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 שלום רב, 

 בסקירה זו אנו מבקשים להביא לידיעתכם, בתמצית, עדכונים חדשים מעולם שוק ההון בישראל:

  סיכום והבהרות בעקבות החלטה שהתקבלה על ידי המחלקה הכלכלית בבית  -הסדרי שיפוי ופטור
 .יפו -המשפט המחוזי בתל אביב 

 היקף הגילוי הנדרש ביחס לחברות מוחזקות  - הצעה לתיקון תקנות ניירות ערך. 

  החלטה בעניין העמדת ערבות על ידי חברה נכדה  -הבהרה בעניין החלטת מליאת הרשות לניירות ערך
 .של חברה ציבורית לחברה פרטית שבבעלות בעל השליטה

 

 

 הכלכלית המחלקה ידי על שהתקבלה החלטה בעקבות הבהרותסיכום ו -שיפוי ופטור  הסדרי
 יפו - אביב בתל המחוזי המשפט בבית

בעילות , ה ציבוריתבשמה של חברהוגשה ר שא בעניין תביעה נגזרתפורסמה החלטה  2015ליוני,  24 -ביום ה

בעלי שליטה, דירקטורים ויועצים של החברה במהלך התקופות וביניהם רבות ומגוונות כנגד גורמים רבים 

היו שותפים למספר עסקאות שלטענת המבקשים גרמו לחברה בטענה שגורמים אלו הרלוונטיות לתביעה, 

 . לנזק

להלן תוצגנה בקצירת  .בחברההסדרי פטור ושיפוי גם  נדונו, בהם עסקה ההחלטהבין הנושאים הרבים 

 :לגביהןרות רונן כבוד השופטת ועמדת  זהבנושא האומר ובתמציתיות השאלות העיקריות שעלו 

 שאירעו לאירועים בנוגעלנושאי משרה בחברה  נומהי תחולת התחייבות לשיפוי וכתב הפטור שנית 

 ? שונות זמן בתקופות

לחוק החברות  260וסעיף  לעניין פטור"( חוק החברות)" 1999-לחוק החברות, התשנ"ט 259 ףהוראות סעי

לחוק החברות  260סעיף ש, מאפשרות לחברות לפטור נושא משרה בהן או לשפותם. בעוד שיפוי לעניין

 . מראש בלבד מסדיר מתן פטורלחוק החברות  259, סעיף מראש ובדיעבד מסדיר שיפוי

לחוק החברות את האפשרות  259פציפי בסעיף העובדה שהמחוקק ציין באופן ס כבוד השופטת סבורה כי

איננה לנושא משרה בגין הפרה של חובת הזהירות שלו כלפי החברה,  מראששל חברה להעניק פטור 

הטעם לציון לדידה, . בדיעבדמהווה הסדר שלילי ביחס לאפשרות לפטור נושא משרה מאחריות 

הפגיעה  , נוכחזה נתפס כחריג ובעייתימתן פטור מראש, הוא משום שפטור כשל החברות בחוק  המפורש

  כחריג. בו , אשר ככלל הפסיקה אינה רואהלעומת פטור בדיעבד ,הכרוכה בו בזכות הגישה לערכאות. זאת

 259במקרה הנדון בהחלטה, כתב הפטור שניתן לנושאי המשרה נוסח באופן התואם את הוראות סעיף 

ם שאירעו עובר למתן התייחסות לעניין מעשים ומחדלי, אך לא כלל מראש, לעניין פטור לחוק החברות

מחובת הזהירות שלו תן לפטור נושאי משרה בדיעבד ני ניתוחה של השופטתשלפי על אף אי לכך,  הפטור.

כל עוד ההתקשרות החוזית בין החברה לבין נושאי המשרה לא כללה אפשרות אזי , כלפי החברה כאמור

  החל גם ביחס לאירועי "עבר".זו, אין לפרש את כתב הפטור ככזה 
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  האיסור למתן פטור לנושאי משרה?מהו היקף  

לחוק החברות קובע מספר חריגים לאפשרות החברה לשפות נושא משרה, לבטחו או להעניק לו  263סעיף 

הפרת חובת זהירות שנעשתה ", לפיו: ( לחוק החברות2)263סעיף  כתב פטור. בין יתר החריגים נמנה

יש לפרש את היקף , השופטתלעמדתה של כבוד ". פזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבדבכוונה או ב

של חברה לפטור נושא משרה מאחריות בצורה רחבה, כך שתכלול את כלל המקרים בהם האפשרות 

נושא המשרה לא פעל בצורה מודעת או תוך ניגוד עניינים, ואף אם מדובר במקרים בהם נושא המשרה 

