצאות ,ובלבד שאינו עולה על  20%מרווחי
רבותממומשים
הפסדי הון
הממומשים ,בניכוי
להיסחר ההון
והפחתות.כחברות ופועלות כRegulated Investment Company (RIC) -
מאוגדות
קרנות
בבורסה,
44
בהתאם להוראות )".Subchapter M of the Internal Revenue Code of 1986 ("IRC 1986
30

 30חוק הייעוץ האמריקאי מאפשר ליועץ השקעות חיצוני לקרן לפיתוח עסקים לקבל תגמול מבוסס תוצאות ,ובלבד שאינו עולה על  20%מרווחי
ההון הממומשים ,בניכוי הפסדי הון ממומשים והפחתות.
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ה BDCs -אינן משלמות מס חברות או מס רווחי הון ברמת הקרן ,בכפוף לקיום התנאים הקבועים בIRC -
 ,1986ובכללם:
 .אלפחות  90%מהכנסות הקרן מקורן בדיבידנדים ,ריבית על הלוואות או רווחי הון הנוצרים ממכירת חוב
או הון או מטבע חוץ.
 .בלפחות  50%מהשווי הנקי של נכסי הקרן הם מזומן ,שווה מזומן ,אגרות חוב ממשלתיות ,ניירות ערך של
קרנות אחרות וניירות ערך של מנפיקים אחרים ,ובלבד שלא יהוו יותר מ –  10%מזכויות ההצבעה של
המנפיק או  5%משווי הנכסים של הקרן ,ולא יותר מ  25%מנכסי הקרן מושקעים במנפיק בודד או קבוצת
מנפיקים בשליטה משותפת.
 .גלפחות  90%מרווחי הקרן השוטפים (למעט רווחי הון) יחולקו אחת לשנה לבעלי המניות של הקרן.
הרווחים שאינם מחולקים עד לשיעור זה ממוסים כרגיל .כן קיימת חובת תשלום אגרה של  4%על
הרווחים שאינם מחולקים מתחת לשיעור של .98%
 .4.1.8דיבידנד
על מנת לחלק דיבידנד למניות רגילות נדרש שיחס הכיסוי לא יפחת מ.200%-
 .4.1.9עסקאות עם צדדים קשרים
קיימות מגבלות על ביצוע עסקאות עם צדדים קשורים .במסגרת זו ישנן ,בין היתר ,עסקאות הטעונות אישור
של ה SEC -ועסקאות הטעונות אישור מקדים של ועדת דירקטורים בלתי תלויה של ה.BDC -
להרחבה ראו טבלה .1
 .4.1.10דירקטורים
רוב הדירקטוריון נדרש להיות מורכב מדירקטורים בלתי תלויים ,כהגדרתם בInvestment Company Act -
.of 1940
 .4.1.11כללי דיווח
ככלל ,קרנות  BDCכפופות לכללי הדיווח האמריקאים החלים על חברות ציבוריות ( )Form N-2בהתאם לחוקי
ניירות הערך .הקרנות נדרשות לספק דוחות כספיים שנתיים ורבעוניים ערוכים בהתאם לכללי החשבונאות
המקובלים בארצות הברית (ההלוואות הניתנות לחברות חייבות להימדד בקבוצת שווי הוגן דרך רווח והפסד).
כעניין שבשגרה ,מדידת ההלוואות בשווי הוגן נעשית באמצעות בנקי השקעות חיצוניים המשמשים כיועצים
להנהלת החברה .עם זאת ,קיים טופס ייחודי של ה SEC -לקרנות אלו.
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 .4.2קרנות מימון לעסקים קטנים ()SBIC – Small Business Investment Company
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 .4.2.1כללי
קרנות למימון עסקים קטנים ( )SBICהינן חברות או שותפויות פרטיות (לא נסחרות) ,המשקיעות בעסקים
אמריקאים קטנים על דרך של השקעות לזמן ארוך ,ומפוקחות על ידי ה Small Business Administration -
("הסוכנות לעסקים קטנים האמריקאית") .מאז השקת התוכנית הושקעו מעל  91מיליארד דולר במימון
למעלה מ 116,000 -עסקים .בתום שנת הכספים ( 2016סוף ספטמבר  )2016פעלו  32 313קרנות ,שניהלו יותר
מ 28-מיליארד דולר.
