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סימוכין20282/0 :
לכבוד
מחלקת תאגידים
רשות יירות ערך
באמצעות המג "א
א.ג,. .
פ ייה מקדמית  -רוטשטיין דל"ן בע"מ  -היעדר "זיקה" של דירקטור חיצו י

ה דון:

בשם מרשת ו ,רוטשטיין דל"ן בע"מ )להלן" :החברה" או "רוטשטיין"( ,א ו מתכבדים לפ ות אליכם בפ ייה מקדמית
לקבלת החלטה בשאלת כשירותו של מר גדעון שלום ב דור )להלן" :מר ב דור"( ,להמשיך לכהן כדירקטור חיצו י
בחברה ,הכל בהתאם למפורט להלן.
 .1רקע עובדתי
להלן תיאור העובדות עליהן מתבססת פ ייה זו ,כפי ש מסרו ל ו על-ידי החברה:
.1.1

רוטשטיין הי ה חברה ציבורית המאוגדת בישראל ,אשר יירות ערך שלה רשומים למסחר בבורסה
ל יירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן" :הבורסה"( .כון למועד מכתב ו זה ,עוסקת החברה ,הן בעצמה
והן באמצעות חברות המוחזקות על ידה ,בע ף ה דל"ן ,כאשר עיקר עיסוקה הי ו ייזום והקמת
פרויקטים של ב יה למגורים.

.1.2

בהתאם לצרכיה העסקיים של החברה ,ומעת לעת ,מגייסת החברה חוב מן הציבור באמצעות ה פקת
סדרות של אגרות חוב ורישומן למסחר בבורסה .במסגרת הליך הה פקה ,כצעד ראשון בה עת התהליך,
מתקשרת החברה ,אד-הוק ,עם רכז ה פקה ומפיצים שו ים .בה פקות שביצעה החברה בש ים
האחרו ות ,התקשרה החברה ,בין היתר ,עם פועלים אי.בי.אי -.חיתום וה פקות בע"מ )להלן" :פועלים
חיתום"( ,כמפיצה ו/או כרכז ה פקה .כך ,בה פקת אגרות החוב )סדרות ד' ,ז' ו-ח'( של החברה ,שימשה
פועלים חיתום כמפיצה מובילה וכרכז הה פקה ובה פקת אגרות החוב )סדרה ו'( כמפיצת מש ה.1
יודגש ,כי ההחלטה בדבר בחירת מפיץ מוביל ו/או רכז ה פקה ,מתקבלת על ידי ה הלת החברה כצעד
ראשון בה עת הליך הה פקה כאמור לעיל ,זאת עוד בשלב הבדיקות המקדמיות בהן החברה בוח ת
ביצוע ה פקה ואי ה מובאת לדיון ואישור הדירקטוריון.2

.1.3

1
2
3

סך ההוצאות כפי שהוכרו בדוחותיה הכספיים של החברה בגין ה פקת אגרות החוב )סדרות ד' ,ו' ,ז' ו-
ח'( ,כון לימים  31בדצמבר  31 ,2017בדצמבר  2018ו 31 -בדצמבר ) 2019כולל עמלות הפצה ,עמלות
הצלחה ותשלום לרכז ה פקה( ,3מהווה כ ,1.06%-כ 2.07%-ו כ ,1.8%-בהתאמה ,מסך עלויות המימון
של החברה )ברוטו ,לא כולל הכ סות מימון( .ב וסף ,כפי ש מסר לחברה מפועלים חיתום ,הכ סותיה
מרוטשטיין בש ת  2018ובש ת  2019הי ן בסך של כ ___%-וכ ___%-מסך הכ סותיה של פועלים חיתום
באותה ש ה ,בהתאמה .כמו כן ,בהתאם לדוחותיה הכספיים של אי.בי.אי .השקעות )כהגדרתה בסעיף
 1.9להלן( ,הכ סותיה של פועלים חיתום מרוטשטיין בש ת  2018ובש ת  2019מהוות סך של כ___%-
וכ ___%-מסך הכ סותיה של אי.בי.אי .השקעות באותה ש ה ,בהתאמה.

אגרות החוב )סדרות ד' ,ו' ,ז' ו-ח'( הו פקו לציבור על פי דוחות הצעת מדף מימים  4בספטמבר  9 ,2014בי ואר  3 ,2018באפריל
 2019ו 8 -בי ואר  ,2020בהתאמה )מס' אסמכתאות 2019-01-032545 ,2018-01-004006 ,2014-01-150852 :ו,2020-01-003529 -
בהתאמה(.
יש לציין כי במסגרת הדיון וההחלטה בדבר אישור הה פקה ופרסום דוח הצעת המדף על ידי הדירקטוריון מובא לאישור
גם התשלום למפיצים ורכז הה פקה עבור שירותיהם.
יובהר ,שהסכומים כאמור אי ם כוללים סכומים ששולמו אך טרם הוכרו בדוחותיה הכספיים של החברה .יצוין ,כי גם הסכומים
כאמור שטרם הוכרו אי ם מהותיים לחברה.
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.1.4