חברה יכולה לפטור  כבוד השופטת סבורה כי ,כך. ידי כלל שיקול הדעת העסקי-עללא יהיה מוגן 

דירקטורים מאחריות בשל כל מעשה או מחדל המיוחס להם שאינו מערב יסוד נפשי סובייקטיבי של 

מודעות או פזיזות, אך לא ניתן לפטור מאחריות כאשר מיוחסת לנושא המשרה פעולה תוך הפרת חובת 

יגוד עניינים או כל פעולה אחרת המהווה חריגה מחובותיו של נושא המשרה, כאשר נושא אמון, פעולה בנ

המשרה היה מודע לחריגה זו. בכלל זה יכולה חברה לפטור נושא משרה גם מאחריות ביחס לתוכן 

 ההחלטה, וגם מאחריות ביחס לתהליך קבלתה.

 ?מהו מועד בחינת היקף השיפוי  

מיליון דולר  5ב ההתחייבות לשיפוי הוראה לפיה סכום הפיצוי יהיה במקרה נשוא ההחלטה, נכללה בכת

כי  ,פי הגבוה מביניהם. יחד עם זאת, בדוח זימון האסיפה צוין-על ,מההון העצמי של החברה 25%או 

, וד השופטתמההון העצמי של החברה מתייחס ל"מועד מתן השיפוי". לטעמה של כב 25%הסכום של 

י" מחייבת בחינה של הונה העצמי של החברה במועד בו היא אמורה לתת את מועד מתן השיפו"ההפניה ל

השיפוי לנושא המשרה בפועל. מעבר לעובדה כי פרשנות זו נתמכת בלשון דוח זימון האסיפה, היא סבורה 

. כך, המופיעה בכתבי ההתחייבות לשיפוי גם לאור תכלית המגבלה על שיעור השיפוי ניתן להבין זאתכי 

כאשר החברה נדרשת לשפות נושא משרה בה, היא מוכנה נובעת מכך שבירה למגבלה זו התכלית הס

 לצורכי השיפוי.  ,ולא סכום גבוה יותר עת,מהונה העצמי באותה  25%"להקדיש" עד 

לנושאי  וכתבי ההתחייבות לשיפוי והפטור אשר ניתנ מוצע לבצע בחינה מחדש של, נוכח האמור לעיל

המנויות המשרה בחברתכם, ולתת את הדעת, בין היתר, לסוגיות שעלו בהחלטה, ובכלל כך לשלוש השאלות 

 לעיל. 

 [כאן]לנוסחה המלא של ההחלטה לחצו 

 מוחזקות חברותהיקף הגילוי הנדרש ביחס ל - ךתקנות ניירות ערלתיקון הצעת חקיקה 

לתיקון תקנות ניירות  (4.8.2015)להערות הציבור עד ליום פרסמה רשות ניירות ערך הצעה  2015בחודש יוני 

וזאת לאור , הנוגעים לחברות מוחזקות דוחות תקופתייםובהמונה פרטים אותם יש לכלול בתשקיפים , ערך

 בנוגע להיקף גילוי הפרטים בקשר לפעילויות השקעות מהותיות בחברות מוחזקותאי הבהירות הקיימת 

  (.1968-הראשונה לתקנות ניירות ערך )פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף(, התשכ"חלתוספת  25)בהתאם לסעיף 

 להלן עיקרי ההצעה: 

  מוחזקות בחברות השקעה אודות התאגיד עסקי בתיאור גילויעקרונות   

שתיאור של פעילות השקעה בתאגיד )ללא קשר להיקף ההחזקה בתאגיד זה( שהוא תחום פעילות הובהר 

 פירוט מלא כתחום פעילות. -חלק מהקבוצה. קרי  עסקי, יינתן כאילו היה

http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-12-03-35114-312.htm
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)שחובה לצרף  בחברה מוחזקתבנוסף, מוצע להוסיף סעיף שלפיו כאשר מדובר בהשקעה מהותית מאוד 

שאינן מתוארות ביתר תיאור עסקי התאגיד )בין אם תיה הכספיים לפי תקנות דוחות כספיים(, את דוחו

 .יתוארו בפירוט מלאלא חלק מתחום פעילות(, היא תחום פעילות, חלק מתחום פעילות, או 

לתוספת )שקובע היום את אופן תיאורן של השקעות מהותיות בחברות  25 לתקן את סעיףמוצע  בנוסף,

