 17אפריל 2019
לכבוד
רשות ניירות ערך
כנפי נשרים 22
ירושלים

לידי :גב' אורלי גולדשטיין

באמצעות המגנ"א (לא פומבי)
א.ג.נ

הנדון :פניה מקדמית בנושא הטיפול החשבונאי בהשקעה של "מגה אור החזקות בע"מ"
בע"מ במניות חברת "אפריקה ישראל נכסים בע"מ"
עובדות המקרה
רקע
.1

חברת "מגה אור החזקות בע"מ" (להלן" :החברה") עוסקת ,בין היתר באמצעות ישויות
מאוחדות ,ישויות בשליטה משותפת וחברות כלולות ,בהחזקה ,תפעול והשכרת מרכזי קניות
ומסחר ,תעשייה ולוגיסטיקה ובייזום פרויקטים ,באמצעות הקמת ורכישת מרכזים כאמור.

.2

חברת "אפריקה ישראל נכסים בע"מ" (להלן" :אפריקה נכסים") עוסקת בייזום ,הקמה,
השכרה ותפעול של נכסים מניבים בארץ ובחו"ל .כמו כן ,עוסקת אפריקה נכסים בפעילות
בתחום המגורים בחו"ל.

.3

ביום  14בפברואר ,2019 ,הגישה החברה הצעה מחייבת ובלתי חוזרת לרכישת  13%מניות
קיימות של אפריקה נכסים ,שהן  3,704,224מניות מתוך סך של  28,494,034מניות של אפריקה
נכסים הרשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב ,בתמורה לסכום של כ 318-מיליון
ש"ח במזומן (להלן" :התמורה") .הרכישה בוצעה במסגרת הליך הסדר חוב בו מעורבת חברת
"אפריקה ישראל להשקעות בע"מ" ,לשעבר חברת האם של אפריקה נכסים (להלן" :אפריקה
השקעות") .יצוין ,כי במסגרת אותה הצעה היו מעורבים גם חברת "ביג מרכזי קניות בע"מ"
(להלן" :ביג") ,אשר רכשה גם היא כ 13% -ממניות אפריקה נכסים ,ומספר משקיעים מוסדיים
ישראליים נוספים אשר רכשו ביחד כ 25%-ממניות אפריקה נכסים (להלן" :עסקת הרכישה").

.4

מצ"ב דיווחים מידיים של החברה מימים  3במרס  2019ו 4 -במרס ( 2019מס' אסמכתא
בהתאמה 2019-01-018607 :ו .)2019-01-018976 -ביום  5במרס ,2019 ,הועברו המניות
לבעלות החברה לאחר השלמת התמורה.

האסיפה הכללית של אפריקה נכסים והרכב בעלי מניותיה
.5

נכון למועד מכתבנו זה ,למיטב ידיעתנו ,ולפי דיווחי אפריקה נכסים ,כ 57.09% -מהון המניות
של אפריקה נכסים מוחזקים בידי חמישה בעלי מניות ,כאשר החברה ,ביג וחברת "כלל
החזקות עסקי ביטוח בע"מ" (בעיקר באמצעות משתתפת) הינן בעלות שיעור ההחזקה הגבוה
ביותר ,כדלהלן:
שם החברה המחזיקה

שיעור ההחזקה
בזכויות ההצבעה ליום
 31במרס2019 ,

מגה אור החזקות בע"מ

13%

ביג מרכזי קניות בע"מ

13%

כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ (בעיקר באמצעות המשתתפת)

13.05%

הפניקס אחזקות בע"מ (בעיקר קופות גמל)

9.39%

פסגות בית השקעות (בעיקר קופות גמל)

8.65%

אקסלנס השקעות בע"מ (קרנות נאמנות)

0.54%

אפסילון ניהול קרנות נאמנות ( )1991בע"מ

0.02%

סה"כ

57.65%

יתר ההחזקות מוחזקות על ידי הציבור.
.6

כמו כן ,החלטות שעל סדר היום (לרבות מינוי דירקטורים וקביעת שכרם ,מינוי רו"ח מבקר,
חלוקת דיבידנד וכו') מתקבלות באסיפה הכללית של אפריקה נכסים ברוב רגיל .במקרה בו
הקולות שקולים ,לא יהיה ליו"ר האסיפה הכללית קול נוסף או קול מכריע ויראו את ההחלטה
עליה הצביעו בעלי המניות כאילו נדחתה.

