


שוק  , אחריות תאגידית
 ....ההון ומה שביניהם

 'ברוקראזמיטב דש  –אמיר אדר 

 





 הסיבות ליחס שוק ההון לדוחות  
 

 1 חוסר מודעות      

 2 החברותמצד " שיווק"העדר     

 3 "דחיפות"העדר תחושה של     

 4 התזמון משדר חוסר רלוונטיות    

 5 "ס'תכל"מינון נמוך של      



מה אנחנו  

   ...עושים בנדון



מתן כלים למשקיעים  
המוסדיים להטמעת  

שיקולי אחריות  
 תאגידית



 השקעות ואנליסטים  מנהלי 
 

הרחבת הידע וההבנה בנוגע לחברה 
ידי הצגת  על ולענף בו היא פועלת 

 רלוונטייםנתונים 



 (וגם אלו שלא)החברות המדווחות 
 

יצירת דיאלוג בכדי להגביר את רמת  
מידת הפירוט בו ואת  , הדיווח

 ההוןהרלוונטיות לשוק 



 . . .מה מעניין אותנו
 

 1 מינון נכון של יעדים ונתונים    

 2 מהותי ורלוונטי    

 3 שקיפות ואחידות    

 GRI 4התמודדות עם אינדקס     



 לסיכום
 

 ח על אחריות תאגידית"יש אחריות גם בהחלטה להוציא דו

פרסום  

ח "דו

אחריות  

 תאגידי

יחס שוק  

ההון  

 לדוחות

ביקוש  

למידע  

 ונתונים

חברות  

שכרגע  

מחוץ 

 למגרש



  תודה
 רבה

 

 

  ברק-בני, 30דרך ששת הימים , מפיון'צמגדל 

 03-7778001:  פקס 03-7903000: טלפון

*3366: לפרטים נוספים  

www.meitavdash.co.il 



 

 

הרינו להביא לידיעתכם כי  , 1995 - ה"התשנ, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, בהתאם להוראות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות

 .המידע המפורט במסמך זה נמסר מבלי להתייחס למצבו הכספי ולמטרות ההשקעה של קורא המסמך

  

או  /והינן תאגיד קשור ו( לא בייעוץ השקעות)מ עוסקות בניהול תיקים ובשיווק השקעות "מ ומיטב ניהול השקעות בע"דש ניהול תיקי השקעות בע

 :  כדלקמן, או למוצרים הפיננסיים שלהם/בעלות זיקה לחברות ו

 

  

דש גמל ופנסיה  , מ"דש בית השקעות בע, מ"מיזוגים ורכישות בע איפקסדש , מ"ניהול קופות גמל בע איפקס, מ"חיתום וניהול הנפקות בע איפקס

  8 אר.י'ג פיננס גלובל, מ"בע פיננס גלובלדש , מ"בע ברוקראזדש , מ"דש חיתום בע, מ"דש קרנות נאמנות בע, מ"דש שירותי בורסה בע, מ"בע

תכלית  , מ"אינדקס תעודות סל בע, מ"מדדים בע תכלית;מ"בע( 2012)שירה סוכנות לביטוח פנסיוני  –הסדר , מ"קריב סוכנויות לביטוח בע, מ"בע

חיתום   סינרגטיקה, מ"ח בע"תכלית אינדקס מחסנית מט, מ"תכלית אינדקס מחסנית סל בע, מ"תכלית אינדקס סל בע, מ"ח בע"אינדקס מט

, מ"בע( אינדקס)מצבור וסחר , מ"מצבור וסחר בע גלובל, מ"בע גלובלתכלית , מ"תכלית תעודות סל בע, מ"תכלית מכשירים פיננסים בע, מ"בע

תכלית  , מ"תכלית דולר עולמי בע, מ"תכלית מטבעות בע, מ"תכלית מכשירים מורכבים בע, מ"בע פקדונותתכלית , מ"בע( פקדונות)מאגר וסחר 

 .מ"מורכבות מצבור וסחר בע, מ"בע( דולר)מאגר וסחר , מ"בע( מטבעות)מאגר וסחר , מ"מורכבות בע

מיטב סוכנות  ; מ"מיטב הנפקות ופיננסיים בע; מ"בע( 1982)מיטב ניהול קרנות נאמנות ; מ"מיטב טרייד ניירות ערך בע; מ"מיטב גמל ופנסיה בע

סלע סוכנות לביטוח פנסיוני  ; מ"געש עשיית שוק בע; מ"מיטב ניהול סיכונים בע; מ"מיטב תעודות סל אחזקות בע; מ"בע( 2009)לביטוח פנסיוני 

;  מ"בע 2פיקס איי ; מ"יורו בע 2פיקס איי ; מ"סלי אגרות חוב בע-פיקס; מ"מיטב שווקים פיננסיים בע; מ"קפיטל מרקט בע קמליה; מ"בע( 2011)

 .מ"בע( חברה בת) 2פיקס איי ; מ"בע( חברה בת)יורו  2פיקס איי 

  