כל פעילות  בקצרהא מטיל חובה לתאר ושה באופן מוחזקות, שותפויות ומיזמים  שאינן חברות בנות(

)בין אם היא בחברה מאוחדת או פעילות משותפת ובין אם היא בחברה  של  התאגיד השקעה מהותית

שאינה מתוארת ביתר חלקי תיאור , הרשומה לפי שיטת השווי המאזני, שאינה החזקה מהותית מאוד(

 . עסקי התאגיד

 להלן תובא טבלה המפרטת את הגילוי הנדרש בהתאם להצעה:

 

 להפנות תאגיד רשאי , כיום - אחרים מדווחים תאגידים של התאגיד עסקי לתיאור הפניה דרך על הכללה

אפשרות ההפניה כך שבמקום שבו חברה מוחזקת  דיווחים אשר פורסמו על ידו בלבד. מוצע להרחיב אתל

, יהיה ניתן להסתפק בתיאור תמציתי התאגידשל  שלםפעילות  שהיא תאגיד מדווח מהווה לפחות תחום

ל התחום באמצעות הפניה לתיאור עסקי התאגיד של החברה התיאור המלא ש של התחום ולהכליל את

 מוצע לאפשר לתאגידים מדווחים המחזיקים בתאגידים מדווחים אחרים להפנותכמו כן,  המוחזקת.

יצוין, כי על הפניות כאמור יחולו כל  .למידע בדיווחי חברות בנות הנוגע לעסקאות עם בעלי שליטה

איסור  ,שנים קודם ארבעסור על הפניה למידע שפורסם יותר מהכללים הקיימים בקשר עם הפניות )אי

  ביצוע הפניה להפניה, ועוד(.
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 מוצע לתקן את  - פיננסי כנכס רשומה בו המדווח התאגיד השקעת אשר תאגיד של כספיים דוחות צירוף

גיד המסווגת התקנות הקיימות, לפיהן אין דרישה מפורשת לצירוף דוחות כספיים של השקעה בתא

מסך המאזן  50%-כך שמקום בו ההשקעה בנכס פיננסי מהותית מאוד )גבוהה מ בדוחות כנכס פיננסי,

 כי לרשות ניירות ערך תהאהנפרד(, יש לצרף דוחות כספיים של תאגיד המסווג כנכס פיננסי. מוצע בנוסף 

 סמכות להענקת פטור מצירוף כאמור. 

 [כאןלחצו  ההצעה]לנוסח 

החלטה בעניין העמדת ערבות על ידי  -הבהרה בעניין החלטת מליאת הרשות לניירות ערך 
 השליטה לחברה פרטית שבבעלות בעל -חברה נכדה של חברה ציבורית 

של  בבעלות מלאהחברה נכדה יש לראות גם בעסקה של  2001רשות ניירות ערך משנת החלטת בהתאם ל

ניירות עם בעל השליטה אשר חייבת בדיווח בהתאם לתקנות הציבורית כעסקה של החברה  חברה ציבורית

בשל היקפה המשמעותי של ערבות . עוד נקבע באותו החלטה כי 2001-ערך )עסקה עם בעל שליטה(, התשס"א

של חברה ציבורית לחברה פרטית בבעלות בעל השליטה בחברה  שהועמדה בנסיבות העניין על ידי חברה נכדה

)סכום מהותי מבחינת תוצאות פעולותיה של החברה וקרוב להיקף ההון העצמי של החברה הציבורית 

שלטובתה של בעל השליטה של החברה הפרטית את דוחותיה הכספיים לדוחות החברה הציבורית(, יש לצרף 

בחברה מדובר  נכונה גם למקרה בולעיל דסגל הרשות כי ההחלטה הבהיר  2005בשנת  .הועמדה הערבות

סגל הרשות פרסם הבהרה אשר ב. , גם אם אינה בבעלותה המלאההחברה הציבורית בשליטתפרטית 

בשליטת החברה הציבורית  חברה פרטיתקה אשר עס כי עמדתו לעיל בענייןהדגיש הסגל  2015בחודש יולי 

  .חברת אגרות חובגם באשר לחברה פרטית שהינה  תחול ,היא צד לה

 [כאןה לחצו ]לנוסח ההבהר

 

, עמדות והודעות סגל רשות פסק הדיןעות ממסמך זה סוקר את ההוראות העיקריות הנובימת לבכם כי ש

 , ועל דרך התמצית בלבד.ניירות ערך כאמור

 נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה

 

 

 

 

 

 . כל הזכויות בקשר עם מזכר זה שמורות למשרד גורניצקי ושות', עורכי דין ©   
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