.7

כל אחת מהמניות הרגילות של אפריקה נכסים מזכה את בעליה בזכות להשתתף באסיפה
הכללית של החברה ובזכות להצביע (כל מניה רגילה מקנה קול אחד בהצבעה).

מבנה הדירקטוריון של אפריקה נכסים וסמכויותיו
.8

בהתאם לדיווחי אפריקה נכסים ,הדירקטוריון הנוכחי שלה מורכב מחמישה דירקטורים,
מתוכם שני דירקטורים מטעם בעלת השליטה לשעבר באפריקה נכסים ,אפריקה השקעות,
שני דירקטורים חיצוניים ודירקטור אחד בלתי תלוי.

.9

ביום  17במרס ,2019 ,בסמוך להשלמת עסקת הרכישה ,זימנה אפריקה נכסים אסיפה כללית
מיוחדת ליום  30באפריל ,2019 ,אשר על סדר יומה ,בין היתר ,מינויים של שלושה דירקטורים
חדשים לדירקטוריון אפריקה נכסים( :א) מר צחי נחמיאס אשר הינו בעל שליטה בחברה
ומכהן כיו"ר דירקטוריון החברה (ב) מר איתן בן זאב המכהן כמנכ"ל וכדירקטור בביג; (ג)
גברת רחל לוין ,אשר עתידה להתמנות לדירקטורית חיצונית.

יצוין כי צפוי ששני הדירקטורים מטעם אפריקה להשקעות יסיימו את כהונתם כדירקטורים
באפריקה נכסים בסמוך למועד כינוס אותה אסיפה כללית מיוחדת.
.10

לפיכך ,ובהנחה ואכן ביום  30באפריל ,2019 ,תאשר האסיפה הכללית את המינויים האמורים
ושני הדירקטורים המכהנים כיום מטעם אפריקה השקעות יסיימו את כהונתם ,הרי שלמעשה
לחברה יהיה נציג אחד מתוך ששת חברי דירקטוריון אפריקה נכסים (קרי ,ייצוג של 16.67%
בדירקטוריון אפריקה נכסים) .יצוין כי פנייה מקדמית זו ערוכה תחת ההנחה כי אכן ,ביום 30
באפריל ,2019 ,האסיפה הכללית של אפריקה נכסים תאשר את מינוי והחלפת הדירקטורים
כאמור לעיל.

.11

בהתאם לתקנון אפריקה נכסים ,לכל דירקטור בעל קול אחד .החלטות בדירקטוריון אפריקה
נכסים יתקבלו ברוב קולות הדירקטורים הנוכחים בישיבה ומצביעים בה .במקרה בו הקולות
שקולים ,יהיה ליו"ר הדירקטוריון קול נוסף .יו"ר הדירקטוריון יהיה רשאי ,אך לא חייב,
להשתמש בקול הנוסף שברשותו.

.12

דירקטוריון אפריקה נכסים יתווה את מדיניותה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי
ופעולותיו ובכלל זה:

.13



יקבע את תכניות הפעולה של החברה ,עקרונות למימונן וסדרי עדיפויות ביניהן.



יבדוק את מצבה הכספי של החברה ויקבע את מסגרת האשראי אותה החברה רשאית
ליטול.



יקבע את המבנה הארגוני בחברה ואת מדיניות השכר.



רשאי להחליט על הנפקת סדרות של אגרות חוב.



ימנה ויפטר את המנהל הכללי ואת נושאי המשרה בחברה.



רשאי להנפיק מניות וניירות ערך אחרים ,המירים או הניתנים למימוש למניות ,עד לגבול
הון המניות הרשום של החברה.



רשאי להחליט על חלוקת דיבידנד במזומן ולהמליץ בפני האסיפה הכללית על חלוקת
דיבידנד ,בין במזומן ובין בעין.