 .4.2.2מסלולי תמיכה קיימים
•קרנות אלו מקבלות תמיכה מהמדינה בשני מסלולים מרכזיים( :א) מסלול השתתפות המדינה;
(ב) מסלול ערבויות ,במסגרתו מוענקת ערבות מדינה לחוב שמגויס ביחס של  2:1ביחס להון פרטי
שהושקע; הערבויות ניתנות למימוש פעמיים בחודש .החל בשנת  2004מסלול הערבויות הוא המסלול
המרכזי.
•היקף התמיכה המרבי במסלול הערבויות הוא  150מיליון דולר לקרן בודדת ,בנוסף למגבלת מקסימום
של  225מיליון דולר לכלל הקרנות בשליטה משותפת ,ובכפוף למגבלת מינוף של עד פי שניים .בבית
הנבחרים האמריקאי נבחנת הצעת חוק להגדיל את סכום הערבות המרבי ל 200-מיליון דולר לקרן
בודדת ,הרחבת מגבלת המקסימום ל 350-מיליון דולר לכלל הקרנות בשליטה משותפת ,ובכפוף
למגבלת מינוף של עד פי שלושה.
•המאפיינים המרכזיים של מסלול הערבויות הם כדלקמן( :א) הלוואות בלון של עשר שנים;
(ב) תשלומי ריבית חצי שנתיים או לתקופה ארוכה יותר; (ג) אין עמלות פירעון מוקדם; (ד) החוב איננו
מובטח (מעבר לערבות של הסוכנות לעסקים קטנים האמריקאית); (ה) אין זכויות חזרה למנהלים;
(ו) אגרות החוב מאוגחות פעמיים בשנה.
•המרווח על אגרות חוב ממשלתיות עומד על פחות מ .0.5%-מעבר לכך ,הקרן נדרשת לשלם לסוכנות
לעסקים קטנים האמריקאית מספר סכומים ,וביניהם( :א) במועד קבלת ההתחייבויות הממשלתית
למתן הערבויות  1% -מהיקף ההתחייבות הממשלתית; (ב) במועד כל גיוס –  2.425%מסכום החוב
המגויס באמצעות הערבות; (ג) תשלום שנתי –  0.76%מיתרת ההתחייבויות הממשלתיות למתן ערבות.
•לצד מסלולי התמיכה ,קיימות קרנות מפוקחות שאינן מבקשות או שאינן מקבלות תמיכה .האינטרס
של מנהלי הקרנות בפיקוח ללא תמיכה הינו יצירת אפשרות להשקעה של המערכת הבנקאית בקרנות
אלו ,אשר לא הייתה מתקיימת לו היו מקבלים את תמיכת המדינה .זאת בשל ה Volcker Rule -שחוקק
בעקבות המשבר הפיננסי ומטיל מגבלות מהותיות על השקעות הבנקים בגופים פיננסיים.

https://www.sba.gov/sbic
 32לאורך השנים הוענקו רישיונות למעל מ 2,100-קרנות (נכון לתום שנת הכספים .)2016
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 .4.2.3תהליך מתן הרישיון
תהליך קבלת הרישיון כולל ארבעה שלבים( :א) תהליך מקדמי (עד חודש) שבו נבחנת כשירות המנהלים
שינהלו את תיק ההשקעות; (ב) הגשת בקשה לקבלת רישיון; (ג) תהליך בחינת הבקשה ,הכולל בדיקת
נאותות של המנהלים ,בחינה של התוכנית העסקית והתאמה למבחנים של הסוכנות ,כמו גם פגישה אישית
של הסוכנות עם המנהלים; (ד) קבלת רישיון ותשלום האגרות .התהליך אורך בין ששה לשמונה חודשים .אחד
התנאים המרכזיים למתן הרישיון הוא וידוא כי הנכסים שבהם תשקיע הקרן יאפשרו לפרוע את התשלומים
השוטפים של הריבית.
