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בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד )כב' השופט י' דנציגר( מיום  ,31.12.2013מתכבדת רשות ניירות ערך )להלן:
"הרשות"( להמציא לבית המשפט הנכבד עמדה מטעמה ביחס לנושאים מסוימים העולים מהחלטת בית המשפט
המחוזי בתל-אביב – יפו )כב' השופטת ,ס.נ ,.ו' אלשיך( מיום  14.11.2013בפר"ק  ,24819-04-13בקשה מספר 17
)להלן" :ההחלטה" ו" -הבקשה"( ,כמפורט דלהלן.
העתק מהעמדה כאן יומצא במקביל לב"כ המבקשת ולב"כ המשיבים.
א.

פתח דבר
.1

בפתח הדברים מבקשת הרשות להבהיר כי אין בדעתה להתייחס לכל סוגייה עובדתית העולה
בבקשה ובהחלטה ואשר קשורה למערכת היחסים שבין בעל השליטה במשיבה ) 1להלן:
"החברה"( לבין המבקשת ו/או מי מטעמה וכן להשלכות שיכול וישנן למערכת יחסים זו.

.2

יתרה מכך ,הרשות אינה מביעה עמדה אם היה מקום לפסול את הצבעתה של המבקשת נוכח
הסכסוך המשפטי המתמשך בינה לבין בעל השליטה במשיבה  1ואין בעמדה כדי לגרוע מסמכותו
של ביהמ"ש ,בהתקיים נסיבות המצדיקות זאת ,לפסול את הצבעתו של נושה הפועל בחוסר תום
לב או משיקולים זרים כאמור בסעיף )350א (2לחוק החברות הקובע כי" :נושה או בעל מניה יעשה
שימוש בזכות ההצבעה באסיפת סוג בתום לב ובדרך מקובלת וימנע מניצול לרעה של כוחו" ו/או
בהתאם לפסיקה בעניין )לעניין זה ראו ע"א  3254/99 ,3225/99שיכון עובדים בע"מ נ' טש"ת
חברה קבלנית לבניין בע"מ ואח' ,בש"א  95/10חרושת מתכת בית השיטה )בהח( בע"מ נ' עו"ד
גיל הירשמן ואח'(.

.3

עמדתה של הרשות להלן הינה עמדה מקצועית – עקרונית גרידא המתמקדת בשתי סוגיות העולות
למקרא ההחלטה והרשות מצאה לנכון כי עמדתה בסוגיות אלו תובא בפני בית המשפט הנכבד
עובר להכרעה בבקשה למתן רשות לערעור.

.4

החלטת בית המשפט הנכבד קמא מושא בקשת רשות הערעור ,ניתנה בעקבות בקשת המשיבה 1
)להלן" :החברה"( לאישור עקרוני של מתווה הסדר בין החברה לבין נושיה בעקבות אסיפת
מחזיקי אגרות חוב ,אשר התקיימה ביום .23.7.2013

.5

במסגרת הבקשה ביקשה החברה שבית המשפט יורה על סיווג המבקשת ו/או את מר יוסף גורביץ
ו/או מי מטעמם )להלן" :המבקשות"( כמחזיקים בעלי עניין מנוגד כהגדרת מונח זה בסעיף
2

35יב)25ב( לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח – ) 1968להלן" :חוק ניירות ערך"( ,כך שלא יובא במסגרת
מניין קולות מחזיקי אגרות החוב מסדרה )ב( של החברה ,אשר הצביעו על מתווה ההסדר ובשל כך
להורות על כך שמתווה ההסדר עבר ברוב קולות מחזיקי אגרות החוב.
.6

ביום  14.11.2013הכריע בית המשפט הנכבד קמא בבקשת החברה וקבע ,בין היתר ,כי למבקשות

היה במועד רכישת אגרות החוב )לאחר שהיה ידוע כי החברה בקשיים( "מערך שיקולים
דומיננטי" ,אשר "נראה על פניו שונה באורח מהותי משיקוליהם של נושים אחרים ,כולל מחזיקי
אגרות חוב אשר השקיעו בחברה זמן ניכר קודם לכן ,ובטרם החלו חששות ליציבותה כמו גם
דיבורים על הסדר נושים".
.7

לאור זאת קובע ביהמ"ש כי יש להורות על סיווג המבקשות לאסיפת סוג נפרדת מיתר מחזיקי
אגרות החוב של החברה ,אשר תצביע על ההסדר המוצע ,באסיפה שעל כינוסה הורה ביהמ"ש
במסגרת ההחלטה.

.8

עמדת הרשות תתייחס להנמקת ביהמ"ש את מסקנתו זו ובפרט בהתייחס לקביעת ביהמ"ש כי
מועד רכישת אגרות החוב של החברה על ידי המבקשות ,כאשר היה ידוע זה לא מכבר כי החברה
מצויה בקשיים ,וכן שבכוונת המשיבות לעשות שימוש בזכויות התביעה )הנובעות מהאחזקה
באגרות החוב( כנגד בעל השליטה במשיבות ,מעידים על קיומו של אינטרס מהותי שונה למבקשות
המצדיק סיווגן לאסיפה נושים נפרדת.

ב.

