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הנדון:

פנייה מקדמית בנושא החלת ההקלה המנויה בסעיף (5ו) לתקנות החברות (הקלות לחברות שניירות
ערך שלהן רשומים למסחר בבורסה מחוץ לישראל) ,תש"ס 2000-על דירקטורים חיצוניים המקבלים
תגמול שאינו ה"סכום המירבי"

בהמשך לשיחות עמכם ,אייסקיור מדיקל בע"מ ("החברה") ,מתכבדת לפנות אליכם בפניה מקדמית זו לשם
קבלת הנחיה מקדמית בדבר היכולת לשנות את הגמול הניתן לדירקטורים חיצוניים בחברה ציבורית הנסחרת
במסחר דואלי (בתל אביב ובנאסד"ק) ,בהתאם לתקנה (5ו) לתקנות החברות (הקלות לחברות שניירות ערך
שלהן רשומים למסחר בבורסה מחוץ לישראל) ,תש"ס( 2000 -להלן" :תקנות ההקלות") ,חרף העובדה כי
טרם הרישום למסחר בנאסד"ק הדח"צים היו זכאים לגמול "הקבוע" כהגדרתו בתקנות החברות (כללים
בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,תש"ס( 2000 -להלן" :תקנות הגמול") ,והכל כפי שיפורט להלן:
.1

החברה הינה חברה ציבורית אשר ניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב ,החל
מיום  2בפברואר .2011

.2

החל מיום  12בינואר  2017ואילך ,התגמול השנתי המשולם לדירקטורים החיצוניים הינו "הסכום הקבוע"
כהגדרתו בתקנות הגמול ותגמול ההשתתפות המשולם לדירקטורים הינו בגובה "הסכום הקבוע" כהגדרתו
בתקנות הגמול ,בתוספת  230ש"ח לישיבה.

.3

החל מיום  26באוגוסט  ,2021ניירות הערך של החברה החלו להיסחר במסחר דואלי בנאסד"ק בארה"ב.

.4

תקנה  8ג לתקנות הגמול קובעת כי חברה אינה רשאית לשנות את תגמול הדירקטורים החיצוניים אלא אם
היא ממנה דירקטור חיצוני חדש והתגמול אשר נקבע לדירקטור החיצוני החדש ,ייטיב עם הדירקטור
החיצוני המכהן.

.5

תקנה (5ו) לתקנות ההקלות קובעת כי לעניין גמול המשולם לדירקטור חיצוני בחברת חו"ל או בחברה כפולה
אשר דין מדינת החוץ החל עליה מטיל על הדירקטור החיצוני ,חובות או דרישות נוספות על החובות
והדרישות הקבועות על פי כל דין ,הנובעות ממעמדו כדירקטור עצמאי או בלתי תלוי ,והמטילות עליו נטל
נוסף ,יקראו את תקנות הגמול ,כאילו במקום הסכומים הנקובים בטור "הסכום המרבי" שבתוספת השניה
בהן ,בא  ,133,770ובתוספת השלישית בהן בא .4,020

.6

כעולה מלשון תקנה (5ו) לתקנות ההקלות ,חברה העומדת בתנאים המפורטים ברישא של תקנה (5ו) יכולה
לשנות את הגמול המשולם לדירקטור חיצוני בחברה מבלי להמתין למועד מינוי של דח"צ וזו כל עוד היא
משלמת את "הסכום המירבי".

.7

ברצון החברה ,להחיל את הוראות תקנה (5ו) לתקנות ההקלות החל ממועד הרישום של החברה למסחר

בנאסד"ק מבלי להמתין למועד מינוי של דירקטור חיצוני ,הגם שהדירקטורים החיצוניים של החברה זכאים
נכון למועד זה לגמול בגובה "הסכום הקבוע" ,והכל מהנימוקים שיפורטו להלן:
.7.1

היקף הפעילות של החברה שקיבל בין היתר ביטוי ברישום החברה למסחר בנאסד"ק גדל באופן
מהותי ביותר.

.7.2

בשנה החולפת ,שווי השוק של החברה צמח ב ,733% -משווי של  30מיליון דולר לכ 220 -מיליון
דולר.

.7.3

עצם המסחר בבורסה נוספת על הבורסה בישראל ,הכפיפות לדין הזר החל על החברה מכוח היותה
נסחרת בנאסד"ק וכפופה גם לכללי הרשות לניירות ערך האמריקאית וגם לכללי הנאסד"ק וכן
הגידול בהיקף החשיפה לתביעות משפטיות ,מטיל על הדירקטורים החיצוניים בחברה אחריות,
דרישות ונטל נוסף שלא היו קיימים לפני כן.

.7.4

תקנות ההקלות כשמן כן הן ,מטרתן לקבוע הקלות לחברות ישראליות שניירות הערך שלהן נסחרות
בבורסה מחוץ לישראל.

.7.5

תקנה (5ו) לתקנות ההקלות מכירה בכך שהרישום הכפול ו/או הרישום בבורסה זרה ,יתכן ומטיל
על הדירקטור החיצוני חובות ו/או דרישות נוספות ו/או נטל נוסף על אלו שהיו לו שעה שהחברה
נסחרה רק בבורסה בתל אביב .לכן המחוקק הכיר בכך שיש לאפשר במקרים כאמור לעלות את
הסכום המשולם לדירקטורים החיצוניים .קרי -מבחינה מהותית -מקום בו קיימים אחריות ונטל
נוספים לדין הישראלי ,הדירקטור החיצוני יהיה זכאי לתשלום נוסף.

.7.6

החברה לא רואה הבדל בין גידול בהיקף האחריות המצדיק תשלום נוסף בחברות אשר נהגו לתגמל
את הדחצ"ים לפי "הסכום המירבי" לעומת חברות אשר הגידול בהיקף האחריות מצדיק תשלום
נוסף ואשר נהגו לתגמל את הדחצ"ים לפי "הסכום הקבוע".

.8

לאור האמור ,החברה מבקשת מהרשות לניירות ערך ,לקבל את עמדתה ולהחיל את תקנה (5ו) לתקנות
ההקלות גם על הדירקטורים החיצוניים של החברה החל ממועד רישום החברה למסחר בנאסד"ק ולא
להמתין למועד מינוי של דירקטור חיצוני בחברה.

.9

בהתאם לנוהל פנייה מקדמית לרשות ,החברה מצהירה כי תודיע לרשות מראש במידה ויהיה בכוונתה לאמץ
עמדה שונה מזו שתבוא לידי ביטוי בתשובה שתינתן על ידי הרשות לפנייה מקדמית זו.

.10

בנוסף ,מצהירה החברה כי היא מודעת לכך שפנייה מקדמית זו ,ותשובת הרשות לפנייה ,יכול שיפורסמו
באתר האינטרנט של הרשות .עם זאת ,ככל שבעתיד תשקול הרשות לפרסם את פנייתנו ואת חוות הדעת
המצורפות ,נבקש כי יימחקו ממנה ,לאחר תיאום עם החברה ,פרטים מסוימים.

.11

אנו לרשותכם לכל שאלה או הבהרה.

בברכה,
אייל שמיר ,מנכ"ל החברה

