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לכבוד
עדי טל ,עו"ד ורו"ח
קרן גיחז ,עו"ד
אדוה מדליון ,רו"ח
רשות ניירות ערך,
מחלקת תאגידים,
כנפי נשרים ,22
ירושלים
באמצעות המגנ"א (לא פומבי)
אדונים נכבדים,
הנדון :אי די בי חברה לפתוח בע"מ ("החברה")  -בקשה לאי נקיטת פעולה אכיפה
( )no-actionבקשר לאופן הגילוי הנדרש בנוגע לערבות בתנאי Non-Recourse
המובטחת בשעבוד ספציפי ופניה מקדמית באשר לטיפול החשבונאי בעסקת מכירה
אפשרית של החזקות החברה במניות חברת השקעות דיסקונט בע"מ
חלק א' – רקע עובדתי
 .1החברה הינה חברה פרטית אשר אגרות חוב שלה הוצעו לציבור ורשומות למסחר בבורסה
לניירות ערך בתל אביב בע"מ .בהתאם לכך ,החברה הינה "חברת אגרות חוב" על פי חוק
החברות ,התשנ"ט"( 1999-חוק החברות") ו"תאגיד מדווח" על פי חוק ניירות ערך ,תשכ"ח-
"( 1968חוק ניירות ערך").
 .2במסגרת היערכותה של החברה ליישום הוראות החוק לקידום התחרות ולצמצום
הריכוזיות ,התשע"ד"( 2013-חוק הריכוזיות") הנוגעות למגבלות לעניין שליטה במבני
החזקה הכוללים יותר משתי "חברות שכבה" (כהגדרתן בחוק הריכוזיות )1והוראות המעבר
הכלולות בו ,הוקמה ועדה בלתי תלויה של דירקטוריון החברה ,המורכבת מדירקטורים
חיצוניים ובלתי תלויים בלבד ("הוועדה") ,אשר הוסמכה לבחון חלופות שונות להתמודדות
החברה עם דרישות חוק הריכוזיות.
 .3יצוין בתמצית ,כי בחוק הריכוזיות נקבעו הוראות מעבר ביחס למבני החזקה קיימים במועד
פר סומו של החוק (דוגמת אלו המוחזקות על ידי החברה) ,המתירות את המשך השליטה
הקיימת בחברות שכבה שלישית ורביעית למשך התקופות שנקבעו בחוק הריכוזיות (שש
וארבע שנים ממועד פרסום החוק ,בהתאמה) .כן יצוין ,כי נכון למועד זה ,כולל מבנה
ההחזקות של הקבוצה ארבע שכבות של "חברת שכבה" ,כדלקמן (ראו גם תרשים החזקות
בנספח ג'' למכתב זה):
( )1שכבה ראשונה  -החברה.
( )2שכבה שנייה (חברה הנשלטת על ידי החברה)  -חברת השקעות דיסקונט בע"מ
( "דסק"ש").
( )3שכבה שלישית (חברות הנשלטות על ידי דסק"ש)  -שופרסל בע"מ ,חברה לנכסים ולבנין
בע"מ ,אלרון בע"מ וסלקום בע"מ.
( )4שכבה רביעית (חברות הנשלטות על ידי חברה לנכסים ולבנין בע"מ) – חברת גב ים
לקרקעות בע"מ ,מהדרין בע"מ וישפרו חברה ישראלית להשכרת מבנים בע"מ.
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"חברת שכבה" מוגדרת בחוק הריכוזיות כחברה שהיא "תאגיד מדווח" .המונח "תאגיד מדווח" אינו מוגדר בחוק
הריכוזיות עצמו ,אך הוראת הפרשנות בפרק ג' לחוק הריכוזיות מפנה להגדרות הקבועות בחוק החברות .הגדרת
"תאגיד מדווח" בחוק החברות מפנה להגדרת המונח בחוק ניירות ערך ("תאגיד מדווח כהגדרתו בחוק ניירות ערך
וכן תאגיד שהוראות פרק ה' 3לחוק ניירות ערך חלות עליו") ,והמונח "תאגיד מדווח" מוגדר בחוק ניירות ערך
כדלקמן " -תאגיד שהוראות סעיף  36חלות עליו ולא ניתן לו פטור מתחולתן" ,דהיינו "תאגיד שניירות ערך שלו
הוצעו לציבור על פי תשקיף" או "תאגיד שניירות ערך שלו נסחרים בבורסה או רשומים בה למסחר".
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 .4בחודש מאי  2017בחרה הוועדה בחלופה המועדפת להתמודדותה של החברה עם הוראת
המעבר שנקבעה בחוק הריכוזיות ביחס לשנת  ,22017אשר במסגרתה תמכור החברה את כל
מניותיה בדסק"ש (כפי שיהיו במועד השלמת העסקה) ("המניות הנמכרות") לתאגיד ייעודי
שיהיה חברה פרטית המאוגדת בישראל שאינה "תאגיד מדווח" ,כהגדרת מונח זה בחוק
ניירות ערך ,בבעלות מלאה של תאגידים בשליטת בעל השליטה בחברה ,מר אדוארדו
אלשטיין ("התאגיד הרוכש") .על פי חלופה זו ,ובכפוף להשלמתה ולתנאיה ,החברה תחדל
להחזיק בדסק"ש ובחברות בשליטתה ,כך שמבנה ההחזקה של החברה יעמוד בדרישות חוק
הריכוזיות לעניין מבני החזקה פירמידליים .פרטים אודות התהליך שקיימה הוועדה הבלתי
תלויה ועיקרי החלופה שנבחרה על ידה כאמור ואודות הצעה בלתי מחייבת שהתקבלה מבעל
השליטה בחברה בקשר לכך ,פורסמו במסגרת דיווחים מיידים של החברה בחודשים מאי
ואוגוסט  .32017בהמשך להחלטת הועדה אימצו וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה,
בהתאמה ,את המלצות הוועדה ובחירתה בחלופה המועדפת כאמור.
 .5בהמשך לדיווחיים המיידיים של החברה המפורטים לעיל ,העקרונות הכלליים של החלופה
הנבחרת (הכפופים להמשך בחינת החלופה וגיבוש מלוא תנאיה על ידי הוועדה ,למו"מ
שיתנהל בין הוועדה לבין התאגיד הרוכש בדבר תנאי העסקה ולאישור האורגנים המוסמכים
בחברה) ,הינם כדלקמן:
 .5.1המניות הנמכרות תימכרנה לתאגיד הרוכש על בסיס שווין ההוגן כפי שייקבע בהערכת
שווי שתערך על ידי מעריך שווי בלתי תלוי שתמנה הוועדה ,ובכפוף למו"מ בין הצדדים
("התמורה") .סכום התמורה הוא סכום נקוב סופי שלא ישתנה במקרה של שינוי
בשווי של דסק"ש לאחר המכירה.
 .5.2עסקת מכירת המניות הנמכרות היא סופית ומוחלטת .עם השלמתה של עסקת
המכירה החברה לא תחזיק עוד באמצעי שליטה בדסק"ש ולא תעמוד לחברה (ו/או
לנושיה) זכות לכוון את פעילות דסק"ש ולהשפיע על קבלת ההחלטות בה או בתאגיד
הרוכש ,לרבות (אך לא רק) בכל הנוגע למינוי ו/או פיטורין של דירקטורים ו/או
מנהלים בדסק"ש .מבלי לגרוע מן האמור ,יצוין כי ייתכן שעסקת המכירה תכלול
זכויות מסוימות מקובלות בהלוואות מסוג זה ,ובעלות אופי הגנתי בלבד שיינתנו
לחברה ו/או למחזיקי אגרות החוב שלה ביחס לתאגיד הרוכש והבטוחות המועמדות
על ידו במסגרת עסקת המכירה הנועדות להגן על האינטרסים הנשייתיים המקובלים
של החברה ו/או מחזיקי אגרות החוב שלה 4אשר לא יהיה בהם בכדי להגביל או
להשפיע על ניהול הפעילות השוטפת של דסק"ש על ידי התאגיד הרוכש .עוד יצוין ,כי
לא צפוי שתהא זהות בהרכב הדירקטוריונים וההנהלה של החברה ושל התאגיד
הרוכש .בנוסף יצוין ,כי קיימת כיום זהות חלקית בין הדירקטוריונים של החברה ושל
דסק"ש וכן זהות בהנהלה של החברה ושל דסק"ש ,אשר צפויות להמשיך להתקיים
גם במועד השלמת העסקה ואולם עם השלמת עסקת המכירה תעמוד לתאגיד הרוכש
בלבד בכובעו כבעל השליטה החדש בדסק"ש הזכות והיכולת הבלעדית לכוון את
פעילות דסק"ש ולהשפיע על קבלת ההחלטות בה ובכלל זאת היכולת להשפיע על מינוי
ו/או פיטורים של הדירקטורים בדסק"ש (מלבד הדירקטורים החיצוניים) ו/או של
נושאי משרה בדסק"ש ,ואלה לא תעמודנה עוד לחברה.
 .5.3החברה תעמיד לתאגיד הרוכש הלוואת מוכר לרכישת המניות הנמכרות במלוא סכום
התמורה כנגד אגרת חוב מובטחת שתונפק על ידי התאגיד הרוכש לחברה ,אשר תישא
ריבית ,תיפרע במועדים ותהיה בתנאים כפי שיוסכם ("הלוואת המוכר") .תנאיה
המפורטים של הלוואת המוכר יקבעו במסגרת מו"מ בין הצדדים .להערכת החברה,
הקובננטים ועילות ההעמדה לפירעון מיידי שיכללו בהלוואת המוכר צפויים להיות
בתנאים דומים לאלו המקובלים בהלוואות מסוג זה 5ומכל מקום לא יקנו לחברה
(ו/או למי מנושיה) זכות לכוון את פעילות דסק"ש וניהולה השוטף ו/או להשפיע על
 2על פי הוראת מעבר זו ,על חברה בשכבה שלישית או יותר לחדול מלשלוט בתאגידים מדווחים שהיו בשליטתה ביום
הפרסום של חוק הריכוזיות ברשומות ,לכל המאוחר בחודש דצמבר .2017
 3דוחות מיידיים של החברה מיום ( 24.5.2017מס' אסמכתא  ,)2017-01-052743מיום ( 25.5.2017מס' אסמכתא 2017-
 )01-053856ומיום ( 20.8.2017מס' אסמכתא  .)2017-01-072085בעניין זה ,ראו גם ביאור 3ז 3.לדוחותיה הכספיים של
החברה לשנת .2016
 4למען הסדר הטוב יצוין ,כי האמור כפוף לתנאי העסקה הסופיים כפי שיגובשו ויסוכמו בין הוועדה הבלתי תלויה עם
התאגיד הרוכש.
 5כגון עילות העמדה לפירעון מיידי כדלקמן :שינוי שליטה בתאגיד הרוכש ,מינוי מפרק ,אי פירעון אגרת החוב במועד
הפירעון שנקבע וכיוצ"ב.
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קבלת ההחלטות בדסק"ש או בתאגיד הרוכש ביחס לדסק"ש (למעט שעבודים
שירשמו על מניות דסק"ש עצמן כמפורט להלן).
 .5.4הלוואת המוכר תובטח בשעבוד ספציפי מדרגה ראשונה לטובת החברה ("השעבוד
להבטחת הלוואת המוכר") על( :א) כל המניות הנמכרות והתמורות שיתקבלו בגינן
(ממכירת המניות ,מדיבידנד וכדומה) ,ו( -ב) מזומנים ו/או ניירות ערך סחירים נוספים
כפי שיוסכמו בין הצדדים והתמורות שיתקבלו בגינן (ממכירתם ,מדיבידנד וכדומה),
ובלבד שמדובר בניירות ערך סחירים של "תאגידים מדווחים" (יחד " -הנכסים
המשועבדים") .עם פירעון הלוואת המוכר יסתיימו היחסים הנשייתיים שייווצרו בין
החברה לבין התאגיד הרוכש ,אשר במסגרתם החברה תהווה נושה של התאגיד
הרוכש.
מובהר למען הסר ספק ,כי במקרה של מימוש השעבוד להבטחת הלוואת המוכר על פי
תנאיו ,מימוש השעבוד יעשה על פי צו בית המשפט בהתאם להוראות חוק המשכון,
תשכ"ז 1967-ומכל מקום החברה לא תוכל להחזיר לחזקתה את המניות הנמכרות
באופן הנוגד את הוראות חוק הריכוזיות.
 .5.5בנוסף ,וכחלק מהחלופה האמורה לעיל ,התאגיד הרוכש ירשום שעבוד ספציפי נוסף
על הנכסים המשועבדים או לחילופין יעמיד ערבות המובטחת בשעבוד ספציפי נוסף
על הנכסים המשועבדים ,וזאת באופן הבא :השעבוד או הערבות המובטחת בשעבוד
ספציפי (לפי העניין) ייווצרו לטובת מחזיקי אגרות החוב של החברה ,כפי שיהיו במועד
השלמת העסקה ואשר אינם צדדים קשורים לחברה ("הנושים הזכאים") ,לשם
הבטחת פירעון חובות החברה כלפיהם ("הערבות") ,בתנאים הבאים:
 .5.5.1הסכום המובטח על ידי השעבוד האמור או הסכום בגינו תינתן הערבות כלפי
כל נושה זכאי (לפי הענין) ,יהיו מוגבלים בסכום ההתחייבות של החברה