עמדת הרשות
.9

עמדת הרשות היא כי ככלל קיים קושי לראות בנסיבות כדוגמת אלו שפורטו על ידי כבוד ביהמ"ש
בקשר עם מועד רכישת אגרות החוב תוך ידיעה כי החברה מצויה בקשיים וכי קיימות עילות
תביעה כנגד בעלי השליטה בתאגיד שהנפיק את אגרות החוב ,ככאלו המקימות עילה לסיווגו של
נושה לאסיפת סוג נפרדת בהתאם להוראות סעיף )350א (1לחוק החברות.

מועד רכישת אגרות החוב
.10

הרשות מבקשת להדגיש כי אגרות החוב של חברה ,המייצגות חוב שהנפיקה החברה לציבור,
ממשיכות על פי רוב להיסחר )בבורסה או מחוצה לה( גם שעה שהחברה מצויה בקשיים ,ואפילו

3

מקום בו ניתן צו הקפאת הליכים לחברה .המסחר באגרות החוב נמשך עד להנפקת ניירות ערך
חדשים למחזיקים כתוצאה מאישור הסדר חוב או לחילופין עד למתן צו פירוק לחברה.
.11

קבלת עמדת ביהמ"ש קמא כי יש רלבנטיות למועד רכישת אגרות החוב על ידי המחזיק ,תביא
לכך כי מחזיק שרכש את אגרות החוב לאחר מועד הכניסה לקשיים עלול להיחשב כבעל אינטרס
שונה המצדיק סיווגו לאסיפת סוג נפרדת; יתכן ואף יהיה צורך בסיווג המחזיקים למספר אסיפות
סוג בהתאם למידת הקשיים בהן היתה מצויה החברה שעה שרכשו את אגרות החוב.

.12

גישה זאת תוביל לכך שיהא זה קשה ביותר ואף בלתי אפשרי לאשר הסדר חוב בחברה אשר
הנפיקה אגרות חוב לציבור בשל ריבוי אסיפות ,אשר לכל אחת מהן קיימת ,הלכה למעשה ,זכות
וטו באישור ההסדר.

.13

לאור האמור לעיל ,סבורה הרשות כי מועד רכישת אגרות החוב ,כשלעצמו ,אפילו שעה שידוע
במועד זה כי החברה מצוייה בקשיים אין בו ,כשלעצמו ,כדי להצדיק סיווג נושה להצבעה אסיפת
סוג נפרדת.

עילות התביעה כנגד החברה
.14

גם בעניין זה דומה כי קיים קושי בהחלטת כבוד בית המשפט קמא שעה שזה מתייחס לשיקולי
רוכש אגרות חוב והערכתו בנוגע לעילות התביעה הקיימות לו מכוח החזקה באגרות החוב,
כשיקול המצדיק סיווגו בנפרד מיתר הנושים.

.15

הרשות סבורה כי ,ככלל ,שיקול הנוגע לזכויות תביעה ומימושן אגב הליך של פירוק הנו שיקול
לגיטימי בעת רכישת אגרות חוב כמו גם בעת הצבעה על הסדר חוב ,שכן הוא נובע משיקולי
כדאיות כלכלית של חלופת הפירוק לעומת חלופת הסדר שהוצע .ושוב יודגש ,כי בנסיבות העניין
דכאן ,גם המומחה מטעם ביהמ"ש קבע כי אין עדיפות מובהקת לחלופת ההסדר ביחס לחלופת
הפירוק ,שכן כאמור לעיל ,ההבדל בין החלופות נובע אך ורק מהערכתן של עילות התביעה ,אותן
לא היה בידו להעריך )לעניין זה ראה סעיף  4לתוספת לחוות דעת המומחה מיום  ,21.7.13רצ"ב
כנספח א'(.

.16

זאת ועוד ,לעמדת הרשות יש לעודד הגשתן של תביעות מוצדקות כנגד גורמים בתאגידים
מדווחים שפעלו בניגוד לדין וגרמו נזקים למחזיקי ניירות הערך או לתאגיד עצמו בפעולותיהם
4

וזאת בין במהלך חיי החברה באמצעות כלי התביעה הייצוגית והנגזרת ובין באמצעות הסמכויות
המוענקות למפרק מקום שהחברה חדלה להתקיים.
.17

בכל מקרה ,לעמדת הרשות ,אין להתייחס להערכתו הכלכלית של נושה בדבר כדאיותן של עילות
התביעה כנגד גורמים בתאגיד )עילות המשותפות לכלל המחזיקים בניירות הערך ואפילו לכלל
הנושים( כעניין המצדיק סיווגו בנפרד מיתר הנושים.

.18

לסיום ,חוזרת הרשות ומדגישה כי אין באמור לעיל כדי להביע עמדה אם היה מקום לפסול את
הצבעתה של המבקשות ,בין היתר לאור הסכסוך בינן ובין בעל השליטה בחברה .כל שהרשות
מבקשת להבהיר הוא כי לדעתה ההנמקות האחרות עליהן נשען כבוד בית המשפט קמא הנן
בעייתיות לשם סיווגו של נושה כבעל אינטרס שונה מהותי מנושים אחרים .כאמור אין באמור
לעיל כדי לגרוע מסמכותו של בית המשפט בהתקיים נסיבות המצדיקות זאת ,לפסול את הצבעתו
של נושה ,הפועל בחוסר תום לב או משיקולים זרים כפי שאף קובע הדין.
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