ביום  20ב ובמבר  ,2016אישרה אסיפת בעלי המ יות של החברה את מי ויו לראשו ה של מר ב דור
כדירקטור חיצו י בחברה ,לתקופה בת שלוש ש ים החל מיום  10בדצמבר ) 2016להלן" :הכהו ה
הראשו ה"( .4ביום  2בדצמבר  ,2019אישרה אסיפת בעלי המ יות של החברה את מי ויו של מר ב דור
כדירקטור חיצו י בחברה ,לתקופת כהו ה ש יה ,בת שלוש ש ים החל מיום  10בדצמבר ) 2019להלן:
"הכהו ה הש ייה"(.5

.1.5

במסגרת עיסוקיו הפרטיים ,החזיק מר ב דור במלוא הון המ יות הרגילות המו פק של חברת אס-קיוב
ייעוץ כלכלי בע"מ )להלן" :אס-קיוב"( ,6אשר עוסקת בעיקר בביצוע הערכות שווי לחברות הז ק וכן
כיהן בה כמ כ"ל .יובהר ,כי לחברת אס-קיוב אין ולא היו כל קשרים עסקיים ,במישרין או בעקיפין ,עם
רוטשטיין .ביום  1בי ואר  2020מכר מר ב דור את מלוא החזקותיו באס-קיוב לידי איי בי איי קפיטל
אמ ויות בע"מ )להלן" :מכירת אס-קיוב" ו"קפיטל" ,בהתאמה( בתמורה ל_______________
)להלן" :התמורה המיידית"( וסכום עתידי _________________________________________
___________________________ .יצוין ,כי התמורה המיידית מהווה את עיקר התמורה בגין
מכירת אס-קיוב.

.1.6

בד בבד עם מכירת אס-קיוב ,התקשרה קפיטל עם חברת שלג אדום ייעוץ בע"מ )להלן" :שלג אדום"(,
חברה בבעלותו המלאה של מר ב דור ,בהסכם לקבלת שירותי יהול משלג אדום ,באמצעות מר ב דור
בלבד )להלן" :הסכם ה יהול"( .השירותים כוללים את כל התפקידים אשר בוצעו על ידי מר ב דור
כמ כ"ל אס-קיוב עובר למועד מכירת אס-קיוב )להלן" :השירותים"(.

 .1.7בתמורה לשירותים ,זכאית שלג אדום ,בין היתר ,לתשלום דמי יהול חודשיים )_____________
______________________________________( ,וכן למע ק מיוחד ____________________
_____________________________________ )"להלן התשלום החודשי והמע ק המיוחד ביחד:
"התמורה בגין השירותים"(.
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.1.8

למיטב ידיעת החברה ,כפי ש מסר לה מקפיטל ,במסגרת מתן השירותים ,מר ב דור יהיה כפוף למ כ"ל
קפיטל בלבד ,מר טל דורי ,כאשר השירותים אותם מע יק מר ב דור כמ הל פעילות אס-קיוב בקפיטל
דומים ברמתם ל יהול מחלקה בקפיטל .מר ב דור לא יהיה חבר ה הלה .יובהר ,כי מר ב דור אי ו כפוף
ליו"ר דירקטוריון קפיטל ,מר עדו קוק .עוד יצוין ,כי למיטב ידיעת החברה ,כפי ש מסר לה מקפיטל,
פעילות אס-קיוב אי ה מהותית ביחס לסך הפעילות העסקית של קפיטל ומהווה ,בהתאם לדוחותיה
הכספיים המבוקרים האחרו ים )ש ת  ,(2018פחות מ __%-מסך הכ סות קפיטל.

.1.9

למיטב ידיעת החברה ,7אי.בי.אי .בית השקעות בע"מ )להלן" :אי.בי.אי .השקעות"( ,מחזיקה בכ-
 57.54%מהון המ יות של קפיטל ובכ 31.38%-מהון המ יות של פועלים אי.בי.אי .יהול וחיתום בע"מ
)להלן" :פועלים יהול"( ,אשר מחזיקה בכ 85%-מהון המ יות ו 100%-מזכויות ההצבעה בפועלים
חיתום .8כפי ש מסר לחברה מקפיטל ,9אי.בי.אי .השקעות הי ה בעלת השליטה הן בפועלים יהול והן
בקפיטל .עוד מסר לחברה ,כי קיימת הפרדה עסקית מלאה בין פעילות קפיטל לפועלים חיתום ואין כל
קשר ,במישרין או בעקיפין ,בין הפעילויות העסקיות כאמור .יש לציין ,כי מר דורי אי ו מכהן כ ושא
משרה באי.בי.אי .השקעות או בפועלים חיתום וכן אין לו כל תפקיד ו/או מעורבות בעסקי החברות