כלפיו ,כפי שיהיה במועד השלמת העסקה ,ויהיו בתוקף עד למועד הסילוק
הסופי של סכום התחייבות החברה כלפי הנושה הזכאי.
 .5.5.2הבטוחה שתינתן לנושים הזכאים ביחס לנכסים המשועבדים (בין אם בדרך
של מתן השעבוד הספציפי הנוסף ובין אם בדרך של מתן הערבות המובטחת
בשעבוד ספציפי נוסף) תהיה בדרגה נחותה לשעבוד להבטחת הלוואת המוכר
(ביחד" :השעבוד הנחות").
 .5.5.3בעת קיטון שחל בסכום הערבות לרבות כתוצאה מביצוע פירעון חוב של
החברה כלפי הנושים הזכאים ,ישוחרר בהתאם החלק היחסי מן הנכסים
המשועבדים מן השעבוד הנחות.
 .5.5.4לאור קדימותו של השעבוד להבטחת הלוואת המוכר על פני הערבות/השעבוד
הנחות ,מימוש הערבות/השעבוד הנחות יהיה כפוף לפירעון הלוואת המוכר.
במקרה של העמדה לפירעון מיידי של התחייבויות החברה כלפי מי מהנושים
הזכאים ודרישה שתוגש על ידו למימוש הערבות/השעבוד הנחות (ככל
שתצמח לו זכות כזו בהתאם לתנאי סדרת אגרות החוב הרלוונטית) בטרם
נפרעה הלוואת המוכר במלואה ,יהיה זכאי אותו נושה להורות לחברה לדרוש
מהתאגיד הרוכש את הקדמת הפירעון של הלוואת המוכר עד לגובה סכום
ההתחייבות כלפי אותו נושה זכאי באותה עת (כפוף למגבלה כאמור בסעיף
 5.5.1לעיל).
 .5.5.5החברה לא תהא רשאית להרחיב סדרת אגרות חוב הכלולה בקבוצת הנושים
הזכאים או להחליף את החוב בגינה (אלא אם החלפה כאמור נעשית במסגרת
הרחבת סדרה מובטחת קיימת במועד השלמת העסקה כאמור בסעיף 5.6
להלן) ללא קבלת אישור מראש של התאגיד הרוכש.
 .5.6כמו כן ,לחברה תעמוד הזכות להורות לתאגיד הרוכש במועד השלמת העסקה
ולאחריו ,ליצור שעבודים נוספים חדשים על כל או חלק מן המניות הנמכרות ,אשר
יהיו בדרגת שעבוד בכירה יותר מהשעבודים האמורים לעיל (דהיינו ,במקרה כאמור
ביחס לחלק המניות הנמכרות שישועבד בשעבוד בכיר כאמור  -השעבוד להבטחת
הלוואת המוכר יהפוך לשעבוד מדרגה שנייה והשעבוד הנחות יהפוך לשעבוד מדרגה
שלישית) וזאת לשם הבטחת סדרות אגרות חוב שהונפקו קודם למועד השלמת
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העסקה 6או שתונפקנה על ידי החברה לאחריו במסגרת הרחבת סדרה ("נושה מובטח
של החברה"" ,השעבוד לטובת נושה מובטח של החברה" ,בהתאמה) וזאת בכפוף
לכך שיצירת שעבודים להבטחת סדרה כאמור במועד השלמת העסקה או הרחבת
סדרה כאמור כנגד שעבוד על כל או חלק מן המניות הנמכרות ,יותנו בכך שסך החבות
כלפי כלל הנושים המובטחים של החברה לא יעלה על סכום הלוואת המוכר בכל עת.
הנפקת סדרת אגרות חוב מובטחת חדשה על ידי החברה לאחר מועד השלמת העסקה
אשר תובטח בשעבוד מדרגה ראשונה על הנכסים המשועבדים תהא כפופה להסכמת
התאגיד הרוכש .השעבוד לטובת נושה מובטח של החברה יכלול גם שעבוד ספציפי
מדרגה ראשונה על זכויות של החברה להחזר הלוואת המוכר .כמו כן ,ביחס לנכסים
משועבדים הכפופים לשעבוד לטובת נושה מובטח של החברה ולאור קדימותו של
שעבוד זה על פני השעבוד לטובת הלוואת המוכר ולערבות/השעבוד הנחות ,יהיו
כפופים הן מימוש השעבוד לטובת הלוואת המוכר והן מימוש הערבות/השעבוד הנחות
לתנאי השעבוד לטובת הנושה המובטח.
 .5.7יודגש ,כי כל השעבודים המפורטים לעיל והערבות יהיו עם זכות חזרה המוגבלת
למימוש השעבוד על הנכסים המשועבדים בלבד ( ,)non-recourseולא יקנו לחברה
ו/או מי מטעמה ו/או לנושים הזכאים ו/או לנושה מובטח של החברה כל זכות תביעה
ו/או חזרה כלפי התאגיד הרוכש וכלפי בעל השליטה בו ותאגידים הנשלטים על ידו
במישרין ו/או בעקיפין (ביחד" :קבוצת התאגיד הרוכש") ,מעבר לזכותם לפנות לבית
המשפט לצורך קבלת צו למימוש השעבוד על הנכסים המשועבדים (ככל שתצמח זכות
כאמור בהתאם לתנאי הלוואת המוכר ו/או הערבות) על מנת להיפרע מחלקם היחסי
בתמורה שתנבע ממכירת הנכסים המשועבדים .בכלל זאת ,החברה ו/או הנושים
הזכאים לא יהיו זכאים לנקוט בפעולות כלשהן כלפי ו/או בקשר לזכויות ונכסים
כלשהם של התאגיד הרוכש ו/או של קבוצת התאגיד הרוכש (ככל שיהיו) ,למעט בקשר
לזכותם לפעול למימוש השעבוד על הנכסים המשועבדים כאמור לעיל .מבלי לגרוע מן
האמור ,מובהר כי התאגיד הרוכש יהיה רשאי (אך לא חייב) להשתמש במקורות
נוספים מלבד הנכסים המשועבדים (אם וככל שיהיו כאלה) לשם פירעון הלוואת
המוכר או במסגרת מימוש הערבות וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי ובמקרה כאמור
ישוחרר החלק היחסי (בהתאם לחלק אגרת החוב שנפרע או סכום הערבות שמומש,
לפי העניין) מהמניות הנמכרות מן השעבוד להבטחת הלוואת המוכר או מן השעבוד
הנחות ,לפי הענין.
 .5.8עוד יובהר ,כי במקרה של מימוש הערבות/השעבוד הנחות על ידי הנושים הזכאים
תקום לתאגיד הרוכש זכות חזרה כלפי החברה בגובה החוב אותו נאלצה לשלם
לנושים כאמור (בהתאם לזכות החזרה של ערב לחייב העיקרי) אשר תהא נחותה לכל
חובות החברה שלטובתם ניתן השעבוד הנחות או ניתנה הערבות (לפי הענין) ואולם
למען הסר ספק לא תהא נחותה להלוואה הנחותה שניתנה לחברה על ידי Dolphin
( Netherlands B.V.בעלת השליטה בחברה).
 .5.9בנוסף ,התאגיד הרוכש יתחייב שלא להנפיק ניירות ערך לציבור ,ככל שהנפקה כאמור
לא תעמוד בהוראות חוק הריכוזיות לעניין מגבלות על שליטה ב"חברות שכבה"
(כמפורט בסעיף  2לעיל) .כן יתחייב התאגיד הרוכש כי כל עוד איזה מן השעבודים
האמורים על הנכסים המשועבדים יהיה בתוקף ,נטילת התחייבויות של התאגיד
הרוכש כלפי צדדים שלישיים ורישום שעבודים להבטחתן (ככל שירשמו על הנכסים
המשועבדים) ייעשו בכפוף לכך שהתחייבויות ושעבודים אלו יהיו נחותים
להתחייבויות התאגיד הרוכש כלפי החברה ומחזיקי אגרות החוב שלה והשעבודים
המבטיחים אותן או לחילופין כי בגין התחייבויות אלו של התאגיד הרוכש לא תהיה
לצדדים שלישיים כאמור זכות חזרה לנכסים המשועבדים.
 .5.10כן יצוין ,כי לאחר השלמת עסקת המכירה של מניות דסק"ש לתאגיד הרוכש כאמור
לעיל ,החברה עשויה (על פי שיקול דעתה) לבצע ,מעת לעת ,הנפקה של ניירות ערך
 6בהקשר זה יצוין ,כי בחודש יולי  2017הנפיקה החברה סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה יד') המובטחת בשעבוד על
מניות דסק"ש שבבעלותה וכוללת במסגרת תנאיה ,בין היתר ,אפשרות להעברת המניות המשועבדות על ידי החברה
לחברה נעברת (תאגיד אחר שהתאגד בישראל הנשלט במישרין או בעקיפין על ידי מר אדוארדו אלשטיין ,לרבות
באמצעות תאגידים בשליטתו) בכפוף לשעבודן על ידי החברה הנעברת בתנאים זהים ,בשינויים המחויבים .סדרה זו
מתווספת לאגרות חוב (סדרה יב') של החברה ,המובטחות אף הן בשעבוד על מניות דסק"ש שבבעלות החברה.
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לציבור (בין בדרך של הנפקת סדרות אגרות חוב חדשות ובין בדרך של הרחבת סדרות
אגרות חוב קיימות של החברה ,אשר יכול שתובטחנה בערבויות ו/או שעבודים על
הנכסים המשועבדים וזאת בכפוף לתנאים ולמגבלות המפורטים בסעיפים 5.9-5.5
לעיל7.
חלק ב' – בקשה לאי נקיטת פעולת אכיפה ( )no-actionבקשר לאופן הגילוי הנדרש בנוגע לערבות
בתנאי  Non-Recourseהמובטחת בשעבוד ספציפי
 .1מהות הפניה
 .1.1החברה פונה בזאת בבקשה כי הרשות תאשר שלא תנקוט כל פעולת אכיפה עתידית
כנגד החברה ( ,)no actionבקשר לעמדת החברה בנושא המוצג בסעיף  1זה להלן ,וזאת
על רקע הנסיבות המתוארות בחלק א' והנימוקים המפורטים בחלק ב' למכתב זה.
 .1.2לעמדת החברה ,הגילוי הנדרש בנסיבות העניין המתוארות במסגרת בקשה זו בקשר
להעמדת ערבות על ידי התאגיד הרוכש לטובת מחזיקי אגרות חוב של החברה בתנאי
 non-recourseהמובטחת בשעבוד ספציפי על מניות דסק"ש ויתר הנכסים
המשועבדים ,מדרגה שניה או שלישית (דהיינו ,ערבות שמימושה יוגבל מלכתחילה
למימוש הנכסים המשועבדים בלבד ,כמפורט בסעיף  5לחלק א' למכתב זה) ,הינו
הגילוי הנדרש בהתאם לעמדה משפטית  103-29של סגל רשות ניירות ערך 8ביחס
לשעבוד ספציפי על מניות של "תאגיד מדווח" ("עמדת הרשות לעניין שעבוד על נכס
ספציפי").
 .1.3לפיכך ,הגילוי שיידרש בנסיבות העניין הן ביחס לערבות והן ביחס לכלל השעבודים
שירשמו על מניות דסק"ש ויתר הנכסים המשועבדים לשם הבטחת התחייבויות
התאגיד הרוכש כלפי החברה ומחזיקי אגרות החוב שלה (קיימים או עתידיים),
יתבסס על הפנייה לדיווחים הפומביים של דסק"ש ויתר התאגידים אשר ניירות הערך
שלהם ישועבדו לטובת מחזיקי אגרות החוב של החברה (שכולם הינם בענייננו
"תאגידים מדווחים") ,בהתאם לעמדת הרשות לעניין שעבוד על נכס ספציפי ,וזאת
חלף צירוף הדוחות הכספיים של התאגיד הערב על פי תקנה 44ב (פרטי התשקיף
וטיוטת התשקיף-מבנה וצורה) ,תשכ"ט"( 1969-תקנות פרטי התשקיף") ובהתאם
לכך לא יחולו בנסיבות אלו הוראות סעיף 36ב לחוק ניירות ערך.
 .1.4כמו כן ,לעמדת החברה ,מתכונת הגילוי ביחס לשעבוד ספציפי על ניירות ערך של
"תאגיד מדווח" על פי עמדת סגל הרשות האמורה ,תחול ביחס לשעבוד המבטיח את
הערבות וכן ביחס לשעבוד להבטחת הלוואת המוכר אף בנסיבות בהן יהפכו שעבודים
אלו לשעבודים מדרגה שניה ושלישית על הנכסים המשועבדים ,בהתאמה (כמפורט
בסעיפים  5.6ו 5.7-לחלק א' למכתב זה).
 .2הרקע המשפטי
 .2.1חובות הגילוי החלות על תאגיד ערב מכוח חוק ניירות ערך
 .2.1.1סעיף 36ב לחוק ניירות ערך ,שכותרתו "חובת דיווח של ערב" ,הנכלל במסגרת
פרק ו' לחוק האמור ("דו"ח שוטף") ,קובע כי הוראות פרק "הדו"ח השוטף"
יחולו על "תאגיד ערב" (קרי ,תאגיד שהעמיד ערבות להבטחת מחזיקי אגרות
חוב שהנפיק תאגיד אחר) ,ככל שהדוחות הכספיים שלו פורסמו לציבור
במסגרת תשקיף וזאת כל זמן שערבותו עומדת בתוקפה .ובלשונו של הסעיף:

 7ראו הערת שוליים  4לעיל.
 8עמדה משפטית מספר  :103-29ממצאים בקשר עם נאותות הגילוי בדבר בטוחות ו/או שעבודים שניתנו על ידי
תאגידים מדווחים להבטחת פירעון תעודות התחייבות (פורסמה ביום  ,1.11.2013כולל עדכונים מיום .)1.11.2016
.http://www.isa.gov.il/Corporations/Staf_Positions/SLB_Decision/Public_Offers/Documents/103 -29.pdf
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"הובאו בתשקיף דו"חות כספיים של תאגיד שנתן ערבות
למילוי תנאיהן של תעודות התחייבות כמשמעותן לפי
סעיף 35א המוצעות על פי התשקיף ,יחולו הוראות פרק
זה ,בשינויים המחויבים ,גם על תאגיד כאמור ,כל עוד
הערבות בתוקף".

 .2.1.2חובת הכללתם של דוחות כספיים של תאגיד ערב מוסדרת במסגרת תקנות
פרטי התשקיף .על פי תקנה 44ב .לתקנות פרטי התשקיף ,במקרה בו תאגיד
העמיד במסגרת הצעה לציבור של אגרות חוב על פי תשקיף ערבות להבטחת
התחייבות של תאגיד מנפיק כלפי ציבור מחזיקי אגרות חוב שהונפקו על ידו,
ייתן התאגיד המנפיק במסגרת התשקיף גילוי מלא ביחס לתאגיד הערב
באותה מתכונת גילוי אשר הייתה נדרשת מהתאגיד הערב עצמו אילו הוא
הנפיק את אגרות החוב האמורות.
על פי דרישת התקנה ,הגילוי הנדרש כולל ,בין היתר ,צירוף של הדוחות
הכספיים של התאגיד הערב לתשקיף של התאגיד המנפיק .בעניין זה קובעת
תקנה 44ב(א) לתקנות פרטי התשקיף כדלקמן:
"מוצעים ניירות ערך מסחריים או איגרות חוב וכביטחון
למילוי תנאיהם בידי המנפיק ,ניתנת ערבות של תאגיד,
שאינו חברה-בת של המנפיק שהוא מחזיק בה למעלה
מחמישים אחוז מכוח ההצבעה ,יכלול התשקיף את כל
הפרטים שהיה חובה לכוללם בתשקיף בהתאם להוראות
תקנות אלה אילו הנפיק התאגיד הערב את איגרות החוב
או את ניירות הערך המסחריים המוצעים ,והכל בשינויים
המחוייבים לפי הענין".