בהתאם לתקנון אפריקה נכסים ,הליך מינוי דירקטורים מבוצע כדלהלן:


הדירקטורים ימונו באסיפה השנתית ,כאשר תקופת כהונתם ,למעט לעניין הדירקטורים
החיצוניים ,מסתיימת עם תום האסיפה השנתית הראשונה שתתקיים לאחר מועד המינוי.
על אף האמור לעיל ,אם לא מונו דירקטורים באסיפה השנתית ימשיכו בכהונתם
הדירקטורים שנבחרו באסיפה השנתית הקודמת .דירקטורים שנסתיימה תקופת
כהונתם יוכלו להתמנות שוב לדירקטורים.



לא ייבחר דירקטור באסיפה השנתית (פרט למי שכיהן כדירקטור עד למועד האסיפה
השנתית) ,אלא אם כן המליץ הדירקטוריון על בחירתו.



האסיפה הכללית או הדירקטוריון רשאים לקבוע כי כהונתו של דירקטור שמונה על ידם,
לפי העניין ,תחל במועד מאוחר יותר ממועד ההחלטה למינויו.



האסיפה הכללית רשאית בכל עת ,בהחלטה שתתקבל ברוב רגיל ,באסיפה מיוחדת,
להעביר ממשרתו כל דירקטור ,למעט דירקטור חיצוני ,לפני תום תקופת כהונתו ,ובלבד
שתינתן לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפניה.



בעל מניה ,אחד או יותר ,שלו לפחות חמישה אחוזים מההון המונפק ואחוז אחד מזכויות
ההצבעה בחברה ,או בעל מניה ,אחד או יותר ,שלו לפחות חמישה אחוזים מזכויות
ההצבעה בחברה ,רשאי לבקש מהדירקטוריון לכנס אסיפה מיוחדת.



בעל מניה ,אחד או יותר ,שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית ,רשאי
לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית שתתכנס בעתיד ,ובלבד
שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.

הסוגיה החשבונאית
מהו הטיפול החשבונאי הראוי ,בהתאם לתקינה הבינלאומית ( ,)IFRSבהשקעתה של החברה במניות
אפריקה נכסים? בפרט ,האם החברה נדרשת לטפל בהשקעתה במניות אפריקה נכסים בהתאם לשיטת
השווי המאזני ,לפי תקן חשבונאות בינלאומי מספר  28השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות
(להלן" :התקן") או כנכס פיננסי ,בהתאם להוראות תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  9מכשירים
פיננסיים?

דיון חשבונאי
סעיפים  6-5לתקן קובעים ,בין היתר ,כדלקמן:
" .5אם משקיע מחזיק ,במישרין או בעקיפין ,פחות מ 20 -אחוז מכוח ההצבעה במושקע ,ניתן להניח
שלמשקיע אין השפעה מהותית ,אלא אם כן ניתן להראות בעליל השפעה כזאת"

(הדגשה איננה במקור)
מהאמור לעיל עולה כי ,כאשר שיעור ההחזקה בזכויות ההצבעה בישות המוחזקת נמוך מ,20% -
השפעה מהותית תתקיים רק במקרים בהם העובדות והנסיבות הספציפיות מצביעות באופן מובהק
על קיומה של השפעה שכזו.
בענייננו ,החברה אמנם מחזיקה בפחות מ 20% -מזכויות ההצבעה של אפריקה נכסים ,אולם לא ניתן
להתעלם מכך ששיעור החזקתה של החברה בזכויות ההצבעה של אפריקה נכסים ( )13%הינו הגבוה
ביותר (וזהה לשיעור החזקתן של ביג ושל כלל) ,ואילו יתר בעלי המניות בעלי שיעורי ההחזקות
הגבוהים ביותר הינם גופים מוסדיים (אשר חלק משמעותי מאחזקותיהם באפריקה נכסים נעשית
באמצעות המשתתפת או קופות הגמל)  .יתרת ההחזקות מוחזקת על ידי הציבור.
יצוין כי לא קיים הסכם בין החברה לבין ביג בנוגע לקבלת החלטות והצבעות בדירקטוריון או באסיפה
הכללית של אפריקה נכסים.
בנוסף ,העובדה כי אין ישות (או יחיד) השולטת על אפריקה נכסים (כהגדרת מונח זה בתקן דיווח
כספי בינלאומי מספר  10דוחות כספיים מאוחדים) ,יש בה כדי להגביר את כוחה האפקטיבי של
החברה מעבר לחלקה היחסי (בשיעור של  )13%במניות אפריקה נכסים.
להבנת החברה ,שיעור החזקה מהותי  ,היעדר קיומו של בעל שליטה באפריקה נכסים ופיזור גדול של
החזקות בין יתר המשקיעים ,הינם קריטריונים אשר מגבירים את יכולת ההשפעה של החברה על
אפריקה נכסים מעבר לחלקה היחסי במניות החברה.