לפרטים וספים ראו דוח מיידי על תוצאות אסיפה מיום  20ב ובמבר ) 2016מס' אסמכתא.(2016-01-129667 :
לפרטים וספים ראו דוח מיידי על תוצאות אסיפה מיום  2בדצמבר ) 2019מס' אסמכתא.(2019-01-105675 :
יובהר ,כי מר ב דור החזיק במלוא הון המ יות הרגילות של אס-קיוב ,המהוות כ 88%-מסך הו ה המו פק ,יתרת  12%מסך הו ה
המו פק של אס-קיוב הו פק כמ יות מוגבלות ללא זכויות למעט הזכות לדיביד ד והוחזקו בידי  2עובדים וספים באס-קיוב.
בהתבסס על הדוח הש תי של אי.בי.אי .השקעות לש ת  2019אשר פורסם ביום  31במרץ ) 2020מס' אסמכתא2020-01- :
).(033939להלן" :הדוח הש תי של אי.בי.אי .השקעות"(.
בהתבסס על הדוח הש תי של פועלים יהול לש ת  2014אשר פורסם ביום  25בפברואר ) 2019מס' אסמכתא(2019-01-016453 :
)להלן" :הדוח הש תי של פועלים יהול"( וכן על דוח מיידי מתקן על מצבת החזקות בעלי ע יין ו ושאי משרה מיום  5בי ואר 2020
)מס' אסמכתא) (2020-01-001776 :להלן" :מצבת ההחזקות של פועלים יהול"(.
ובהתבסס על הדוחות הש תיים של אי.בי.אי .השקעות ופועלים יהול.
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כאמור.10
 .2השאלה המשפטית
החברה מבקשת לקבל את הסכמת רשות יירות ערך )להלן" :הרשות"( לעמדה לפיה ב סיבות המתוארות
בפ ייה זו:
.2.1

אין בקיומם של הקשרים העסקיים המתוארים לעיל בין מר ב דור לקפיטל ובין החברה לפועלים חיתום,
כדי ליצור למר ב דור "זיקה" כמשמעותה בהוראות סעיף )240ב( לחוק החברות.

.2.2

גם אם עמדת החברה כמתואר בסעיף  2.1לעיל תדחה ,הרי שטיב הקשרים העסקיים כאמור אי ם
מקימים למר ב דור זיקה שאי ה ז יחה ,ולפיכך אי ם פוגמים בכשירותו להמשיך לכהן כדירקטור
חיצו י בחברה.

 .3המסגרת ה ורמטיבית
.3.1

סעיף  240לחוק החברות
 .3.1.1ת אי הכשירות לכהו ה כדירקטור חיצו י בחברה ציבורית קבועים בסימן ה' לחלק השישי,
פרק ראשון לחוק החברות.
 .3.1.2סעיף  240לחוק החברות אשר עוסק בכשירות ה דרשת מדירקטור חיצו י במועד מי ויו .ס"ק
)ב( שם קובע כדלקמן:

")ב( לא ימו ה לדירקטור חיצו י יחיד ,שהוא קרוב של בעל השליטה ,וכן מי
שיש לו ,לקרובו ,לשותפו ,למעבידו ,למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין
או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו ,במועד המי וי או בש תיים שקדמו למועד
המי וי ,זיקה לחברה ,לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה,
במועד המי וי ,או לתאגיד אחר;...
לע ין סעיף קטן זה –
"זיקה"  -קיום יחסי עבודה ,קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או
שליטה ,וכן כהו ה כ ושא משרה ,למעט כהו ה של דירקטור שמו ה כדי לכהן
כדירקטור חיצו י בחברה שעומדת להציע לראשו ה מ יות לציבור; השר,
בהתייעצות עם רשות יירות ערך ,רשאי לקבוע כי ע י ים מסוימים ,בת אים
שקבע ,לא יהוו זיקה;"
 .3.1.3סעיף )240ו( לחוק החברות עוסק בת אי הכשירות ה דרשים מדירקטור חיצו י בזמן כהו תו,
קובע כך:

")ו( בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )ב( לא יכהן כדירקטור חיצו י יחיד שיש
לו ,לקרובו ,לשותפו ,למעבידו ,למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או
לתאגיד שהוא בעל השליטה בו ,קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה
זיקה אליו לפי הוראות סעיף קטן )ב( ,גם אם הקשרים כאמור אי ם דרך כלל,
למעט קשרים ז יחים ,וכן יחיד שקיבל תמורה ב יגוד להוראות סעיף )244ב(;
קוימו קשרים או התקבלה תמורה כאמור בעת כהו ת הדירקטור החיצו י ,יראו
בכך ,לע יין סעיפים 245א 246 ,ו 247-הפרת ת אי מן הת אים הדרושים
למי ויו או לכהו תו כדירקטור חיצו י".
.3.2

תכלית סעיף  240לחוק החברות
 .3.2.1חוק החברות ביקש להבטיח קיומו של מ ג ון פיקוח וסף בדירקטוריון של חברות ציבוריות
ו/או חברות אגרות חוב ,באמצעות מי ויים של דירקטורים חיצו יים .בהתאם להוראות חוק
החברות ,על חברה ציבורית וחברת אגרות חוב למ ות לפחות ש י דירקטורים חיצו יים.
מי ויים של הדירקטורים החיצו יים ועד להבטיח כי הדירקטוריון יכלול לפחות ש י
דירקטורים אשר אי ם תלויים ו/או קשורים לבעל השליטה בחברה ,אשר אי ם פועלים מתוך
אי טרסים דוּאליים ,וזאת מתוך מטרה שיהוו מעין 'כלבי שמירה' 11של בעלי המ יות מן
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יצוין ,כי בהתאם לאמור בדוח הש תי של אי.בי.אי .השקעות וכן בדוח הש תי של פועלים יהול ,מר קוק ,יו"ר דירקטוריון קפיטל,
מכהן גם כ ושא משרה בחברות אחרות בקבוצת אי.בי.אי .השקעות לרבות כדירקטור בפועלים יהול ובפועלים חיתום.
ע"פ )מחוזי-ת"א(  1828/93ב ק למסחר ' מדי ת ישראל ,פ"מ תש "ו).(1996) 394 ,379 (3