 .2.1.3בהקשר זה מצוין בעמדת רשות ניירות ערך אשר ניתנה בהקשר של ערבות
בעל שליטה כדלקמן9:
"החוק ותקנות ניירות ערך קובעים כי דרישת הגילוי בגין
ערבות מהותית הניתנת על-ידי תאגיד שאינו חברה בת של
התאגיד המדווח ,היא מסירת דוחותיו הכספיים של אותו
תאגיד ערב".

 .2.1.4הרציונל העומד בבסיס עמדה זו ,הינו כי במצב זה יכולת פירעון החוב
למשקיעים ,נגזרת ,בין היתר מהסיכונים והסיכויים הכרוכים ביכולת מימוש
הערבות ומשכך נחוץ המידע על התאגיד הערב לשם הערכת ההסתברות
10
למימושה של הערבות וקבלת החלטת ההשקעה בניירות הערך המוצעים.
 .2.1.5כלומר ,במצב של ערבות המקנה זכות חזרה לערב ואשר אינה מגובה בשעבוד
על נכס ספציפי ,יכולת המשקיעים לממש את הערבות על מנת להיפרע מחבות
המנפיק כלפיהם תלויה הלכה למעשה ביכולתו הפיננסית של התאגיד הערב
לעמוד בתשלומי הערבות ,ועל כן יש לאפשר למשקיעים נגישות למידע מהותי
אודות התאגיד הערב על מנת להעריך את יכולתו של הערב לעמוד בערבותו
בבוא העת.
 .2.1.6בהקשר זה יודגש כי בתקנה 44ב(ב) לתקנות פרטי התשקיף נקבעה הקלה
לענין "תאגיד מדווח" ,לפיה רשות ניירות ערך רשאית לפטור תאגיד ערב
 9עמדה משפטית מספר " 199-10ערבות מהותית של בעל שליטה לפירעון אגרות חוב" שפרסמה רשות ניירות ערך
בשנת  .2013עמדה זו אמנם מתייחסת לחובת הגילוי החלה על בעל שליטה כאדם פרטי ,אך היא מאזכרת את חובת
הגילוי החלה ביחס לגילוי אודות כל "תאגיד ערב" ,גם שאינו בעל שליטה.
http://www.isa.gov.il/Download/IsaFile_7481.pdf
 10עמדה משפטית מספר ( 199-10ראו הערת שוליים  1לעיל) וכן מוטי ימין ואמיר ווסרמן ,תאגידים וניירות ערך,
הוצאות הלכות בע"מ ,עמ' .)2006( 272
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מפרסום פרטים אודותיו מקום בו התאגיד האמור עצמו הוא תאגיד הכפוף
להוראות סעיף  36לחוק ניירות ערך ,כדלקמן:
"חלות על התאגיד הערב הוראות סעיף  36לחוק ,רשאית
הרשות לפטור מהוראות תקנה זו ,וכן להתנות את מתן הפטור
בכך שיצוינו בתשקיף חלק מן הפרטים האמורים".

הרציונל בהקלה זו נעוץ בכך שבנסיבות בהן המידע הרלוונטי אודות התאגיד
הערב מצוי ממילא בידי הציבור ,בהיותו "תאגיד מדווח" ,מתייתר הצורך
בצירוף דוחותיו הכספיים של התאגיד הערב ,שכן בידי המשקיעים מצוי
המידע הרלוונטי אודות כשירותו הפיננסית לשם הערכת הערבות ובהתאם
לכך הערכת יכולת הפירעון של אגרות החוב אשר בגינן ניתנה הערבות.
 .2.2עמדת רשות ניירות ערך לעניין חובות גילוי ספציפית ביחס למשכון של נכס בבעלות
תאגיד אחר להבטחת פירעון אגרות חוב של תאגיד מדווח
 .2.2.1עמדה הרשות לעניין גילוי בדבר שעבוד נכס ספציפי עוסקת בהוראות גילוי
ספציפיות החלות ביחס לבטוחות שניתנו על ידי תאגידים מדווחים להבטחת
פירעון תעודות התחייבות.11
 .2.2.2בהתאם לעמדה זו ,במקרה של מתן שעבוד על נכס ספציפי לטובת מחזיקי
אגרות חוב (לרבות בנסיבות בהן תאגיד אחר שעבד נכס להבטחת חיובי
התאגיד המנפיק כלפי מחזיקי אגרות החוב שלו) ,יחולו הוראות גילוי
ספציפיות כפי שנקבעו בעמדה האמורה ,הכוללות צירוף של הדוחות
הכספיים של התאגיד שניירות הערך שלו משועבדים ,וכן מתן גילוי נוסף
ביחס לתחום פעילותו וביחס לתניות פיננסיות ומגבלות אחרות החלות עליו
והקשורות בהבטחת זכויות מחזיקי אגרות החוב.
 .2.2.3האמור לעיל חל כמובן גם בנסיבות בהן מעמיד הבטוחה הינו תאגיד בשליטת
בעל השליטה במנפיק ,ולא התאגיד המנפיק עצמו .בהקשר זה אף מבהיר סגל
הרשות כדלקמן:
"הגילוי ביחס לשעבוד של נכס שאינו נמצא
בבעלות/בשליטת התאגיד המנפיק (כגון נכס משועבד
המצוי בבעלות בעל השליטה במנפיק) צריך להיות זהה
במהותו לנכס משועבד בבעלות התאגיד ,שכן אין הבדל
במידע הנדרש לטובת המחזיקים בתעודות ההתחייבות".

 .2.2.4יצוין כי עמדת הרשות האמורה יוצרת הוראת גילוי ספציפית החלה בנסיבות
של שעבוד של נכס ספציפי על ידי תאגיד אחר להבטחת התחייבויות של
תאגיד מדווח אשר הנפיק תעודות התחייבות לציבור .זאת ,הגם שמבחינה
משפטית שעבוד של נכס ספציפי לטובת חיובו של אחר יוצר באופן אינהרנטי
ערבות של בעל הנכס הממושכן לחיוב האמור המוגבלת כדי הנכס המשועבד.
ראו לעניין זה הוראות סעיף  12לחוק המשכון ,תשכ"ז"( 1967-חוק המשכון")
הקובע כדלקמן:
"מושכן נכס של אדם כערובה לחיובו של אדם אחר ,יהא
דינו של בעל הנכס כדין מי שערב אותו חיוב ,אך אין
להיפרע מבעל הנכס אלא במימוש המשכון כאמור בחוק
זה".

סעיף זה אף זכה להתייחסות ענפה בפסיקת בתי המשפט .כך למשל קבע
ביהמ"ש העליון בפסק הדין בעניין פייבושביץ נ' בנק לאומי כדלקמן:

 11ראו הערת שוליים  1לעיל.
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"ערבותו של הממשכן לחיובו של החייב ,המוסקת מהסכמתו
לכך שנכס שלו ישמש כערובה לחיובו של אחר ,הינה ערבות
מוגבלת .סעיף  12קובע כי 'אין להיפרע מבעל הנכס אלא
במימוש המשכון כאמור בחוק זה' ...אין הנושה יכול
להיפרע מנכסיו האחרים של הממשכן במקום מן הנכס
הממושכן ,ובמקרה שמימוש הנכס הממושכן לא יביא
לפרעון מלוא החוב אין הנושה יכול להשלים את
הפרעון בעזרת נכסיו האחרים של הממשכן .לשון
אחרת ,כפיפותו של הממשכן לנושה היא כפיפות חפצית
בלבד ,המוגבלת לנכס המשמש כמשכון" .....ההגבלה
החלה על הנושה להיפרע מהנכס הממושכן בלבד
משמעותה כי הממשכן אינו חשוף לכך שייגבה ממנו סכום
העולה על שווי הנכס הממושכן[ 12".ההדגשה אינה במקור]

 .2.2.5כלומר ,אליבא דחוק המשכון שעבוד על נכס ספציפי לטובת הבטחת חובות
של אחר מהווה ,הלכה למעשה ,העמדת ערבות בתנאי  non-recourseאשר
מימושה מוגבל לנכס הממושכן .אולם ,בנסיבות של מתן ערבות לתאגיד
מנפיק בתנאי  non-recourseכאמור המובטחת בשעבוד על נכס ספציפי
(השקולה אפוא למתן שעבוד על ידי תאגיד אחר להבטחת חיובי התאגיד
המנפיק כלפי מחזיקי אגרות החוב) ,מצאה רשות ניירות ערך לנכון לקבוע
הוראות גילוי ספציפיות חלף הוראות הגילוי שנקבעו בתקנה 44ב(א) לתקנות
פרטי התשקיף ,וזאת מהטעמים המפורטים להלן.
 .2.2.6הרציונל בבסיס עמדת הרשות האמורה נעוץ בכך שבניגוד לערבות המקנה
זכות חזרה לערב שבמסגרתה יכולת מימוש הערבות תלויה במצבו הפיננסי
של הערב ,הרי שבנסיבות של מתן שעבוד על נכס ספציפי מצדו של התאגיד
הערב (השקולה כאמור לעיל לערבות בתנאי  ,)non-recourseיכולת מימוש
הערבות אינה תלויה במצבו הפיננסי של הערב ,אלא בשוויו של הנכס
המשועבד עצמו .בנסיבות אלה ,המידע הרלוונטי עבור ציבור המשקיעים
הוא מידע אודות התאגיד שמניותיו שועבדו ולא מידע אודות התאגיד הערב.
לפיכך ,בנסיבות כאמור יש לספק את מלוא המידע הנדרש למשקיע הסביר
אודות התאגיד שמניותיו שועבדו וזאת לשם תמחור הבטוחה עצמה וקבלת
החלטה השקעה מושכלת בניירות הערך המובטחים על ידה.
 .2.2.7יצוין בהקשר זה ,כי גילוי נוסף אודות נכסיו האחרים של התאגיד הערב,
בנסיבות בהן החוב כלפי מחזיקי אגרות החוב אינו מובטח כלל בנכסיו
האחרים של התאגיד הערב ואינו מקנה זכות חזרה כלפי נכסים אלו (אלא
מובטח ומוגבל אך ורק לנכס המשועבד בלבד) אינו מידע רלוונטי עבור ציבור
המשקיעים ,ואף עשוי לעלות כדי הטעיית המשקיעים ,שכן מבחינה משפטית
לא קיימת למעשה יריבות בין מחזיקי אגרות חוב לבין יתרת נכסיו של
התאגיד האחר ,הואיל והערבות מוגבלת מלכתחילה בנכס המשועבד בלבד.
 .2.2.8כמו כן ,בעמדת הרשות האמורה נקבע במפורש כי בנסיבות בהן החברה
המוחזקת אשר מניותיה שועבדו לטובת המחזיקים הינה "תאגיד מדווח",
הרי שהגילוי הנדרש אודות אותה חברה יכול להינתן בדרך של הפנייה
לדיווחיה הפומביים של החברה המוחזקת הנ"ל .הטעם לכך ברור :במצב זה,
קיים ממילא גילוי מלא אודות הבטוחה המועמדת לטובת המחזיקים לאור
היותה של החברה המוחזקת "תאגיד מדווח" בעצמה הכפופה לחובות הגילוי
מכוח ניירות ערך והתקנות מכוחו.
 .2.2.9בעמדת הרשות האמורה אף נקבע כי במקרה של שעבוד שאינו מדרגה
ראשונה על נכס שאינו בבעלות התאגיד שהנפיק את אגרות החוב ,אשר

