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ז' אדר ב ,תשע"ד
לכבוד
דליה גליק ,עו"ד
דליה גליק ,משרד עורכי דין
מגדל ב.ס.ר ,1 .רחוב בן גוריון 2
רמת גן 52573

באמצעות פקס03-6124447 :

ג.נ,.
הנדון :כמיפל בע"מ )"החברה"( -בקשת הנחיה מקדמית
סימוכין :מכתבכם מיום  30בינואר 2014

במענה לבקשת החברה במכתב שבסימוכין )"המכתב"( ,הרינו להביא בפניכם את עמדת סגל רשות
ניירות ערך )"סגל הרשות"( ,בהתייחס לנושא שבנדון .עמדה זו מבוססת על המסכת העובדתית
שנפרשה על ידכם במכתב ועליה בלבד ,ובהנחה כי זו משקפת את כל הנתונים הרלבנטיים.
 .1מפנייתכם עולים הדברים הבאים:
א.

החברה מעוניינת למנות דירקטורית שתסווג כבלתי תלויה )"המועמדת"( .המועמדת
מועסקת ומקבלת את שכרה מהמשרד לשיתוף פעולה אזורי )"המשרד לשת"פ"( ,בראשות
השר סילבן שלום )"השר"( .תחת אחריות השר גם משרד התשתיות הלאומיות ,אנרגיה
ומים ,וכן המשרד לפיתוח הנגב והגליל )להלן יחד עם המשרד לשת"פ" :המשרד המורחב"(.
המועמדת משמשת כיועצת של השר בכל המשרדים במסגרת המשרד המורחב ,זוהי עבודתה
היחידה ,במשרה מלאה .המועמדת מסרה לחברה כי קיבלה את אישור המשרד לשת"פ
לכהונה כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.

ב.

מבחינת החברה קיימת זיקה למדינת ישראל בשני מישורים עיקריים (1) :במישור הפיקוח,
רישוי והסדרה ,כאשר רוב הרגולציה של החברה הינה מול משרד הבריאות ,ואין כל קשר
בין החברה לבין המשרד המורחב; ) (2במישור המקצועי  /עסקי  /מסחרי ,הכולל מכירות
של החברה למספר גופים של המדינה שהינן בהיקף זניח.

 .2לאור האמור ,ביקשתם לקבל את עמדתנו האם לצורך בחינת הזיקה של המועמדת בהתאם
להוראות סעיף )240ב( לחוק החברות ,תשנ"ט) 1999-להלן" :חוק החברות"( ,יש לפרש את זהות
המעביד של המועמדת באופן רחב ,המדינה ,או באופן מצומצם ,המשרד לשת"פ או לכל היותר
המשרד המורחב.
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לעמדתכם ,שעה שהמעביד של המועמדת הינו המדינה ,יש לפרש את זהות המעביד לעניין זיקה
באופן מצומצם ,קרי המשרד לשת"פ או המשרד המורחב ,לכל היותר ,בשל הנימוקים כלהלן:
א.

מהות איסור הזיקה הינה לשמור על אי תלות הדירקטור ,אשר נשמרת שעה שלחברה אין
כל קשר בתחומי הרגולציה והמסחרי והמקצועי עם המשרד המורחב.

ב.

פירוש המונח "מעביד" באופן רחב תוצאתו תהא כי נאסר על כל עובדי המדינה לכהן
כדירקטורים חיצוניים או בלתי תלויים בכל החברות הציבוריות בארץ ,בניגוד לכוונת
המחוקק.

ג.

אין כל ניגוד עניינים ולא קיים חשש לניגוד עניינים בין עובד המשרד המורחב לבין כהונה
כדירקטור בלתי תלוי בחברה לאור העדר הקשר של החברה עם המשרד המורחב כאמור.

ד.

המועמדת פנתה לממונים עליה במשרד לשת"פ ,ואלו אישרו את המינוי.

 .4לחילופין ,לעמדתכם ניתן להגיע לתוצאה האמורה בדרך של שימוש בתקנה  5לתקנות החברות
)עניינים שאינם מהווים זיקה( ,תשס"ז.2006-
 .5הרינו להודיעכם כי על רקע האמור ,ומבלי לקבל בהכרח את מכלול טיעוניכם המשפטיים ,סגל
הרשות לא יתערב בעמדתכם לפיה העובדות המתוארות לעיל אינן מקימות למועמדת זיקה
כהגדרתה בחוק החברות.
 .6יודגש ,כי סגל הרשות אינו מביע עמדתו לגבי שאלות אחרות העשויות לעלות מהאמור במכתב.
בנוסף ,מכיוון שעמדה זו מבוססת על העובדות המתוארות במכתבכם ,כל שינוי בעובדות,
בנסיבות או בתנאים המתוארים בו ,עשוי לחייב מסקנה אחרת מזו המובאת במכתב תשובה זה.
 .7בנוסף ,הרינו להודיעכם ,כי בהתאם לנוהל טיפול בפניות מקדמיות לרשות ניירות ערך )פורסם
באתר האינטרנט של הרשות בחודש יוני  ,(2008הפנייה המקדמית והתשובה לה עשויים
להתפרסם באתר הרשות.

בכבוד רב,
צפנת מזר ,עו"ד
מערך רגולציה וייעוץ משפטי
מחלקת תאגידים
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