3

הציבור ,יפעלו באופן אובייקטיבי ,טול פ יות ו טול השפעות חיצו יות ובכך ישרתו את החברה
 ולא את בעלי השליטה בה .על מ ת שהדירקטור החיצו י יוכל לפקח על בעל השליטה ומ הליהחברה ,קבע כי עליו להיות אדם שאין לו "זיקה" ,כהגדרתה בחוק החברות .יפים לכך דבריה
של פרופ' חביב-סגל:12

"תכליתו של ההסדר של הדירקטורים החיצו יים היא לרסן את בעל השליטה
בחברה ,ולמ וע ממ ו לעשות בחברה כבתוך שלו .הדירקטורים החיצו יים
אמורים להבטיח את יכולתו של הדירקטוריון לשמש כ״מפקח״ יעיל על
פעולות הה הלה ,ה שלטת על־ידי בעל השליטה בחברה .לכן ,מבקש החוק
להבטיח שהפרטים המכה ים כדירקטורים חיצו יים לא יהיו בעלי שליטה
בחברה ,או בעלי היכולת המעשית להשפיע על יהולה של החברה.
...
במילים אחרות ,מן ההגדרה של המו ח "זיקה" בסעיף  ,240ומתכליתו של
החוק ,למד שמו ח "זיקה" בסעיף זה מבקש למ וע זיקה אפשרית בין
הכהו ה במשרה של דירקטור חיצו י לבין גורמי השליטה וה יהול של
החברה".
 .3.2.2תכליתו של מ ג ון זה עולה גם מדברי ההסבר להצעת חוק החברות:13

"על דירקטור חיצו י להיות גורם אובייקטיבי ועצמאי ,בעל יכולות המאפשרות
לו לפקח על הה הלה הפעילה ולהעלות את ה ושאים הראויים לבחי ה בפ י
הדירקטוריון ,בעל ראיה כוללת המ ותקת מהעשייה היומיומית ובעל יכולת
לראות את טובת החברה בכללותה ואת האי טרסים של כלל בעלי המ יות,
לרבות של בעלי המ יות מן הציבור".
 .3.2.3תכלית הוראותיו של סעיף  240לחוק החברות מקבלת ביטוי גם בעמדת סגל משפטית מס'
) 101-17להלן" :עמדת סגל הרשות"( ,14כדלקמן:

"תכלית חוק החברות ,בקשר עם מי וי דירקטורים חיצו יים ואיסור הזיקה
שלהם לגורמים שקשורים לחברה ולבעל השליטה ,הי ה לחזק את עצמאות
הדירקטור החיצו י ואת אי תלותו בחברה ובבעל השליטה ,וזאת מתוך מטרה
לאפשר לדירקטור החיצו י למלא את תפקידו כראוי".
.3.3

זיקה ז יחה
 .3.3.1תק ות החברות )ע י ים שאי ם מהווים זיקה( ,התשס"ז) 2006-להלן" :תק ות הזיקה"(
מגדירות אילו קשרים עסקיים או מקצועיים לא יהוו זיקה )להלן" :זיקה ז יחה"( .תק ה )5ב(
לתק ות הזיקה קובעת מתי קשרים עסקיים או מקצועיים שהחלו לאחר שהדירקטור החיצו י
מו ה לא יהוו זיקה ,כדלקמן:

")ב( קיום קשרים עסקיים או מקצועיים שהחלו לאחר שהדירקטור החיצו י
מו ה ,לא יהווה זיקה אם התקיימו כל אלה:
) (1בקשרים מתקיים האמור בתק ת מש ה )א();(1
) (2הדירקטור החיצו י הצהיר כי לא ידע ולא יכול היה לדעת באופן סביר
על היווצרותם של הקשרים או הכוו ה ליצירתם וכי אין לו שליטה על קיומם
או על סיומם; על הצהרה לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיף )241ב( ו)-ג( לחוק;
) (3ועדת הביקורת אישרה ,בהתבסס על עובדות שהוצגו לפ יה ,כי
מתקיים הת אי שבפסקה )."(1
 .3.3.2תק ת מש ה )א() (1דורשת כי:

")א( ) (1הקשרים ז יחים הן מבחי ת המועמד והן מבחי ת החברה".
 .3.3.3ציין ,כי בעמדת סגל הרשות ,קבע כי הגורמים המפורטים להלן חזים כמי שהקשרים
העסקיים של החברה מיוחסים להם לע יין בחי ת זיקה לפי סעיף )240ב( לחוק החברות:
מ כ"ל; יו"ר דירקטוריון; בעל שליטה; ו ציגים המעורבים באופן מהותי בקשרים העסקיים
בפועל עם הגורם שאסורה אליו הזיקה.
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די י חברות )כרך א(  ,2007בעמ' .434
הצעת חוק החברות )תיקון מס' ) (3כשירות דירקטורים חיצו יים( ,התשס"ה 11) 2004-באוקטובר .(2004
עמדת סגל משפטית מס' '" :101-17זיקה' של דירקטור חיצו י לחברה" ,מיום  10ביו י 2013
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 .3.3.4ב וסף ,עמדת סגל הרשות בהמשך ,בסעיף  ,4מציי ת כך:

"איסור הזיקה הורחב על ידי המחוקק גם ל"קרובו ,לשותפו ,למעבידו" של
המועמד ,וכן "למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל
השליטה בו" )להלן" :הצד המקורב"( ,מתוך חשש ,כי עקב יחסי התלות ו/או
האמון של המועמד עם הצד המקורב ,גם קשרים עסקיים של הצד המקורב
עשויים לפגוע בעצמאות המועמד ובאי תלותו בבעל השליטה".
 .3.3.5בשולי הדברים ,מציי ת עמדת סגל הרשות ,כי יתן לקחת בחשבון ,בעת בחי ת הז יחות ,גם
את העובדה שהקשרים העסקיים אי ם של המועמד עצמו אלא של צד מקורב וכן להתייחס
למידת הקרבה או כל סיבה רלוו טית אחרת הקשורה למהות הקשר בין הדירקטור החיצו י
לבין הצד המקורב.
 .4עמדת החברה
.4.1

הקשרים עסקיים אי ם עולים לכדי זיקה
 .4.1.1החברה בדעה ,כי לאור מכלול ה סיבות אשר פורטו לעיל ויפורטו להלן במכתב זה ,אין בקיומם
של הקשרים העסקיים המתוארים לעיל בין מר ב דור לקפיטל ובין החברה לפועלים חיתום,
כדי ליצור למר ב דור "זיקה" כמשמעותה בהוראות סעיף )240ב( לחוק החברות.
 .4.1.2כאמור ,למר ב דור עצמו אין קשרים עסקיים ,במישרין או בעקיפין ,עם רוטשטיין .ב וסף ,לא
קיימים קשרים עסקיים בין קפיטל ורוטשטיין ולפיכך ,גם אם ראה בקפיטל כמעבידו של מר
ב דור הרי שלא קיימת זיקה בין ב דור לחברה ,לרבות לא בגין קשרים עסקיים בין מעבידו
לחברה שכן אילו אי ם קיימים .ציין ,כי עצם סיווגה של קפיטל כמעבידו של מר ב דור אי ו
ברור מאליו שכן מר ב דור מע יק לקפיטל שירותים באמצעות הסכם יהול ואין בי יהם יחסי
עובד-מעביד.
 .4.1.3לאור עמדת סגל הרשות בבקשת ה חיה מקדמית של רפק תקשורת ותשתיות בע"מ )להלן:
"עמדת הרשות ברפק תקשורת"( ,15בקש להתייחס גם לשאלת קיומה של זיקה ב סיבות שוא
פ יה מקדמית זו לאור טע ה אפשרית לפיה ,לכאורה ,מר ב דור עשוי להיחשב למי שכפוף
במישרין או בעקיפין לאי.בי.אי .השקעות אשר כאמור ,הי ת בעלת השליטה בקפיטל ובפועלים
חיתום .קדים ו אמר ,כי א ו בדעה שמר ב דור אי ו כפוף במישרין או בעקיפין לפועלים
אי.בי.אי .השקעות וזאת בשים לב ל סיבות המפורטות לעיל ולהלן .יחד עם זאת ,למען הסר
ספק ,ולאור עמדת הרשות ברפק תקשורת ,בקש להתייחס לטעמים בבסיס עמדת ו כאמור:
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.4.1.3.1

ברפק תקשורת דובר במועמדת לכהו ה כדירקטורית חיצו ית אשר כיה ה
כסמ כ"ל כספים בחברת  .IDIבמקרה ד ן ,מר ב דור אי ו חבר ה הלה בקפיטל
ולמעשה מספק לקפיטל שירותי יהול בגין פעילות אס-קיוב בלבד אשר אי ה
מהותית ביחס לכלל פעילותה של קפיטל .מר ב דור אף אי ו כפוף ליו"ר
דירקטוריון קפיטל וזאת ב יגוד למועמדת ברפק תקשורת אשר היתה כפופה
ליו"ר דירקטוריון  .IDIעוד יודגש ,כי מטבע הדברים מידת ההשפעה והמעורבות
של סמ כ"ל כספים אי ה זהה לזו של מ הל פעילות ספציפית.