 12ע"א  6899/77פייבושביץ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ ,פ"ד נז( ,364 )1בעמ'  ,374-375בית המשפט מצטט בהקשר
זה ,בין היתר ,מדברי המלומד וייסמן.
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מהווה את עיקר פעילותו של התאגיד המשעבד ,יידרש התאגיד המנפיק לצרף
את תמצית הדוחות הכספיים של התאגיד המשעבד.
הרציונל של עמדה זו הינו כי בנסיבות בהן קיימים נושים אחרים ,שהינם
בעלי שעבוד בדרגת נשייה גבוהה יותר ביחס לנכס משועבד שאינו מצוי בידי
התאגיד המנפיק ,יש להבטיח כי יעמוד לרשות המשקיעים המידע הנדרש
לצורך הערכת האפשרות של מימוש הנכס על ידי הנושים בעלי דרגת הנשייה
הגבוהה יותר ובהתאם לכך הערכת שווי הבטוחה עבור המשקיעים בעלי דרגת
הנשייה הנחותה  .כך למשל ,בנסיבות בהן ניתן למלווה פרטי שעבוד מדרגה
ראשונה על נכס כאמור בעוד שלמחזיקי תעודות ההתחייבות ניתן שעבוד
מדרגה שנייה ,על המחזיקים לקבל את המידע הרלוונטי אודות תנאי
ההלוואה והשעבוד של המלווה הפרטי ואודות התאגיד המשעבד ,על מנת
להעריך את סיכוייהם להיפרע מהנכס המשועבד.
להבנתנו ,רציונל זה אינו מתקיים בנסיבות בהן השעבוד בדרגה הנחותה
והשעבודים בדרגה בכירה ממנו הינם בתנאי ( non-recourseדהיינו ,נסיבות
בהן זכות החזרה כלפי התאגיד המשעבד מוגבלת מלכתחילה אך ורק למימוש
השעבודים הספציפיים על הנכסים המשועבדים והתמורה הנובעת מכך),
אשר בהן המידע אודות יתרת נכסיו של התאגיד המשעבד אינו רלוונטי עבור
מחזיקי תעודות ההתחייבות (ראו פירוט בסעיף  3.3להלן).
יתרה על כך ,בנסיבות הספציפיות של המקרה דנן ,הגילוי ביחס לתנאי
ההתחייבויות הבכירות והבטוחות המבטיחות אותן (היינו ,הנכסים
המשועבדים) ,עשוי להתייתר גם מהטעם שהנושים המחזיקים בשעבוד/ים
בדרגת נשייה גבוהות יותר הם תאגידים מדווחים (קרי ,התאגיד המנפיק)
ו/או מחזיקי תעודות התחייבות אחרים של התאגיד המנפיק .לפיכך,
בנסיבות המקרה דנן בפני מחזיקי תעודות ההתחייבות של התאגיד המנפיק
כבר מצוי ממילא מלוא המידע אודות תנאי ההלוואות והשעבודים שניתנו
להבטחתן הנ"ל הנדרש לצורך הערכת סיכוייהם להיפרע מהנכס המשועבד.
 .3מן הכלל אל הפרט
 .3.1לאור האמור לעיל ,אנו סבורים כי עמדת הרשות לעניין הגילוי בדבר שעבוד נכס
ספציפי ,ואופן הגילוי המצוין בה לעניין שעבוד מניות של חברה שהינה בעצמה "תאגיד
מדווח" (כמפורט בסעיף  2.2.8לעיל) ,חלים בנסיבות העניין ביחס לערבות אשר תועמד
במסגרת העסקה על ידי התאגיד הרוכש לטובת מחזיקי אגרות חוב קיימים או
עתידיים 13של החברה ,אשר תינתן בתנאי  non-recourseותובטח בשעבוד ספציפי על
הנכסים המשועבדים כמפורט לעיל.
 .3.2זאת ,משום שמבחינה מהותית (וכן בהתאם להוראה המפורשת סעיף  12לחוק
המשכון) ,שעבוד ספציפי על מניות דסק"ש ויתר הנכסים המשועבדים הנוצר על ידי
התאגיד הרוכש להבטחת התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות חוב שלה כמוהו
כערבות הניתנת על ידי התאגיד הרוכש כלפי מחזיקי אגרות חוב של החברה בתנאי
 non-recourseהמוגבלת לנכסים המשועבדים (כמפורט בסעיף  5.7לחלק א' לעיל)
ומובטחת אף היא בשעבוד כאמור .בשני המקרים ,זכות החזרה מוגבלת מלכתחילה
לנכסים המשועבדים בלבד ובהתאם לכך המידע הרלוונטי למחזיקי אגרות החוב של
החברה לצורך תמחור הבטוחות נוגע אך ורק לנכסים המשועבדים .בנסיבות אלו,
מידע נוסף אודות התאגיד הרוכש ודוחותיו הכספיים אינו מהווה מידע רלוונטי עבור
נושי החברה (ואף עשוי להטעותם) ,שכן מבחינה משפטית וכלכלית אין להם יריבות
כלפי יתר נכסיו של התאגיד הרוכש ,אלא כלפי הנכסים המשועבדים בלבד .כלומר,
בשני המקרים הנ"ל המידע הרלוונטי עבור ציבור המשקיעים הוא מידע אודות
התאגידים שניירות הערך שלהם שועבדו ולא מידע אודות התאגיד הערב .האמור עולה
בקנה אחד עם עמדת הרשות לעניין גילוי בדבר שעבוד ספציפי.

