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ולכלל להראל מוכר ישראל דקסיה
של בהיקף מוניציפלי אשראי תיק

שקלים מיליארד 1.5
על ישראל בנק במגבלות הבנק עמידת לצורך שרותקו הון עודפי לשחרר נועדה המכירה

| שקלים מיליון כ-500 של בהיקף מיוחדים דיבידנדים לחלק השני, ובשלב לווים, ריכוזיות

הלקוחות מול האשראי תיק את לנהל ימשיך הבנק

והראל מיתר ממשרד פיינגולד הלימות רמת על שמירה המשך עם שרותקו הון עודפי לשחרר נועדה על חתם ישראל דקסיה בנק

גושן- יונה עו"ד ידי על יוצגו וכלל במערכת והאיכותית הגבוהה ההון בנק במגבלות הבנק עמידת לצורך ביטוח וכלל הראל עם הסכם

אגמון. ממשרד גוטשטיין הבנקאית. ובשלב לווים, ריכוזיות על ישראל מוניציפלי אשראי תיק למכירת

מיוחדים דיבידנדים לחלק השני, שקלים. מיליארד כ-1.5 של בהיקף

שירותי מעניק ישראל דקסיה נעשתה האשראי תיק מכירת מיליון כ-500 של כולל בהיקף בשוק דרך פריצת מהווה זו "עסקה

ומרחיב המוניציפלי לסקטור בנקאות זהר הבנק, למנכ"ל המשנה בהובלת תיק את לנהל ימשיך הבנק שקלים. למכירת ראשונה כעסקה הישראלי

בעיקר תאגידים למימון פעילותו את ווליו ההשקעות בית בליווי , צאלים כבעבר. הלקוחות מול האשראי וזכתה מוניציפלי, אשראי תיק

עם פעילות על הנשענות בעסקאות נויברגר. עידו המנכ"ל בהובלת השוק. מצד רב וביקוש להתעניינות

בשוק פעיל הבנק הציבורי. הסקטור על נוהלה העסקה הרוכשים מצד בהתאם כי מעריכים בדקסיה ראשון משמעותי בצעד מדובר

חוב אגרות הנפקת באמצעות ההון אשראי מחלקת ומנהל סמנכ"ל ידי של החדשה האסטרטגית לתכנית העסקי והמודל האסטרטגיה ביישום

)עם -AA מדורג הבנק בבורסה. ידי ועל טוויל, איציק בהראל, משמעותית עלייה צפויה הבנק, לפני שאושרו הבנק של החדשים

ההודעה בעקבות חיוביות השלכות אשראי אגף ומנהל בכיר סמנכ"ל מרמה הבנק של ההון על בתשואה בדקסיה. מציינים כחודשיים",

החדשה( האסטרטגית התכנית על קובי בכלל, אלטרנטיביות והשקעות של לרמה 2016 בשנת 5.5% של התיק, מכירת כי נמסר מדקסיה

מעלות. S&P חברת ידי על גל עו"ד ידי על יוצג הבנק שלום. יחד ,2019 משנת מ-10% יותר ישראל בנק לאישור שכפופה


