עמדות סגל הרשות המובאות להלן הן עמדות מקצועיות המשקפות החלטות ועמדות של הסגל בסוגיות הנוגעות
ליישום דיני ניירות ערך .תוכן העמדות המפורסמות מנחה את הרשות והסגל בהפעלת סמכותם והציבור יוכל
להשתמש בהן ולהחילן בנסיבות דומות.

עמדה משפטית מספר  :101-26הגילוי הנדרש במסגרת דוח זימון אסיפה שעל
סדר יומה מינוי רואה חשבון מבקר
הדוחות הכספיים של התאגיד מהווים חלק מרכזי מדיווחי התאגיד .המטרה המרכזית של הדוחות
הכספיים המפורסמים על ידי תאגידים מדווחים היא לספק מידע לציבור המשקיעים בשוק ההון
לגבי המצב הכספי ,הביצועים והשינויים במצב הכספי של התאגיד.
רואה החשבון המבקר הוא שומר סף מרכזי חיצוני בשוק ההון .בהתאם להוראות חוק החברות,
חברה תמנה רואה חשבון מבקר שיבקר את דוחותיה הכספיים ויחווה את דעתו עליהם .מטרת
הביקורת המבוצעת על ידי רואה החשבון המבקר ,היא להגביר את רמת האמון בדוחות הכספיים
אצל ציבור המשקיעים וכלל משתמשי הדוחות 1,כאשר על בסיסה רואה החשבון המבקר מחווה
דעתו אם דוחות אלה משקפים באופן נאות ומכל הבחינות המהותיות ,את מצבו הכספי של התאגיד,
תוצאות פעולותיו ,השינויים בהון העצמי שלו ובתזרימי המזומנים ,בהתאם לכללי החשבונאות
המקובלים ותקנות ניירות ערך2.
ההחלטה על מינוי או סיום כהונה של רואה החשבון המבקר מתקבלת באסיפה הכללית על ידי בעלי
המניות של התאגיד ,ובנסיבות של סיום כהונה או אי חידוש כהונה של רואה חשבון מבקר תובא
בפני האסיפה גם עמדתה של ועדת הביקורת בעניין ,לאחר שנתנה לרואה חשבון המבקר הזדמנות
סבירה להביא את עמדתו בפניה3.
הדירקטורים אמונים על התוויית מדיניות החברה ופיקוח על ההנהלה .הדירקטורים נושאים
באחריות לנאותות ולשלמות הדוחות הכספיים ומאשרים אותם קודם לפרסומם לציבור .ההצבעה
על מינוי רואה החשבון המבקר באסיפה הכללית של בעלי המניות 4,היא בשים לב לחשיבות תפקידו
של רואה החשבון המבקר המהווה מעגל הגנה נוסף על נאותות הדיווח ושלמות הדוחות הכספיים.
על מנת שבעלי המניות יוכלו להיערך כראוי להצבעה בנושא בחירת המועמד המתאים לדעתם

 1סעיף  ,3תקן ביקורת  200בדבר מטרות ראשיות של רואה החשבון המבקר ועריכת ביקורת בהתאם לתקני ביקורת
מקובלים בישראל.
 2תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע.2010-
 3סעיף  162לחוק החברות ,התשנ"ט( 1999-להלן" :חוק החברות").
 4סעיף (154ב) לחוק החברות .עמדה זו מתייחסת לחברות אולם הדברים יפים גם לשותפויות בשינויים המחייבים.

לכהונה כרואה חשבון מבקר של החברה ,יש להעמיד לרשותם את כל המידע הרלוונטי לצורך קבלת
החלטת ההצבעה5.

עניינה של עמדת סגל זו הוא בגילוי הנדרש במסגרת דוח זימון אסיפה כללית אשר על סדר יומה
מינוי או סיום כהונה של רואה חשבון מבקר .עמדה זו מפורסמת על רקע מספר מקרים בהם מצא
סגל רשות ניירות ערך ("סגל הרשות") כי היקף ואיכות המידע המפורסם במסגרת דוחות זימון
אסיפה כללית שעל סדר יומה החלטות אלו ,אינם מספקים ולא אפשרו לקבל תמונה ברורה של
מכלול הנתונים והשיקולים הנדרשים לשם קבלת החלטה מושכלת על ידי בעלי המניות ,בפרט
מקום שבו המינוי בוצע אגב אי חידוש כהונה או סיום כהונה של רואה חשבון מבקר והחלפתו ברואה
חשבון מבקר אחר .כך למשל ,קיימים מקרים שבהם לא ניתן גילוי מספק ביחס לרקע שקדם
להחלטה על אי חידוש כהונה או סיום כהונת רואה חשבון מבקר ,לתהליך שבוצע לצורך קבלת
ההחלטה על מינוי רואה החשבון המבקר לרבות מספר המועמדים הנוספים שנבחנו והפרמטרים על
בסיסם נבחר רואה החשבון המבקר החדש.

עוד יצוין כי עמדה זו מפורסמת כחלק מהצעדים שבהם נוקט סגל הרשות לחיזוק שומרי הסף בשוק
ההון ,לשיפור איכות הדיווח הכספי של התאגידים המדווחים ולשיפור איכות הביקורת המבוצעת
על ידי רואי החשבון המבקרים .בחודש אוקטובר  2021פרסם סגל הרשות מסמך כללי התנהגות
מוצעים לדירקטורים לקידום איכות הביקורת על הדוחות הכספיים ( ,Best Practiceלהלן "מסמך
כללי ההתנהגות לדירקטורים") 6,אשר כולל המלצות לכללי התנהגות בנושאים שונים בהקשר זה,
לרבות בקשר עם קביעת מדיניות לפיה אחת לכמה שנים יבוצע הליך משמעותי בקשר עם מינוי
רואה החשבון המבקר 7,קריטריונים לבחירת רואה חשבון מבקר או להארכת כהונתו ,שיקולים
לעניין קביעת שכר הטרחה ועוד .הגילוי הנדרש בהתאם לעמדת סגל זו ,מתייחס בין היתר לאופי
וטיב התהליך שבוצע על ידי הדירקטורים בדירקטוריון או בוועדת הביקורת בנדון ,טרם האסיפה
הכללית של בעלי המניות בדבר מינוי רואה החשבון המבקר או הפסקת כהונתו ,ולשיקולים
העומדים בבסיסו.