.4.1.3.2

אופי הקשרים העסקיים בין רפק תקשורת והחברות המוחזקות על ידה לבין
חברות בקבוצת דלק )רכישת זכויות במיזמי הפעלת תח ות כוח פרטיות ,הסכם
לאספקה והובלת גז טבעי מ"מאגר תמר" והסכמי תדלוק מול "דלק" חברת הדלק
הישראלית בע"מ( ,הי ם קשרים אשר וגעים לליבת העסקים של רפק תקשורת,
כאשר בע יי ו ,הקשרים העסקיים בין החברה ופועלים חיתום אי ם בליבת
העסקים של רוטשטיין ו עשים אד הוק לכל ה פקה .עוד יצוין ,כי לאור האמור
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לעיל ,ההחלטה בבחירת מפיץ או רכז ה פקה ,הי ה החלטה המתקבלת על ידי
ה הלת החברה ואי ה מושפעת ,הלכה למעשה ,מהחלטות הדירקטוריון.
 .4.1.4א ו סבורים כי עמדת הרשות ברפק תקשורת ,לפיה" -את המו ח 'כפוף בעקיפין' יש לפרש
בשים לב לתכלית ההסדר התחיקתי ה וגע לכשירות דירקטור חיצו י  -למ וע פגיעה בתפקיד
המועמד לכהו ה בידי מי שהמועמד תלוי בו ,או עשויה להיות לו השפעה מהותית על המועמד",
אי ה רלוו טית לע יי ו ,זאת בשים לב למכלול סיבות הע יין ותכלית הוראות סעיף )240ב(
לחוק החברות.
 .4.1.5לעמדת ו ,יישום פרש ות זהה לזו ש ית ה ברפק תקשורת במקרה ד ן יוביל למסק ה לפיה,
לכאורה ,מר ב דור צריך היה להימ ע ממכירת אס-קיוב לקפיטל ,עסקה פרטית שאין לה כל
קשר ו/או השפעה על הפעילות העסקית והאי טרסים של רוטשטיין לרבות ,בשים לב ,לקשריה
עם פועלים חיתום ,או להתפטר מתפקידו כדירקטור חיצו י ברוטשטיין ,צעד אשר גם הוא
כשלעצמו ובהיעדר הצדקה ע יי ית ומשפטית ,אי ו לטובת החברה .גם אם רחיק ו יח ,לצורך
הדיון בלבד ,שקיימת אפשרות תיאורטית בה לאי.בי.אי .השקעות השפעה מהותית על מר
ב דור ,הרי שלאור סיבות המקרה ד ן ,בשו ה מ סיבות רפק תקשורת ,טע ה לקיומו של חשש
לפגיעה ב יקיון שקול הדעת של מר ב דור כדירקטור חיצו י בחברה ,הי ה טע ה מרחיקת לכת
שאין לה כל בסיס ,בין היתר ,לאור הטעמים המפורטים להלן:
.4.1.5.1

כאמור לעיל ,קיים יתוק מוחלט בין הקשרים העסקיים של החברה עם פועלים
חיתום לבין קשריו של מר ב דור עם קפיטל או עסקיה של קפיטל כך שאלה אי ם
משפיעים על אלה ולא קיים כל חשש ל יגוד ע יי ים בין ע יי יו הפרטיים של מר
ב דור לאי טרסים של החברה.

.4.1.5.2

קשריה העסקיים של רוטשטיין עם פועלים חיתום אי ם בליבת עסקיה של
רוטשטיין ולפיכך אין מדובר בסוג הקשרים אשר ,במהלך עסקים רגיל ,תו ים
להשפעתו של הדירקטוריון )כל שכן של ועדת הביקורת( או שיש להם כשלעצמם,
השפעה מהותית על עסקי החברה.

.4.1.5.3

הקשרים העסקיים בין החברה ופועלים חיתום הי ם ז יחים ,הן מבחי ת החברה
והן מבחי ת פועלים חיתום.

 .4.1.6פועל יוצא מן האמור לעיל הוא כי החשש לכאורה ,שאי.בי.אי .השקעות עלולה לבקש ולהשפיע
על מר ב דור כך שיפעל ב יגוד לטובת החברה ולטובתה של פועלים חיתום )אם ביחס לבחירתה
כמפיצה ואם ביחס לתמורה המשולמת לה על ידי רוטשטיין( ,הי ו חשש מרחיק לכת ה עדר
כל בסיס או מידתיות ב סיבות הע יין .גם אם תי קט גישה מחמירה לפיה ,קיומו של חשש
כאמור הי ו סביר ב סיבות הע יין ,הרי שלאור מאפיי י הקשרים העסקיים של החברה עם
פועלים חיתום ,יתן לתת מע ה לחשש זה באמצעות הימ עותו של מר ב דור מהשתתפות
בדיו י הדירקטוריון ה וגעים לקשרים העסקיים של החברה עם פועלים חיתום מבלי שהדבר
יוביל לפגיעה כלשהי ביכולתו של מר ב דור להמשיך ולפעול כדירקטור חיצו י בחברה ולטובת
החברה .דגיש ,כי למען הסר ספק ,החברה אכן מתכוו ת לפעול כך.
 .4.1.7לסיכומם של הדברים ,יישום פרש ות לפיה ,ב סיבות הע יין ,הקשרים העסקיים המתוארים
לעיל עולים כדי "זיקה" כמשמעותה בסעיף )240ב( לחוק החברות ,לא רק שאי ו דרש או
משרת את תכלית הוראה זו אלא אף מוביל לתוצאה שאי ה מידתית ואי ה לטובת החברה.
המשך רצף כהו תו של מר ב דור כדירקטור חיצו י בחברה הי ו לטובת החברה וזאת בשים לב
ל יסיו ו וכישוריו של מר ב דור וכן לאור היכרותו עם עסקי החברה .גם טע ה לפיה על מ ת
שמר ב דור יוכל להמשיך לכהן כדירקטור חיצו י בחברה היה עליו להימ ע מעסקת מכירת
אס-קיוב ,הי ה טע ה מרחיקת לכת הטומ ת בחובה פגיעה קשה בע יי יו הפרטיים של מר
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ב דור .הדברים האמורים מקבלים אף מש ה תוקף לאור מאפיי י הקשרים העסקיים השו ים,
הריחוק העובדתי והיעדר בסיס לחשש בפגיעה ביכולתו של מר ב דור להמשיך ולפעול
כדירקטור חיצו י בחברה תוך הפעלת שקול דעת עצמאי.
 .4.1.8ציין ,כי עמדת סגל הרשות מהווה אף היא חיזוק לטע ה שאין לראות במר ב דור כמי
ש"מקיימים קשרים עסקיים דרך כלל" עם החברה שכן הוא אי ו מ ה על בעלי התפקידים
המפורטים בעמדה האמורה ,הן ביחס לקפיטל ,פועלים חיתום ואי.בי.אי .השקעות.
 .4.1.9למעלה מן הצורך לאור עמד ו כמפורט לעיל ,ציין כי גם תשמע טע ה לפיה מר ב דור כפוף
בעקיפין לפועלים אי.בי.אי .השקעות )בדומה לאמור בעמדת הרשות ברפק תקשורת( ,הרי
שלאור ז יחות הקשרים העסקיים בין החברה לבין פועלים חיתום וקל וחומר ביחס לאי.בי.אי.
השקעות ,אין לייחס את הקשרים העסקיים האמורים לאי.בי.אי .השקעות ולפיכך ,גם אם
תעלה טע ה לפיה מר ב דור כפוף לאי.בי.אי .השקעות הרי שזו אי ה מקיימת קשרים עסקיים
עם החברה ולפיכך הקשרים העסקיים המתוארים בפ יה מקדמית זו אי ם עולים כדי זיקה
כמשמעה בסעיף )240ב( לחוק החברות.
.4.2