 13ראו בהקשר זה סעיף  5.10לחלק א' לעיל.
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 .3.3משכך ,המסקנה הנגזרת הינה כי מתכונת הגילוי שתידרש בנסיבות העניין הינה
מתכונת הגילוי הקבועה בעמדת הרשות האמורה בהתייחס לשעבוד כאמור  -קרי ,מתן
גילוי אודות דסק"ש עצמה ויתר התאגידים המדווחים אשר ניירות הערך שלהם
כלולים במסגרת הנכסים המשועבדים ,כאשר דיווחיהם הפומביים של תאגידים
מדווחים אלו מהווים את הגילוי הנדרש בקשר לכך וניתנים להכללה בדרך של הפניה
(וזאת בהינתן וכל עוד דסק"ש ותאגידים אלו הינם "תאגיד מדווח") ,ובהתאם לא
תידרש בנסיבות העניין מתכונת הגילוי הקבועה בתקנה 44ב לתקנות פרטי התשקיף
(המחייבת צירוף דוחות כספיים של התאגיד הרוכש) ועל כן לא יחולו בנסיבות אלו
הוראות סעיף 36ב לחוק ניירות ערך.
 .3.4כמו כן ,לדעתנו המסקנה האמורה בסעיף  3.3לעיל נותרת במקרה זה בעינה גם
בנסיבות של שעבודים בדרגות נשייה נחותות יותר .קרי ,בנסיבות בהן השעבודים אשר
יירשמו על הנכסים המשועבדים על ידי התאגיד הרוכש להבטחת הערבות ולהבטחת
הלוואת המוכר (כאשר נכסים אלו צפויים להוות את עיקר פעילותו של התאגיד
הרוכש) יירשמו כשעבודים מדרגה שניה ושלישית ,כמפורט בסעיפים  5.6ו 5.7-לעיל.
זאת ,משום שאף במסגרת מצבים אלו ,הן הערבות המובטחת בשעבוד והן יתר
ההתחייבויות שבגינן יירשמו השעבודים על הנכסים המשועבדים אשר קודמים
בדרגתם לשעבוד זה (ובכלל זאת השעבוד להבטחת הלוואת המוכר) ,ייווצרו כאמור
בתנאי  non-recourseבלבד ועל כן זכות החזרה בגינן כלפי התאגיד הרוכש מוגבלת
מלכתחילה אך ורק למימוש השעבודים על הנכסים המשועבדים והתמורה הנובעת
מכך.
דהיינו ,גם במצבים אלו ,המידע אודות התאגיד הרוכש ודוחותיו הכספיים אינו מהווה
מידע רלוונטי עבור איזה מנושי החברה שלטובתם ניתנו השעבודים הנ"ל ,שכן מבחינה
כלכלית אין לנושים בעלי השעבודים הנחותים בדרגה ,כמו גם לנושים הנהנים
מדרגת שעבוד עדיפה עליהם על הנכסים המשועבדים ,יריבות וזכות חזרה כלפי יתר
נכסיו של התאגיד הרוכש ,אשר עשויה הייתה להשפיע בתרחישי מימוש בטוחות על
אופן ומידת המימוש של השעבודים הבכירים על הנכסים המשועבדים ובהתאם לכך
על יתרת התמורה הנובעת ממימוש הנכסים המשועבדים לאחר פירעון החובות
הבכירים.
משכך ,המסקנה הנותרת לדעתנו הינה כי אף בנסיבות כאמור בהן קיימים שעבודים
בדרגה בכירה יותר על מניות דסק"ש ויתר הנכסים המשועבדים המבטיחים
התחייבויות של התאגיד הרוכש כלפי החברה או מחזיקי אגרות חוב שלה שהינן
בתנאי  non-recourseכמפורט לעיל ,הרי שהגילוי הנדרש לצורך הערכה נאותה של
הבטוחות שהינן בדרגה נחותה אינו מצריך מתן מידע נפרד אודות התאגיד הרוכש אלא
נוגע לנכסים המשועבדים בלבד ,אשר לגביהם יינתן כאמור מלוא המידע הנדרש לשם
תמחור כלל הבטוחות האמורות מכוח היותה של דסק"ש ויתר התאגידים אשר ניירות
הערך שלהם כלולים במסגרת הנכסים המשועבדים "תאגיד מדווח" כמפורט לעיל.
זאת ועוד ,בנסיבות כאמור הגילוי ביחס לתנאי ההתחייבויות הבכירות והבטוחות
המבטיחות אותן מתייתר אף הוא היות והנושים המחזיקים בשעבוד בדרגת הנשייה
גבוהה יותר הם תאגידים מדווחים (החברה) ו/או מחזיקי תעודות התחייבות אחרים
של החברה ,כך שבפני מחזיקי תעודות ההתחייבות בעלי השעבודים הנחותים מצוי
ממילא מלוא המידע הנדרש אודות תנאי השעבודים הבכירים הנ"ל.
 .4סיכום
 .4.1בנסיבות האמורות במקרה זה ,ובהתחשב בנימוקים שצוינו לעיל ,מתכונת הגילוי
שתידרש בקשר עם העמדת הערבות על ידי התאגיד הרוכש בתנאי non-recourse
המובטחת בשעבוד ספציפי על הנכסים המשועבדים ובקשר עם יתר השעבודים
שירשמו עליהם כמפורט בחלק א' לעיל ,הינה מתכונת הגילוי הקבועה בעמדת הרשות
לעניין גילוי בדבר שעבוד נכס ספציפי ,וזאת בהתייחס לשעבוד ספציפי על מניות של
"תאגיד מדווח"  -קרי ,מתן גילוי אודות דסק"ש עצמה ויתר התאגידים המדווחים
אשר ניירות הערך שלהם כלולים במסגרת הנכסים המשועבדים ,אשר יתבסס על
דיווחיה הפומביים של דסק"ש ותאגידים מדווחים אלו (וזאת בהינתן וכל עוד הינם
"תאגיד מדווח").
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 .4.2לאור האמור לעיל ,נודה על קבלת אישורה של הרשות לבקשה שבסעיף  1לעיל.
חלק ג' – פניה מקדמית בנושא הטיפול החשבונאי בעסקת מכירה אפשרית של החזקות החברה
במניות דסק"ש
הסוגיות החשבונאיות נשוא הפניה
א .האם כתוצאה מביצוע העסקה המתוארת בחלק א' לעיל ,תאבד החברה את שליטתה בדסק"ש,
ובהתאם יהיה עליה להפסיק לאחד את דסק"ש בדוחותיה הכספיים?
ב .מהו הטיפול החשבונאי המתחייב במצב בו אבדה שליטת החברה בדסק"ש?
ג .מהו הטיפול החשבונאי באגרות החוב של החברה בעקבות העסקה?
דיון חשבונאי
א .אובדן שליטת החברה בדסק"ש
על פי סעיף  7לתקן דיווח כספי בינלאומי מספר " 10דוחות כספיים מאוחדים"
(" ,)"IFRS 10משקיע שולט בישות מושקעת אם ורק אם יש לו:
(א) כוח השפעה על הישות המושקעת;
(ב) חשיפה ,או זכויות לתשואות משתנות ממעורבותו בישות המושקעת; וכן
(ג) היכולת להשתמש בכוח ההשפעה שלו על הישות המושקעת כדי להשפיע על סכום
התשואות של המשקיע.
להלן ניתוח הקריטריונים לשליטה בהתאם ל ,IFRS 10 -במקרה דנן:

 כוח השפעה
בהתאם לסעיף ב' 9של  ,IFRS 10כדי שלמשקיע יהיה כוח השפעה על הישות המושקעת,
למשקיע חייבות להיות זכויות קיימות שמקנות לו את היכולת הנוכחית להתוות את
הפעילויות הרלוונטיות .לצורך הערכת שליטה ,יש להביא בחשבון רק זכויות ממשיות
וזכויות שאינן מגינות.
כמו כן ,בהתאם לסעיף ב' 34של " IFRS 10לעיתים קרובות למשקיע יש את היכולת
הנוכחית ,באמצעות זכויות הצבעה או זכויות דומות ,להתוות את הפעילויות הרלוונטיות".
במקרה דנן ,לאחר ביצוע העסקה ,כלל המניות הנמכרות (המייצגות נכון למועד פנייתנו זו
כ 71% -מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של דסק"ש) תהיינה בידי התאגיד הרוכש ,אשר
לו תהיה היכולת לכוון את פעילות דסק"ש ולהשפיע על קבלת ההחלטות בה ובכלל זאת
למנות בפועל ו/או לפטר את עיקר חברי הדירקטוריון של דסק"ש (למעט הדירקטורים
החיצוניים) שהינו הגוף המכוון את פעילויותיה הרלוונטיות של דסק"ש.
לחברה או למחזיקי אגרות החוב של החברה לא תהיה ,לאחר ביצוע העסקה ,כל יכולת
להשפיע על קבלת החלטות כלשהן בדסק"ש או בתאגיד הרוכש ביחס לאחזקותיה בדסק"ש
(למעט הזכויות הקיימות למחזיקי אגרות החוב של החברה ,במקרה של אי פירעון אגרות
החוב ,שעבודים שניתנו או מתוקף הערבות שניתנה על ידי התאגיד הרוכש).
בנוסף ,כפי שמתואר בסעיף  5.4לחלק א' למכתב זה ,במקרה של מימוש השעבוד להבטחת
הלוואת המוכר על פי תנאיו ,מימוש השעבוד יעשה על פי צו בית המשפט בהתאם להוראות
חוק המשכון ,תשכ"ז 1967-ומכל מקום החברה לא תוכל להחזיר לחזקתה את המניות
הנמכרות באופן הנוגד את הוראות חוק הריכוזיות .כמו כן ,לא תהיה לחברה או למחזיקי
אגרות החוב של החברה היכולת לשלול סמכויות כלשהן מדירקטוריון דסק"ש או
מדירקטוריון התאגיד הרוכש ביחס לאחזקותיה בדסק"ש ,וכן לא תהיה להם יכולת להדיח
מי מחברי הדירקטוריון של דסק"ש.
כאמור בסעיף  5.2לחלק א' לעיל ,יתכן שעסקת המכירה תכלול זכויות מסוימות בעלות
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אופי הגנתי שיינתנו לחברה ו/או למחזיקי אגרות החוב שלה ביחס לתאגיד הרוכש
והבטוחות המועמדות על ידו הנועדות להגן על האינטרס הנשייתי של החברה ומחזיקי
אגרות החוב שלה .זכויות אלו תהיינה זכויות מגנות בלבד ,בהתאם לסעיפים ב'-26ב' 27ל
– .IFRS 10
כאמור לעיל ,לאחר ביצוע העסקה ,לא יהיה עוד לחברה כוח השפעה בדסק"ש באמצעות
זכויות הצבעה המוחזקות על ידה .במקרה זה ,יש לבחון ,בהתאם לסעיף ב' 58של ,IFRS 10
האם ישות אחרת עם זכויות הצבעה מתאימות תפעל כסוכן עבור החברה .סוכן הוא צד
שמועסק בעיקר כדי לפעול בשם צד אחר או לטובת צד אחר ולפיכך אינו שולט על הישות
המושקעת.
בהתאם לסעיף ב' 74של  ,IFRS 10ביחסים כאלה לא בהכרח מעורב הסדר חוזי .צד הוא
למעשה סוכן כאשר למשקיע ,או לאלה שמתווים את הפעילויות של המשקיע ,יש את
היכולת לכוון את אותו צד שיפעל בשמו של המשקיע.
משכך ,יש לבחון האם התאגיד הרוכש ישמש למעשה כסוכן עבור החברה בכל הנוגע
להשקעה בדסק"ש ,כך שבפועל החברה תהיה "בעל המניות העיקרי" ( )Principalבדסק"ש,
כלומר זו שתחזיק בכוח ההשפעה בדסק"ש.
סעיף ב' 75של  ,IFRS 10מציג מספר דוגמאות למצבים בהם צדדים אחרים יכולים לפעול
למעשה כסוכן עבור המשקיע ,לפי מהות היחסים ביניהם:
א .צדדים קשורים של המשקיע;
ב .צד שקיבל את הזכות שלו בישות המושקעת כהשקעה או כהלוואה מהמשקיע;
ג .צד שהסכים לא למכור ,להעביר או לעכב את הזכויות שלו בישות המושקעת ללא
אישור מראש של המשקיע )למעט במצבים שבהם למשקיע ולצד האחר יש את הזכות
לאישור מראש והזכויות מבוססות באמצעות תנאים שמוסכמים באופן הדדי על ידי
צדדים בלתי תלויים הפועלים מרצון(;
ד .צד שאינו יכול לממן את הפעילויות שלו ללא תמיכה פיננסית בדרגה נחותה
מהמשקיע;
ה .ישות מושקעת שמרבית חברי הגוף המנהל שלה או שאנשי המפתח בהנהלה שלה הם
זהים לאלה של המשקיע;
ו .צד שיש לו יחסים עסקיים קרובים עם המשקיע ,כמו היחסים בין מספק שירותים
מקצועיים לבין אחד מהלקוחות המשמעותיים שלו.
אמנם ,מהות היחסים בין החברה לבין התאגיד הרוכש ,בקשר עם עסקת המכירה של מניות
דסק"ש ,נופלת לגדר דוגמאות מסוימות המפורטות לעיל (דוגמאות א' ,ב' ,ו-ה) .עם זאת
יודגש ,כי קיום אי אילו מהיחסים המתוארים בדוגמאות לעיל אינו מביא בהכרח לקיומם
של יחסי סוכן  -בעל מניות עיקרי .מסקנה זו נתמכת ,בין היתר ,על קביעות סעיף  146לבסיס
למסקנות של  ,IFRS 10לפיהן רשימת הצדדים המופיעה בסעיף ב' 75אינה קובעת כי באופן
אוטומטי צדדים אלה יהוו סוכן בעבור המשקיע ,וכי הקביעה אם צדדים אחרים פועלים
למעשה כסוכנים דורשת שיקול דעת והבאה בחשבון לא רק של מהות היחסים ,אלא גם
כיצד אותם צדדים פועלים זה עם זה ועם המשקיע.
בנוסף ,כפי שניתן לראות בפרשנויות של  ,PwCשל  KPMGושל ( EYראה נספח א' ,סעיפים
 1עד  ,) 3עצם העובדה כי חברה "אחות" של משקיע מחזיקה במניות של חברה המוחזקת
על ידי אותו משקיע ,אינה בהכרח מביאה לכך שאותה ישות אחות פועלת כסוכן דה פקטו
עבור המשקיע.
פרשנות ( PwCהמובאת כאמור בנספח א' ,סעיף  )3מקנה אינדיקטורים לבחינת היחסים
בין שני צדדים ,אשר אחד הצדדים עשוי להיות סוכן דה פקטו של הצד השני ,כגון:
 קיומם של הסכמים חוזיים בין הצדדים (העשויים להצביע על אחד מהצדדים כצד
שמקנה הוראות לצד השני);
 האינטראקציה בין הצדדים בפועל  -האם הצדדים מתכנסים לצורך דיון באסטרטגיה
ובתוצאות התפעוליות של המוחזקת ?
 האם קיימת הזכות בידי אחד הצדדים להדיח או למנות את הצד השני ?
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האם הצד המחזיק בכוח ההשפעה באופן רשמי התחייב להצביע במסגרת הגוף המנהל
בהתאם להוראות הצד השני ?
שיעור ההחזקה היחסי במושקעת של כל אחד מהצדדים וחשיפתו של כל צד לתשואות
משתנות.