עמדת סגל הרשות
לאור החשיבות הרבה הגלומה בצורך לספק מידע מלא לאסיפת בעלי המניות שיאפשר קבלת
החלטת הצבעה מושכלת ,סגל הרשות מבקש להדגיש כי כבכל נושא שעולה על סדר יומה של
האסיפה ,ובהתאם לתקנה 36ב( )4לתקנות הדוחות ,גם בדוח זימון אסיפה שעל סדר יומה מינוי או
הפסקת כהונה של רואה חשבון מבקר בהתאם לתקנות הדוחות ,על החברות להקפיד לספק את
 5תקנה 36ב( )4לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל"( 1970-תקנות הדוחות").
 6לקישור לחץ כאן
 7כפי שמפורט במסמך כללי ההתנהגות לדירקטורים ,ראוי שבקביעת מדיניות זו יובאו בחשבון פרמטרים שונים ,תוך
התאמתם למאפייני הפעילות של התאגיד ,מתוך מטרה לקדם את איכות הביקורת ,כגון משך הכהונה כרואה החשבון
המבקר ,התפתחות הפעילות העסקית של התאגיד ,גודלה ,סיכונים הגלומים בפעילותה ,סיכוני הביקורת שזוהו על ידי
רואה החשבון המבקר ,בחינת התאמת המבקר לאופי הביקורת ,מומחיותו ויכולתו לתת מענה לסיכונים אלה וכדומה.

המידע החיוני באופן מלא ורלבנטי וברמת פירוט שתאפשר לבעלי המניות להבין את כל הנסיבות
הרלבנטיות ביחס לנושא המובא להצבעה .המידע האמור מהותי עבור משקיע סביר המשקיע או
השוקל להשקיע בניירות הערך של החברה ויש בו כדי לתמוך בהגברת אמון המשקיעים בדיווח
הכספי ובאיכות הביקורת המבוצעת על ידי רואה החשבון המבקר.
ככלל ,היקף המידע המאפשר קבלת החלטה מושכלת אשר ייכלל בדוח זימון האסיפה ייגזר
מנסיבות העניין ובהתאם להערכת חשיבות המידע והרלוונטיות שלו לקבלת החלטת ההצבעה על
ידי בעלי המניות .בהקשר למינוי רואה חשבון מבקר ,על החברה לשקול האם קיימים נסיבות או
אירועים מיוחדים שעשויים להיחשב כמידע מהותי למשקיע הסביר לצורך קבלת החלטה ביחס
למינוי המוצע .כך למשל ,כאשר חברה מקיימת אחת לכמה שנים הליך משמעותי לבחירת רואה
חשבון מבקר מצופה כי תשקול הרחבה של הגילוי בקשר עם ההליך שבוצע ,הקריטריונים שנבחנו
וכדומה .מידע אחר שעשוי להיות מהותי וטעון גילוי נרחב יותר הוא הפחתה מהותית בשכר רואה
החשבון אגב המינוי 8.בנסיבות של החלפת רואה החשבון המבקר – על החברה לשקול אם הנסיבות
להחלפתו הן חריגות ובהתאם מידע מהותי למשקיע עשוי לכלול ,בין היתר ,גילוי בדבר התהליך
שבוצע לבחירת המועמד לתפקיד רואה החשבון המבקר שכהונתו מובאת לאישור ,מספר
המועמדים שנבחנו לתפקיד זה ואת הקריטריונים שנבחנו לגבי המועמדים השונים .כמו כן ,נסיבות
חריגות עשויות להתקיים כאשר ההחלפה נעשית על רקע מחלוקות מקצועיות מהותיות מול רואה
החשבון המבקר הקודם או אי הסכמות אחרות עמו ,לרבות מול בעל השליטה בתאגיד ,שהיו חלק
מהתהליך שקדם להחלפתו ,וכן כאשר ההחלפה היא בהמלצת הדירקטוריון אך בסטייה מעמדת
ועדת הביקורת.
יצוין ,כי תקנה  35לתקנות הדוחות מעגנת חובת דיווח בדיעבד ביחס למינוי ,סיום כהונה או החלפה
של רואה חשבון מבקר ,כאשר ביחס להפסקת כהונה של רואה חשבון מבקר נדרש ,בין היתר ,פירוט
אודות נסיבות בהן כרוכה הפרישה שיש להביאן לידיעת הציבור ,ככל שמתקיימות .לעמדת סגל
הרשות – ח ובת הדיווח האמורה אינה מייתרת את הצורך בגילוי האמור לעיל כבר במסגרת זימון
האסיפה הכללית ,הואיל והחלטת האסיפה הכללית על מינוי רואה חשבון מבקר (שונה מזה הנוכחי)
משמעותה סיום כהונת רואה החשבון המבקר .לפיכך גילוי כאמור לעיל נדרש כבר במועד זימון
האסיפה ,כך שיוכל לשמש את המשקיעים לצורך קבלת החלטה לאופן ההצבעה באסיפה הכללית.
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