, ראוי לציין כי הספרות המקצועית של משרדי ראיית החשבון הגדולים מתייחסת,בהקשר הזה
. לסממנים המוצגים לעיל כאל אינדיקטורים להשפעה מהותית,בחלקה
:1 בנושאDeloitte להלן התייחסות מהספרות של פירמת ראיית החשבון
3.4

Holding less than 20 per cent of voting power

If an entity holds, directly or indirectly through subsidiaries, less than 20 per cent of the
voting power of an investee, it is presumed that the entity does not have significant
influence, unless such influence can be clearly demonstrated [IAS 28:5]. The presence of
one or more of the indicators set out at 3.21 may indicate that an entity exercises significant
influence over a less than 20 per cent-owned investee.
Decisions regarding the appropriateness of applying the equity method for a less than 20
per cent-owned investee require careful evaluation of voting rights and their impact on the
entity's ability to exercise significant influence.
In addition to the indicators set out at 3.2, the following circumstances may indicate
significant influence:


The extent of the entity's ownership is significant relative to other shareholdings
(i.e. a lack of concentration of other shareholders);



The entity's significant shareholders, its parent, fellow subsidiaries, or officers of
the entity, hold additional investments in the investee; and



The entity is a member of significant investee committees, such as the executive
committee or the finance committee.

)(הדגשה איננה במקור

 מתייחסת לנושא שיעור ההחזקה היחסיKPMG גם הספרות המקצועית של פירמת ראית החשבון
:2ביחס ל בעלי מניות אחרים והפיזור היחסי של ההחזקות כסממן לקיומה של השפעה מהותית
"In our view, additional factors that may indicate significant influence include:


a right of veto significant decisions;



influence over dividend or reinvestment policies;



guarantees of indebtedness, existence of credit, ownership of warrants, debt
obligations or other securities; or

1

Deloitte IGAAP 2018 - A guide to IFRS reporting ,part 2, "Investment in associates and joint ventures",
chapter 26, 3.4
2
KPMG's practical guide to IFRS 2018, 3.5.80.20

"the relative size and dispersion of the holdings of other shareholders;..



(הדגשה איננה במקור)

לפיכך ,בהינתן כי:


שיעור ההחזקה של החברה באפריקה נכסים הינו הגבוה ביותר (וזהה לזה של ביג וכלל)



ישנו פיזור של החזקות בעלי המניות האחרים באפריקה נכסים כמפורט לעיל



לא קיים גרעין שליטה באפריקה נכסים

אזי קיימת אינדיקציה משמעותית (ואשר יכולה לסתור את החזקה שנקבעה בתקן) לכך כי זכויות
ההצבעה של החברה ,אף שאינן עולות על  ,20%יש בהן כדי להעיד ,בנסיבות המתוארות ,כי לחברה
קיימת השפעה מהותית על אפריקה נכסים.
בחינת סממנים איכותיים לבחינת קיומה של השפעה מהותית הקיימים בסעיף  6לתקן
א .ייצוג בדירקטוריון של הישות המושקעת
נדגיש כי החלטות בתחומים הבאים מתקבלות על ידי הדירקטוריון:


תכניות הפעולה של אפריקה נכסים לרבות סדרי עדיפויות והחלטות על תקציב



מימון תכניות הפעולה של אפריקה נכסים



המבנה הארגוני של אפריקה נכסים לרבות מינוי מנכ"ל ונושאי משרה בכירים



הנפקת מניות וניירות ערך אחרים



חלוקת דיבידנד

מכאן כי ,החלטות הדירקטוריון בעלות השפעה ישירה על הפעילות התפעולית והפיננסית של
אפריקה נכסים.
בהקשר זה וכפי שצוין לעיל ,החברה עתידה למנות דירקטור אחד מתוך שישה דירקטורים
לדירקטוריון אפריקה נכסים .אמנם סעיף  6לתקן אינו מונה סף כמותי עבור הייצוג בדירקטוריון
של הישות המושקעת על מנת שייצוג כאמור יקנה השפעה מהותית ,אולם במקרה הנדון לחברה
ייצוג בדירקטוריון אפריקה נכסים בשיעור של כ ,16.67% -המהווה ייצוג משמעותי ועולה על
שיעור ההחזקה היחסי של החברה במניות אפריקה נכסים.
למותר לציין כי ,הספרות המקצועית מייחסת חשיבות עליונה לנושא הייצוג בדירקטוריון הישות
המושקעת ,כפי שניתן לראות ,למשל ,בספרות של פירמת ראית החשבון  PWCבנדון:3
"A single shareholder with less than 20% of the voting rights has significant influence and
the power to participate in the policy-making decisions if for example, it has board
3
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representation. A shareholder with the same percentage shareholding and no board
"representation would not have the equivalent influence or power to participate

(הדגשה איננה במקור).

תימוכין נוספים לעמדת החברה ניתן למצוא בפרסום נוסף של פירמת ראית החשבון  4PWCלגבי
יישום שיטת השווי המאזני בתקינה האמריקאית ואשר ניתן לדעתנו ליישם באנלוגיה למקרה דנן:

כאמור לעיל ,סעיף  6לתקן אינו מונה סף כמותי עבור הייצוג בדירקטוריון של הישות המושקעת
על מנת שייצוג כאמור יקנה השפעה מהותית ,אולם סביר להניח כי זכות למינוי דירקטור אחד
אשר מקנה לחברה ייצוג יחסי של  ,5%למשל ,כשלעצמה ,אינה מקנה לחברה השפעה מהותית.
בפרסום של פירמת ראית החשבון  EY5לגבי יישום שיטת השווי המאזני בתקינה האמריקאית
צוין כי ייצוג של דירקטור אחד מתוך עשרים דירקטורים פחות מצביע על קיומה של השפעה
מהותית מאשר ייצוג של דירקטור אחד מתוך שישה דירקטורים:

4
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מכאן כי עצם קיומה של זכות למינוי דירקטור איננה הגורם היחידי לקביעת קיומה של השפעה
) של הייצוג בדירקטוריוןsignificance( מהותית ויש לבחון את הזכות בהתחשב במשמעותיות
.כאמור בדוגמה לעיל
 אין, עינינו הרואות כי לצורך הקביעה שלחברה ישנה השפעה מהותית בחברה מוחזקת,אם כן
 כאמור בחזקה הכמותית לגבי שיעור ההחזקה, בדירקטוריון20% הכרח לייצוג של לכל הפחות
 אשר, המצורפת להלן,5 עמדה זאת נתמכת בפרשנות. כדי להוכיח השפעה מהותית, לתקן5 בסעיף
 לחברה,מציינת כי במקרים מסוימים ניתן להוכיח כי לפי העובדות והנסיבות הספציפיות למקרה
 אשר מקנה ייצוג יחסי,קיימת השפעה מהותית על הישות המושקעת גם אם הייצוג בדירקטוריון
:20% -של פחות מ
"Representation on the board is usually essential in demonstrating that an entity has the
power to participate in the financial and operating policy decisions and therefore have
significant influence, unless it is clear that there are other arrangements in place that give
the entity the power to participate in policy-making decisions.
The nomination of board members the entity may nominate and the proposed decisionmaking process, including the voting rights of those directors at meetings, is an indicator
to determining whether an entity has significant influence.
Certain entities in some countries are required to have a supervisory board and a
management board. Power to participate on either board should be considered. The
supervisory board generally appoints the management board, so power to participate on
the supervisory board is also relevant.
Entity P holds 10% of the voting shares in entity A. Entity A's board comprises of eight
members and two of these members are appointed by entity P. Each board member has one
vote at meetings.