כאמור בסעיף  5.2לחלק א' לעיל ,יצוין כי למרות העובדה שהתאגיד הרוכש והחברה הינם
חברות תחת אותה שליטה ,כל עוד החברה תהא תאגיד מדווח ,לא תהא זהות בהרכב
הדירקטוריונים של החברה ושל התאגיד הרוכש.
יתרה מכך ,לא יקבעו הסדרים חוזיים בין הצדדים (החברה ,התאגיד הרוכש או בעלת
השליטה בשתיהן) שלפיהם התאגיד הרוכש יהיה כפוף להוראות החברה בהקשר לניהולה
של דסק"ש לאחר המכירה ,או התחייבות מאת התאגיד הרוכש להצבעה בדירקטוריון
דסק"ש בהתאם להוראות החברה .כמו כן ,כמפורט לעיל ,לא תהיה לחברה שום יכולת
לשלול את סמכויות התאגיד הרוכש לגבי דסק"ש.
באשר לחשיפה של החברה ושל התאגיד הרוכש לתשואות משתנות בדסק"ש ,ובהתאם
לסעיף ב' 60של  ,IFRS 10הקובע כי בקביעה האם מקבל החלטות (במקרה דנן – התאגיד
הרוכש) הוא סוכן או בעל מניות עיקרי ,יש לקחת בחשבון הן את היקף הסמכות שלו בקבלת
ההחלטות ,והן את התגמול לו הוא זכאי ,יחד עם החשיפה של מקבל ההחלטות להשתנות
של התשואות מזכויות אחרות שהוא מחזיק בישות המושקעת .כמו כן ,יצוין כי בהתאם
לסעיף ב' 68של  ,IFRS 10ככל שהתגמול של מקבל ההחלטות וההשתנות המיוחסת
לתגמול גדולים יותר ביחס לתשואות הצפויות מהפעילויות של הישות המושקעת ,כך
סביר יותר שמקבל ההחלטות הוא בעל מניות עיקרי.
לעניין היקף הסמכות של התאגיד הרוכש בקבלת החלטות לעניין דסק"ש ,אין ספק שאינה
מוגבלת ,שכן התאגיד הרוכש יוכל להתוות את הפעילויות הרלוונטיות בדסק"ש ללא כל
מגבלה.
באשר לתגמול ולחשיפה של התאגיד הרוכש מזכויותיו האחרות (כלומר ממניות דסק"ש
המוחזקות על ידו) ,הרי שהתאגיד הרוכש יהיה בעל החשיפה הגבוהה ביותר לתשואות
החיוביות הנובעות ממניות דסק"ש ,מה שבהכרח אינו עולה בקנה אחד עם חשיפה
לתשואות חיוביות של מקבל החלטות הפועל כסוכן (ראו דיון מפורט בעניין זה בסעיף
הבא).
לאור כל האמור לעיל ,ולמרות העובדה שמהות היחסים בין החברה לבין התאגיד הרוכש
נופלת לגדר דוגמאות מסוימות שפורטו בסעיף ב' 75של  ,IFRS 10הגיעה החברה למסקנה
כי ניתוח כלל האינדיקטורים המובאים לעיל מצביע על כך שהתאגיד הרוכש לא יהווה סוכן
של החברה לאחר העסקה ,אלא יהיה בעל המניות העיקרי " "principalבדסק"ש.

 חשיפה לתשואות משתנות
בהתאם לסעיף  15של  ,IFRS 10משקיע חשוף ,או בעל זכויות ,לתשואות משתנות
ממעורבותו בישות מושקעת כאשר לתשואות המשקיע ממעורבותו יש אפשרות להשתנות
כתוצאה מתוצאות הפעולות של הישות המושקעת .התשואות של המשקיע ,יכולות להיות
רק חיוביות ,רק שליליות או הן חיוביות והן שליליות .בהתאם לסעיף  20של ,IFRS 10
חשיפה גדולה להשתנות של התשואות היא סימן שיתכן ולמשקיע יש כוח השפעה אולם,
מידת החשיפה של המשקיע אינה ,כשלעצמה ,קובעת אם למשקיע יש כוח השפעה על
הישות המושקעת.
חשיפה לתשואות משתנות שליליות
במקרה דנן ,החברה היא זו אשר תמשיך להיות חשופה לירידה בשווי מניות דסק"ש גם
לאחר המכירה כאמור ,זאת לאור העובדה שהלוואת המוכר שתועמד לטובת התאגיד
הרוכש לשם רכישת מניות דסק"ש הינה מסוג  ,non-recourseכך שמניות דסק"ש תהיינה
הבטוחה הממשית היחידה לפירעון הלוואת המוכר.
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בהתאם ,התאגיד הרוכש לא יהיה חשוף לירידה בשווי מניות דסק"ש הנרכשות מהחברה,
כיוון שכאמור ,עצם היותה של הלוואת המוכר שתונפק לחברה מסוג  ,non-recourseלא
יחשוף את התאגיד הרוכש לתשואות שליליות ,פרט למימוש השעבוד על המניות עצמן על
ידי החברה ,חלף פירעון הלוואת המוכר.
חשיפה לתשואות משתנות חיוביות
באשר לחשיפה לעלייה בשווי מניית דסק"ש לאחר המכירה ,הרי שהנהנה מכל עלייה
כאמור יהיה התאגיד הרוכש ,שכן הלוואת המוכר שתונפק לחברה תהיה בסכום סופי וקבוע
השווה לשווין ההוגן של מניות דסק"ש במועד המכירה.
נציין כי קיום הערבות שייתן התאגיד הרוכש למחזיקי אגרות החוב של החברה ,אינו מביא
להנאה של החברה מעליית ערכה של דסק"ש ,כי אם להנאה של מחזיקי אגרות החוב שלה,
שכן ,במצב בו תופעל הערבות ,וככל שיתרת הנכסים שבידי החברה לא יספקו על מנת לפרוע
את אגרות החוב אך מאידך יעלה ערכה של דסק"ש ,הרי שמחזיקי אגרות החוב ייהנו
למעשה מעליית ערכה של דסק"ש (עד לגובה נשייתם) ,כך שלמעשה מתחזקת הבטוחה
שלהם לאגרות החוב .במקרה כזה ,החברה לא תהנה מעליית הערך ,שכן כל סכום שישולם
על ידי התאגיד הרוכש ,בעת הפעלת הערבות יתווסף כחוב חדש של החברה לתאגיד הרוכש
אשר יהיה נחות לכלל חובות החברה הנערבים.
בהקשר לכך יודגש ,שלאור האמור בסעיף  5.6לחלק א' לעיל ,בדבר יכולת החברה להורות
לתאגיד הרוכש ,לאחר השלמת העסקה ,ליצור שעבודים נוספים חדשים על כל או חלק מן
המניות הנמכרות על מנת להבטיח ,בין היתר ,סדרות חדשות שיונפקו – לאור העובדה
שאפשרות כאמור כפופה לכך שסך החבות כלפי כלל הנושים המובטחים של החברה לא
יעלה על סכום הלוואת המוכר בכל עת ,עלייה בשווי מניות דסק"ש לאחר השלמת העסקה
לא תרחיב את יכולת החברה ליצור שעבודים נוספים מעבר סכום הלוואת המוכר ,שכאמור
סכומה סופי וקבוע במועד השלמת העסקה ,והוא אף יופחת לאחר מועד זה ,עם הפירעון
החלקי או המלא של הלוואת המוכר.
במילים אחרות ,לאחר העסקה ישתנה מהותית מצבה של החברה ביחס לנכס נשוא
הדיון  -החזקותיה בדסק"ש ,מאחר שקודם למכירת דסק"ש לתאגיד הרוכש ,החברה
חשופה הן לתשואות החיוביות והן לתשואות השליליות הנובעות משינויים בשוויה של
דסק"ש ,ואילו לאחר המכירה היא תהיה חשופה לתשואות שליליות בלבד הנובעות מירידת
ערכה של דסק"ש .לעומת זאת ,התאגיד הרוכש יהיה חשוף לאחר ביצוע העסקה לתשואות
חיוביות בלבד הנובעות מעלייה בערכה של דסק"ש ,אך לא לתשואות שליליות הנובעות
מירידה בערך השקעה זו.
בהקשר זה ,פרשנות נוספת של ( PwCראה נספח א' ,סעיף  )4מתייחסת לשאלה האם חברה
המחזיקה בחברה מוחזקת ,ואשר נשלטת על ידי חברת אם סופית ,מהווה למעשה סוכן של
החברה האם הסופית ,ולפיכך לא תאחד את המוחזקת בדוחותיה הכספיים .לפי הפרשנות,
עצם העובדה שהמשקיעה מחזיקה במלוא זכויות ההצבעה במוחזקת ,מה שמקנה לה את
השליטה במדיניות התפעולית של המוחזקת ,ולמעשה (דרך ההחזקה במניות) גם מקנה לה
את החשיפה המלאה לתוצאות החלטותיה במוחזקת ,הופכת אותה למעשה לבעל המניות
העיקרי (ולא לסוכן) ,כך שעליה לאחד את תוצאות המוחזקת.
בהתייחס לפרשנות האמורה ,במקרה דנן ,עצם העובדה שהתאגיד הרוכש יוכל להפעיל את
השפעתו בדסק"ש ,באמצעות זכויות ההצבעה שיהיו בידיו לאחר העסקה ,ובכך להשפיע
באופן משמעותי על חשיפתו לתשואות חיוביות מהשקעתה זו ,מעידה על כך כי לא יפעל
כסוכן ,אלא כבעל המניות העיקרי " "principalבדסק"ש.
לסיכום קריטריון זה ,עולה כי התאגיד הרוכש הוא זה אשר יהיה החשוף לתשואות
המשתנות החיוביות הנובעות מדסק"ש ,כאשר החברה תיוותר למעשה רק עם חשיפה
לתשואות המשתנות השליליות בגין דסק"ש.