 .4.2.4כללי ההשקעה ותיק הנכסים
•הקרן רשאית להשקיע רק בעסקים הנמצאים בארצות הברית או בטריטוריות שלה .לעניין זה ,הקרן
אינה רשאית להשקיע בעסק אשר יותר מ 49% -מעובדיו מועסקים מחוץ לארצות הברית.
•כלל השקעות הקרן מוגבלות לעסקים קטנים (עד  )75%או עסקים קטנים מאד (לפחות  .)25%עסקים
קטנים מוגדרים כעסקים עם שווי נקי של עד  19.5מיליון דולר ורווח לאחר מס של עד  6.5מיליון דולר
במשך השנתיים שקדמו למועד ההשקעה; ולחילופין ,לפי כללים מקובלים בתעשייה (SBA's N.A.I.C
 ,)code standardsהבוחנים את העסק לפי שוויו או מספר העובדים שלו ,כתלות בענף הספציפי
במשק .עסקים קטנים מאוד מוגדרים כעסקים עם שווי נקי של עד  6מיליון דולר ורווח לאחר מס של
עד  2מיליון דולר במשך השנתיים שקדמו למועד ההשקעה .הבחינה נעשית על בסיס מאוחד לרבות
חברות קשורות .ה –  SBAבוחן את שווי כל הנכסים אחת לשנה.
•הקרן מוגבלת בתנאי ההלוואות שהיא רשאית לתת לעסקים קטנים :הריבית על הלוואות לא תעלה
על  ;19%הריבית על הלוואות המירות מוגבלת ל .14%-ריבית הפיגורים מוגבלת ל 7%-מעבר לריבית
החוזית .אסור שתקופת ההלוואה תפחת משנה אן תעלה על  20שנה .עמלת פירעון מוקדם צריכה
להיות בגדר הסביר (מקובל כ 5%-בשנה הראשונה ובכל שנה לאחר מכן הפחתה של .)1%
•הקרן רשאית להשקיע במניות ובאופציות.
•לשם השגת יעד פיזור ,דבר אשר יפחית את רמת הסיכון של הקרן ,היא איננה רשאית להשקיע בחברה
אחת או בקבוצת חברות בשליטה משותפת ,סכום העולה על  30%מהונה הפרטי (שלא גויס באמצעות
ה .)SBA -דהיינו ,בהינתן חוב ביחס של  2:1שגויס בערבות ה ,SBA -היא אינה יכולה להשקיע מעל
 10%מסך ההון העצמי בתוספת החוב שניתנה לגביו התחייבות למתן ערבויות.
•הקרן איננה רשאית להשקיע במימון פרוייקטלי או בחברות "פאסיביות" (כלומר ,חברות אחזקה או
השקעה שאינן מנהלות עסק).
•ה SBA-איננו מאפשר השקעות אלא בחברות שיש להן תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בשנתיים
האחרונות.
 .4.2.5מיסוי
התאגיד שקוף לצורכי מס.
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 .4.2.6כללי דיווח
הדוחות הכספיים נערכים בהתאם להנחיות ה .SBA-הנכסים נמדדים באופן שמרני .קיים טופס דיווח ייחודי
של ה SEC -לקרנות אלה.
 .4.2.7תגמול
תגמול המנהלים מחושב כשיעור מסך הנכסים המנוהלים ו/או בהתאם לתוצאות ,לפי כללי ה .SBA-על פי
רוב ,התגמול עומד על כ 2%-עד  2.5%מן ההון הרגולטורי בתוספת המינוף המרבי האפשרי .ה –  SBAמתייחס
לתשלומים אלו כחלוקת דיבידנד לכל דבר ,לשם בחינת סעיף  4.2.8להלן.
 .4.2.8חלוקות דיבידנדים
קרנות ההשקעה רשאיות לבצע חלוקות בכפוף לתנאים הבאים( :א) החלוקה מוגבלת לרווחים ממומשים
מצטברים דהיינו ללא הכנסות לא ממומשות ,ובניכוי פחת לא ממומש; (ב) נדרש לקבל את אישור הסוכנות
לעסקים קטנים האמריקאית לכל חלוקה המקטינה את ההון העצמי של הקרן ביותר מ –  2%לשנה.