ז יחות הזיקה
 .4.2.1מבלי לגרוע מעמדת החברה לפיה הקשרים העסקיים המפורטים לעיל אי ה עולים כדי "זיקה"
כמשמעותה בסעיף )240ב( ולמעלה מן הצורך ,גם אם לא תתקבל עמדת החברה כאמור לעיל,
הרי שהקשרים העסקיים האמורים הי ם ז יחים ולפיכך אין בהם כדי לפגום בכשירותו של מר
ב דור כדירקטור חיצו י בחברה.
 .4.2.2לאור האמור לעיל בכלל ובפרט לאור האמור בסעיף  1.3לעיל ,הקשרים העסקיים בין פועלים
חיתום והחברה הי ם קשרים ז יחים מבחי ת ש י הצדדים האמורים ולפיכך החברה עומדת
בהוראות תק ה )5ב() (1לתק ות הזיקה .ב וסף ,ככל שיידרש ,בכוו ת החברה להביא לאישור
ועדת הביקורת של החברה את ז יחותם של הקשרים העסקיים כאמור וזאת בהתאם להוראות
תק ה )5ב() (3לתק ות הזיקה.
 .4.2.3על מ ת לבסס את ז יחותם של הקשרים העסקיים במקרה ד ן ,דרש מר ב דור להצהיר,
בהתאם לדרישות תק ה )5ב() (2לתק ות הזיקה" ,כי לא ידע ולא יכול היה לדעת באופן סביר
על היווצרותם של הקשרים או הכוו ה ליצירתם וכי אין לו שליטה על קיומם או על סיומם".
בעוד שאין כל ספק שלמר ב דור אין ולא היתה ,הלכה למעשה ,כל שליטה על קיומם או סיומם
של הקשרים העסקיים בין החברה לפועלים חיתום הרי שב סיבות הע יין אין באפשרותו של
מר ב דור להצהיר כי "לא ידע ולא יכול היה לדעת באופן סביר על היווצרותם של הקשרים או
הכוו ה ליצירתם" ,כדרישת לשון התק ה ,אם וככל שפרש ותה עשית באופן דווק י וצר
החוטא לתכליתה של התק ה האמורה וזאת מהטעמים המפורטים להלן:
.4.2.3.1

א ו סבורים כי לשון התק ה לא הביאה בחשבון את הפרש ות המרחיבה למו ח
זיקה כפי שבאה לידי ביטוי בעמדת הרשות ברפק תקשורת או בעמדת סגל
הרשות .כך ,במקרה שלפ י ו ,יישום הפרש ות המרחיבה כאמור היה מוביל
למסק ה שהיה על מר ב דור לא רק לדעת על קשריו העסקיים עם קפיטל )דבר
המובן מאליו( אלא ,היה עליו גם לדעת כי היווצרותם של קשרים עסקיים אילו,
על אף שאין להם כל קשר לעסקיה של החברה או פועלים חיתום ,עלולים להקים
לו "זיקה" כמשמעותה בסעיף )240ב( לחוק החברות .מסק ה זו הי ה מסק ה
מרחיקת לכת וא ו סבורים כי לא זו היתה כוו ת המחוקק עת תיקן את תק ה )5ב(
לתק ות הזיקה.

.4.2.3.2

כך ,יתן ללמוד על תכליתה של התק ה כאמור מדברי ההסבר לתיקון האמור:
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"החוק והתק ות הקיימים אי ם ות ים מע ה למקרה בו במהלך
כהו תו של הדירקטור החיצו י מתברר כי וצר קשר ז יח שאי ו
חד פעמי במהלך הכהו ה ,ולכן לא חל עליו סעיף )240ו( לחוק ,וגם
לא תק ה  5האמורה .זאת ,גם אם הקשר הז יח וצר מבלי
שלדירקטור או לחברה שליטה לגביו והדירקטור החיצו י כלל
אי ו צד לו בעצמו.
מוצע כי יתן יהיה לקבוע גם לגבי קשר כזה ,ש וצר לאחר המי וי,
כי הוא אי ו מהווה זיקה .זאת ,בהחלטה של ועדת הביקורת
ובת אי שהדירקטור הצהיר כי לא ידע ולא יכול היה לדעת באופן
סביר על היווצרותה של הזיקה ,וכי אין לו שליטה על קיומה או
סיומה .ב וסף על ועדת הביקורת לאשר שהחברה לא ידעה ולא
יכלה לדעת על היווצרותה ואין לחברה שליטה על קיומה או
סיומה") .ההדגשות אי ן במקור(
.4.2.3.3