5
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Entity A is an associate of entity P as significant influence is demonstrated by the presence
of directors on the board and the relative voting rights at meetings.
It is presumed that an entity has significant influence where it holds 20% or more of the
voting power of the investee, but it is not necessary to have 20% representation on the board
to demonstrate significant influence, as this will depend on all of the facts and
circumstances. One board member may represent significant influence, even if that
board member has less than 20% of the voting power. But for significant influence to
exist it would be necessary to show based on the specific facts and circumstances that
this is the case, as significant influence would not be presumed."

)(הדגשה איננה במקור

נקודה נוספת שחשוב לקחת בחשבון בהקשר הנ"ל הינה היכולת של החברה להשפיע על חלוקות
 יכולת כאמור מתקיימת מעצם הייצוג בדירקטוריון ומדגישה את.דיבידנד באפריקה נכסים
.הייצוג בדירקטוריון כגורם מכריע בקיומה של השפעה מהותית במקרה דנן
 מתייחסת לנושא ההשפעה עלKPMG  הספרות המקצועית של פירמת ראית החשבון,בהקשר זה
:6 ואלו הדברים,חלוקת דיבידנד כסממן לקיומה של השפעה מהותית
"In our view, additional factors that may indicate significant influence include:


a right of veto significant decisions;



influence over dividend or reinvestment policies;



guarantees of indebtedness, existence of credit, ownership of warrants, debt
obligations or other securities; or



the relative size and dispersion of the holdings of other shareholders"

.)(הדגשה איננה במקור
 לחברה ולבעלי המניות הנוספים אין זכויות נוספות באפריקה, כמתואר בסעיף ב' להלן,בנוסף
.נכסים ואף אין הסכמים אחרים בין בעלי המניות להסדרת תכנית הפעולה של אפריקה נכסים
 במקרה הנדון הדירקטוריון הוא האורגן היחידי אשר מתווה את פעילות אפריקה נכסים,על כן
, ולכן ייצוג בדירקטוריון,והוא זה שמשפיע על פעילותה התפעולית והפיננסית של אפריקה נכסים
 הינו אלמנט מכריע כדי להוכיח כי,16.7% קל וחומר כאשר מדובר בייצוג משמעותי בשיעור של
.לחברה ישנה השפעה מהותית על אפריקה נכסים

6

KPMG's practical guide to IFRS 2018, 3.5.80.20

בטרם מעבר לדיון בקריטריון הבא אותו יש לבחון בקשר עם שאלת קיומה של השפעה מהותית,
להלן תקציר של מכלול הגורמים שהובאו לעיל ויישומם על המקרה שלפנינו:
גורם
שיעור החזקה

שיעור הייצוג
בדירקטוריון
סמכויות
הדירקטוריון

קבלת החלטות
בדירקטוריון

יישום במקרה הנדון
שיעור החזקה של החברה בזכויות ההצבעה הינו  .13%מדובר בשיעור
החזקה מהותי והגדול ביותר (חוץ מחברות ביג וכלל שלהן שיעור החזקה
זהה) ,לצד העובדה כי קיים פיזור גדול של החזקות בין יתר המשקיעים.
שיעור ייצוג החברה בדירקטוריון הינו משמעותי ()16.67%
הדירקטוריון הינו האורגן האמון על התווית פעילות התפעולית
הפיננסית של אפריקה נכסים מכיוון שלא קיימים הסכמים אחרים בין
בעלי המניות המסדירים את פעילות אפריקה נכסים ו/או אין זכויות
נוספות או זכויות וטו לאף אחד מבעלי המניות באפריקה נכסים.
החלטות הדירקטוריון יתקבלו ברוב קולות הדירקטורים הנוכחים
בישיבה ומצביעים בה כאשר ניתן יחס של קול אחד לכל דירקטור.
לשון אחר ,הייצוג בדירקטוריון מקנה לחברה את הזכות והיכולת
להשתתף בתהליך קבלת החלטות באפריקה נכסים לרבות השפעה על
חלוקות דיבידנדים.