 .4.2.8עסקאות עם צדדים קשורים ועסקאות בניגודי עניינים
קיימות מגבלות על ביצוע עסקאות עם צדדים קשורים ועסקאות בניגודי עניינים .עסקאות מסוימות ניתנות
לביצוע בכפוף לאישור של ה ,SBA -בהתאם לעקרונות שנקבעים מראש וישנן אף עסקאות הניתנות לביצוע
ללא קבלת אישור מיוחד מראש.
 .4.2.10משקיעים
לפחות  30%מהון הקרן צריכים להיות מושקעים על ידי שלושה משקיעים או יותר אשר אינם קשורים
להנהלת הקרן .לעניין זה ,מקום בו הקרן מוחזקת על ידי קרן , BDCניתן לשקלל את החזקות הציבור לצורך
בחינת תנאי זה ,מכיוון שה BDC-היא שקופה .לדעת ה – ,SBAדי בכך שלמעלה מ  40%מהמשקיעים ב – BDC
אינם נחשבים אנשי פנים על מנת לעמוד בתנאי.
 .4.2.11תקופת חיי הקרן
על פי רוב ,תקופת חיי הקרן היא כעשר עד חמש עשרה שנים .בסוף תקופת הקרן מתבצע הליך של חיסול
נכסי הקרן וחלוקה.
 .4.2.12מימון היי-טק
לאורך השנים הוקמו מספר תכניות שמטרתן לעודד את ההשקעה בהיי-טק .תכניות עידוד אלו מבוססות על
התוכניות הרגילות של ה ,SBIC-תוך עריכת מספר התאמות.
ראשית ,התוכנית הקיימת קובעת שיעור מינוף מרבי של דולר על כל דולר הון רגולטורי.
שנית ,אגרות החוב לעשר שנים מונפקות בניכיון המשקף את תשלומי הריבית לחמש השנים הראשונות
ממועד הנפקתן ,שכן קרנות הון סיכון לא צפויות לייצר תזרימים בתקופה זו .לבסוף ,הקרן מחויבת להשקיע
לפחות  50%מנכסיה בעסקים קטנים שטרם ייצרו תזרים חיובי מפעילות שוטפת .ההשקעות הינן הוניות או
חוב המיר .על בסיס תכנית זו הוקמו מספר קרנות הון סיכון ,הרשאיות לבצע חלוקות בכפוף לפירעון פרו-
רטה של ההלוואות הנערבות.
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 .4.3שילוב המודלים  BDC -וSBIC-
ניתן לשלב בין שני המודלים באחת משתי דרכים:
 .4.3.1חברת  BDCשמקבלת רישיון לפעול כSBIC-
 .4.3.2חברת  BDCשמחזיקה בקרן  - SBICהחזקות מיעוט או החזקות המקנות שליטה.
•קיומם של מודלים משולבים מתאפשר הודות להתאמה נאותה בין הכללים הרגולטוריים עבור שני המודלים.
ההתאמה מתבטאת בכמה מישורים – ראשית ,המינוף הנלקח באמצעות ערבויות על ידי ה -SBICאינו נלקח
בחשבון לצורך מגבלות המינוף עבור  .BDCשנית ,הכרה בהתחייבות של ה BDC-להשקיע ב SBIC-כהון
עצמי לצורכי קבלת ערבויות (בכפוף לתנאים מסוימים ובשים לב לשווי הנכסי הנקי של ה;)BDC-
•המודל המשולב מאפשר ל SBIC-לגייס כסף מן הציבור הרחב ולהשיג בסיס הון קבוע לצורך ביצוע השקעות,
אף על פי שהיא קרן סגורה .כמו כן ,הדבר מאפשר מתן תגמול נוסף למנהלים.
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BDC33 - – עסקאות עם צדדים קשורים ב1 טבלה

-קשורים ב
עסקאות עם
– 1 טבלה
33 BDCBDC
-קשורים ב
צדדיםצדדים
עסקאות עם
– 1 טבלה
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נספח ב' – כתב מינוי הוועדה

נספח ב' – כתב מינוי הוועדה
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