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המבקשת
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עמדה מטעם רשות ניירות ערך ורשם החברות
בהמשך להחלטת בית המשפט הנכבד מיום  ,3.11.14מתכבדים רשם החברות ורשות ניירות ערך
)להלן" :הרשות"( למסור את עמדתם ביחס לתגובת המבקשת לעמדת הרשות )להלן" :תגובת
המבקשת"( כדלקמן:
ואלה נימוקי התגובה:
 .1ראשית אין בדעת רשם החברות לנקוט עמדה בסוגיה שעלתה בתגובת המבקשת והן
מותירות אותה לשיקול דעת בית המשפט הנכבד.
 .2המבקשת בתגובתה לעמדת הרשות מפנה להחלטה בעניין "גיבור" ובשונה מבקשתה
המקורית ציינה בתגובה כי "ככל שהחלוקה בפועל )או חלק ממנה( תתרחש במועד

המרוחק יותר מכפי שישה חודשים ממועד אישור החלוקה וכן ככל שעד אותו מועד
יתרשו נסיבות המצדיקות בחינה מחודשת של מבחן יכולת הפרעון הקבוע בדין ,המבקשת
תשוב לבחון את החלטת החלוקה במוסדותיה וכן תפנה בבקשה לאישור מחודש לבית
המשפט הנכבד".

2
 .3כזכור הרשות היא זו שבתגובתה לבקשה המקורית הסבה את תשומת לב בית המשפט
לסוגיית העדר לוח זמנים ברור לביצוע הרכישה העצמית )החלוקה( ואת ההשלכות של
ההחלטה בעניין "בזק" בעניין זה .לפיכך ,ככל שהחברה מתחייבת לבחון מחדש את מבחני
החלוקה וכן לפנות מחדש לבית המשפט לאישורה ,זאת ,בחלוף  6חודשים ממועד אישור
החלוקה – אם וככל שתאושר  -או בהתקיימות נסיבות המצדיקות בחינה מחודשת )גם
אם טרם חלפו  6חודשים( ,אזי אין בדעת הרשות להתערב בעניין זה.
 .4עוד מבקשת הרשות לציין כי יכול ויהיו נסיבות בהן תקופה של שישה חודשים לא תחשב
כ"זמן סביר" בין מועד אישור חלוקה לבין מועד ביצועה בפועל ,וזאת בתלות במכלול
נסיבות העניין ובמאפייניה של כל חברה המבקשת לבצע חלוקה .כך או כך דומה שיש
לשאוף לקצר ככל הניתן את הזמן שיחלוף בין החלטת חברה והחלטת בית המשפט אודות
חלוקה ,לבין מימושה בפועל וזאת בכדי לעמוד בהוראות הדין וכדי לאפשר לבית המשפט
להפעיל את שיקול דעתו כראוי.
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