בשל כל המתואר לעיל ,לדידה של החברה ,קיומן של זכויות ההחזקה היחסיות יחד עם שיעור
הייצוג המשמעותי בדירקטוריון והשלכות סמכויותיו על פעילות אפריקה נכסים ,מהווים יחד
אינדיקציה חזקה לקיומה של השפעה מהותית של החברה על אפריקה נכסים.
ב .השתתפות בהליכי קביעת מדיניות:
החברה רואה בהשקעתה באפריקה נכסים השקעה אסטרטגית ומתכוונת להיות מעורבת באופן
מלא בהתוויית פעילותה של אפריקה נכסים .כמו כן ,החברה מתעתדת לתרום לאפריקה נכסים
מניסיונה הרחב בענף הנדל"ן באמצעות הדירקטור שיכהן מטעמה ובהתאם לתקנון אפריקה
נכסים ,החלטות בדבר קביעת מדיניות נקבעות ברוב רגיל בדירקטוריון .כל זאת בכדי להשפיע על
צמיחת והתפתחות אפריקה נכסים.
בהקשר זה ,ראוי לציין כי לחברה לא קיימות זכויות וטו או הסכמים נוספים לפיהם יש לה יכולת
להשפיע באופן ספציפי על קביעת המדיניות של החברה .יחד עם זאת ,זכויות וטו כאמור לא
קיימות גם עבור בעלי מניות אחרים באפריקה נכסים ולכן אין בכך כדי לשלול קיומה של השפעה
מהותית על אפריקה נכסים.
להלן התייחסות של פירמת ראית החשבון  PWC7לגבי שיקולים פרקטיים אותם יש לקחת
בחשבון בעת בחינת קיומה של השפעה מהותית:

7

PWC - Manual of Accounting 2017, Vol 2, FAQ 31.11.3

"…An associate relationship will exist if it can be demonstrated that the entity has the
power to participate in the direction of its investee through representation in the policy
decisions covering aspects of policy relevant to the entity, including decisions on strategic
…issues, dividends and other distributions
Such participation will be with a view to gaining economic benefits from the entity's
activities, although the entity will also be exposed to the risk that those activities might be
loss-making. For example, this would be accomplished by representation on the board of
directors, because a director has power to participate in decision-making, where voting is
"…often carried out by a show of hands

(הדגשה איננה במקור).
לשון אחר ,במקרה הנדון ,הייצוג בדירקטוריון מהווה ,כשלעצמו ,השתתפות ונטילת חלק פעיל
בתהליכי קבלת החלטות.
מכאן ,היעדר זכויות וטו והסכמים נוספים אשר יכולים להשפיע על קביעת המדיניות של החברה,
יש בו כדי להדגיש את חשיבות הייצוג בדירקטוריון ,שהחלטותיו מתוות וקובעות את המדיניות
של החברה .ייצוג כאמור מהווה סממן עיקרי לקיומה של השפעה מהותית באפריקה נכסים.
לסיום ,עינינו הרואות כי צורתה המשפטית של העסקה ,לצד החזקה הכמותית הקבועה בתקן,
אינן חזות הכל .זאת ,לאור העובדה כי החשבונאות מבוססת עקרונות ומעדיפה את המהות
הכלכלית על פני הצורה .כך ,גם אם ברמה הצורנית-כמותית ההחזקה 'היבשה' הקבועה בתקן
לעניין בחינת קיומה של השפעה מהותית אינה מתקיימת ,ברמה המהותית אין חולק על כך
שלחברה ישנה השפעה מהותית על אפריקה נכסים ,שכן הינה מהווה חלק משמעותי מדירקטוריון
אפריקה נכסים ,אשר מתווה את המדיניות התפעולית והפיננסית בחברה ואמון על הליכי קבלת
החלטות קריטיות דוגמת החלטות תפעוליות (מינוי מנכ"ל ונושאי משרה בכירים נוספים),
החלטות פיננסיות (הנפקת ניירות ערך ,חלוקת דיבידנדים וכדומה) .זאת ועוד ,העובדה כי
לאפריקה נכסים אין בעל שליטה ,כמו גם פיזור יתר המניות עד לכדי שיעורי החזקה מינוריים
ולבסוף העובדה כי החברה ,לצד מגה אור ,מחזיקה בשיעור ההחזקה הגבוה ביותר באפריקה
נכסים ,כל אלו מעידים על קיומה של השפעה מהותית על האחרונה.