לאור האמור לעיל ,א ו סבורים ,כי הדרישה בתק ה )5ב() (2ועדה לתת מע ה
לזיקה ש וצרה לאחר המי וי ,כאשר הדירקטור החיצו י עצמו אי ו צד במישרין
לקשרים עסקיים עם החברה ,שהרי אז כיצד יוכל להצהיר כי לא ידע על קיומם
וכי אין לו שליטה עליהם .דוגמא למצבים אליהם כיוו ה הדרישה האמורה יתן
למצוא בפ יה מקדמית של אוריין ש.מ .בע"מ 16אשר געה למצב בו התגלו קשרים
עסקיים בין החברה בה כיהן הדירקטור החיצו י לבין החברה האחרת בה כיהן
כסמ כ"ל כספים .אין ספק כי במקרה כאמור ,יש ה חשיבות לכך שהדירקטור
החיצו י לא ידע על קיומם של הקשרים העסקיים וכי לא היתה לו שליטה עליהם.
דוגמה וספת אפשרית היא מצב בו לדירקטור חיצו י מכהן יש ן חברות בבעלותו
אשר וצרו להן קשרים עסקיים עם החברה בה הוא מכהן מבלי שידע על כך.

 .4.2.3.4לסיכומה של קודה זו ,טען כי לצורך ביסוס ז יחותם של הקשרים העסקיים
שוא פ יה מקדמית זו ,יש לפרש את הוראת תק ה )5ב() (2באופן תכליתי כך שמר
ב דור יצהיר כי אין לו כל שליטה על קיומם של הקשרים העסקיים בין החברה
לפועלים חיתום .עוד ציין ,כי מר ב דור לא ידע כי התקשרותו עם קפיטל עלולה
להוביל לייחוסם של הקשרים המזדמ ים של החברה עם פועלים חיתום כאילו
היו קשרים עסקיים בי ו או בין מעבידו או בין מי שהוא כפוף לו במשירים או
בעקיפין ,לחברה .לא רק זאת ,מר ב דור לא היה מודע לטיב הקשרים התאגידיים
בין קפיטל לפועלים חיתום ,תמו ה שהתבהרה לו עת ביצעו הח"מ את הבדיקה
שוא פ יה מקדמית זו .ב וסף ,לאור ה סיבות וריחוק הקשרים המתוארים בפ יה
מקדמית זו ,בוודאי שלא ידע ואף לא היה עליו לדעת ,כי הוא עשוי להיחשב כמי
שכפוף לאי.בי.אי .השקעות וכפועל יוצא מכך לקיומה של זיקה אגב קשריו
העסקיים עם קפיטל.
 .5סיכום
.5.1

לאור כל האמור בפ ייה מקדמית זו לעיל ,החברה מבקשת ,כי סגל הרשות יאשר כי לא יתערב בעמדת
החברה ,לפיה אין בקיומם של הקשרים העסקיים המתוארים לעיל בין מר ב דור לקפיטל ובין החברה
לפועלים חיתום ,כדי ליצור למר ב דור "זיקה" כמשמעותה בהוראות סעיף )240ב( לחוק החברות.

.5.2

לחלופין ,גם אם עמדת החברה כאמור בסעיף  5.1לעיל תדחה וימצא כי מתקיימת זיקה כאמור ,א ו
סבורים כי לאור מכלול ה סיבות המתוארות בפ יה זו ,מדובר בזיקה ז יחה אשר אי ה פוגמת בכשירותו
להמשיך לכהן כדירקטור חיצו י בחברה וזאת בכפוף לת אים הקבועים בתק ה )5ב( לתק ות הזיקה
ולאמור בסעיף  4.2.6לעיל.

 .6הערות
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.6.1

החברה מתחייבת לאמץ את עמדת רשות יירות ערך ,כפי שתבוא לידי ביטוי בתשובה לפ יה זו.

.6.2

החברה מודעת לעובדה ,כי הפ יה אליכם ותשובתכם יפורסמו ב וסחן המלא באתר רשות יירות ערך.
יחד עם זאת ,החברה מבקשת כי הפרסום לא יכלול תו ים בדבר היקף ההתקשרויות בין מר ב דור
לקפיטל ובין החברה לפועלים חיתום ,כמפורט בפ יה מקדמית זו לעיל ,וכן כי לא יצוי ו השמות של
החברות המפורטות בפ יה מקדמית זו )למעט שמה של החברה( ,שכן לעמדת החברה אין בפרסום
הכמותי כאמור או לשמות קפיטל ,פועלים חיתום ואס-קיוב כדי ליתן ערך מוסף של ממש לקוראים.
הדברים אמורים ביתר שאת בהתייחס ל תו י קפיטל ופועלים חיתום ,אשר אי ן צד לפ יה מקדמית זו.

בכבוד רב,
ברוך סאוטה ,עו"ד
איילת קרישפין ,עו"ד
גרוס ,קלי ה דלר ,חודק ,הלוי ,גרי ברג ,ש הב ושות'
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