מסקנה
לאור ניתוח הגורמים המתוארים לעיל ,תוך שקלול הנסיבות שצוינו לעיל ,בשים לב לשיעור
ההחזקה של החברה במניות אפריקה נכסים ,פיזור בעלי המניות ,העדר בעלת שליטה ,כמו גם
העובדה שהחברה עתידה למנות דירקטור אחד (מתוך ששה) לדירקטוריון אפריקה נכסים ,אשר
הינו הגוף אשר מתווה את פעילותה התפעולית והפיננסית של האחרונה ,החברה בדעה ,המקובלת
על רואה החשבון המבקר שלה ,כי היא הרימה את נטל ההוכחה הנדרש בתקן בדבר קיומה של
השפעה מהותית חרף העובדה כי ישנה החזקה בזכויות הצבעה בשיעור הנמוך מ.20% -
בהתאם לכך ,החברה בדעה ,המקובלת גם על רואה החשבון המבקר שלה ,כי עליה לטפל
בהשקעתה במניות אפריקה נכסים בהתאם לשיטת השווי המאזני ,תוך יישום הוראות התקן החל
ממועד הרכישה ,קרי החל מחודש מרס  .2019חשוב לציין כי העובדה שהדירקטור "מטעם
החברה" עתיד להתמנות בסוף חודש אפריל  2019מהווה אישוש לכך כי החל ממועד ביצוע
ההשקעה במניות אפריקה נכסים קיימת לחברה השפעה מהותית.
לשם השלמת התמונה ,להלן הטיפול החשבונאי הראוי בהתאם לשיטת השווי המאזני כפי שיוצג
בספרי החברה:
להלן נהלים ליישום שיטת השווי המאזני ,בהתאם להוראות סעיף  26לתקן:

בהתאם להוראות תקן דיווח כספי בינלאומי  3צירופי עסקים:

כלומר ,לצורך בחינת הטיפול החשבונאי ברכישת השקעה ,מאמץ התקן את הטיפול החשבונאי
ברכישת חברה בת תחת תקן דיווח כספי בינלאומי  3צירופי עסקים.
בהתאם להסכם הרכישה כאמור לעיל ,אומדן חלקה של החברה (בשיעור של  )13%בשווי ההוגן
של הנכסים וההתחייבויות של אפריקה נכסים שנרכשו ,עולה על התמורה שהועברה בסכום
שנאמד בשלב זה על סמך טיוטה ראשונית של הקצאת עלות הרכישה ( )PPAבסכום שבין  90ל-
 110מיליוני ש"ח (יש לציין כי סך הרווח מרכישה במחיר הזדמנותי הינו על סמך אומדן ראשוני
וייתכן שיחולו בו שינויים) .

הצהרות החברה:
החברה מתחייבת להודיע מראש לרשות ניירות ערך ,על אימוץ עמדה השונה מזו שתבוא לידי
ביטוי בתשובת סגל רשות ניירות ערך לפנייה זו.
החברה מודעת שפנייתה ותשובת סגל הרשות עשויים להתפרסם בנוסחם המלא באתר רשות
ניירות ערך.
אנו עומדים לרשותכם למתן הסברים נוספים ,ככל שיידרשו.

בכבוד רב,
מגה אור החזקות בע"מ

העתקים:
קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ,רו"ח
מ .פירון ושות' ,משרד עורכי דין