 היכולת להשתמש בכוח על מנת להשפיע על סכום התשואות
אין ספק כי לתאגיד הרוכש תהיה את היכולת להשתמש בכוחו על מנת להשפיע על סכום
התשואות (החיוביות או השליליות) הנובעות מדסק"ש .עם זאת ,כאמור לעיל ,השאלה
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לדיון הינה האם התאגיד הרוכש ישתמש בכוחו כסוכן בעבור החברה ,או שמא בעבור עצמו
כנהנה העיקרי.
לאחר בחינת הנסיבות הספציפיות ומהות העסקה ,נראה כי יחסי סוכנות אינם מתקיימים
במקרה דנן ,שכן מערכת ההסדרים החוזיים והיחסים בין החברה לתאגיד הרוכש לא
מצביעים על יחסי סוכנות בין הצדדים ,ובפרט שהחשיפה של התאגיד הרוכש הינה
משמעותית ביותר ביחס לחשיפה שסוכן אמור להיות חשוף לה בגין יחסי סוכנות (שכן הוא
הנהנה מהתשואות החיוביות הנובעות מדסק"ש) .בהתאם ,יכולתו של התאגיד הרוכש
להשפיע על התשואות מדסק"ש נעשית בעיקרה בעבור עצמו.
מסקנה
מכיוון שלאחר ביצוע העסקה כוח ההשפעה על דסק"ש לא יהיה מצוי עוד בידי החברה (לא
בצורה ישירה ולא בצורה עקיפה על ידי קיום יחסי סוכנות עם התאגיד הרוכש) ומכיוון שהחל
מהמועד האמור התאגיד הרוכש יהיה זה החשוף לתשואות החיוביות העשויות לנבוע מדסק"ש,
לדעת החברה ,המקובלת על רואי החשבון המבקרים שלה ,החל ממועד זה לא תתקיים יותר
שליטה של החברה בדסק"ש והתנאים לאיחוד דסק"ש לא יתקיימו יותר .לפיכך ,החל ממועד
העסקה יהיה על החברה לחדול מלאחד את דסק"ש בדוחותיה הכספיים.
ב .הטיפול החשבונאי כתוצאה מאיבוד השליטה
במועד ביצוע העסקה ,בהתאם לסעיפים ב'-98ב' 99של  ,IFRS 10תבצע החברה את הפעולות
הבאות:
.1

תיגרע את כלל הנכסים וההתחייבויות המיוחסים לדסק"ש בדוחותיה המאוחדים ,לרבות
זכויות שאינן מקנות שליטה ,לפי ערכם ליום איבוד השליטה.

.2

תכיר בשווי ההוגן של התמורה שתתקבל בגין העסקה שתכלול את:
 .1הלוואת המוכר ,ו-
 .2הערבות מאת התאגיד הרוכש (כמתואר בחלק א' לעיל).
ערבות שתתקבל מאת הרוכש (כאמור ,חברה "אחות" תחת אותה שליטה) הינה חלק
מתנאי עסקת המכירה .אילו לא הייתה מתקבלת ערבות זו מאת התאגיד הרוכש ,על
החברה היה לגייס ערבות חלופית ממקורות אחרים ולשאת בעלות להשגתה .לפיכך,
תמורת העסקה כוללת גם את השווי ההוגן של הערבות ,אשר מנגד מהווה למעשה
עלות "המשולמת" על מנת להבטיח את מצבם הקיים של מחזיקי אגרות החוב ערב
העסקה.

.3

לפי סעיף ב98ד' ל , IFRS 10-על החברה להכיר בפער המתקבל (ההפרש בין סעיפים  1ו2-
לעיל) בדוח רווח או הפסד ,כרווח או כהפסד המיוחס לחברה האם.
היות שעסקת המכירה תתבצע בין החברה לבין חברה תחת אותה שליטה ,בחנה החברה
האם נאות להכיר בתוצאות העסקה בדוח רווח והפסד ,או שזקיפת הפער ישירות להון
המיוחס לבעלים תשקף בצורה נאותה יותר את נסיבות העניין.
בתקינה הבינלאומית אין איסור על הכרה בתוצאות של עסקות עם בעלי השליטה ברווח
או הפסד (בשונה מהתקינה האמריקנית והפרקטיקה הישראלית השאובה ממנה ,כפי
שהייתה ערב אימוץ תקני ה IFRS-בישראל).
החברה בחנה את הפנייה המקדמית מחודש פברואר  ,2013העוסקת בטיפול החשבונאי
הנאות בחברה הרוכשת ,כאשר מדובר בעסקת צירוף עסקים תחת אותה שליטה .בתשובת
סגל הרשות לפנייה המקדמית האמורה ,הודגשה העובדה כי ככל שלא קיים מיעוט מעורב
בעסקה הרי שחזקה שלעסקה אין מהות כלכלית ,וכי הטיפול החשבונאי הנאות הוא טיפול
בערכים פנקסניים (שיטת ה ,)as pooling -חלף שיטת הרכישה אשר לפיה יוכרו הנכסים
וההתחייבויות המועברים בשווי הוגן בספרי הרוכשת.
זאת ועוד ,פרשנות  PwCהמובאת בנספח ב' מתייחסת אף היא לטיפול החשבונאי בחברה
הרוכשת ,מקום בו החברה הרוכשת היא חברה חדשה ( )NewCoהמוקמת על ידי בעל
15
8371/0/7277191v1

השליטה על מנת לקלוט פעילות המועברת אליה מבעל השליטה .בהתאם להתייחסות
 ,PwCעל פי סעיף ב' 18ל ,IFRS 3(R) -חברה חדשה המוקמת אינה יכולה להיות הרוכשת,
ולפי סעיף ב' 19ל ,IFRS 3(R) -חברה חדשה שמוקמת אינה יכולה להיחשב גם כנרכשת
החשבונאית ברכישה במהופך ,היות שאינה מהווה עסק בפני עצמה .לפיכך ,מדובר
בשינוי מבני ( ,)reorganizationוהטיפול החשבונאי הנאות במקרה כזה בספרי המקבלת
הוא הכרה בפעילות המתקבלת לפי ערכים פנקסניים ,והצגת הדוחות הכספיים כהמשך
של הדוחות הכספיים של החברה המועברת.
בעסקה המתוארת בפנייתנו זו לא מעורבים כלל בעלי מניות מיעוט ,שכן הן התאגיד
הרוכש והן החברה הם חברות המוחזקות בבעלות מלאה ( )100%על ידי תאגידים בשליטת
אותו בעל שליטה ובהתאם לא נדרש אישור כלשהו של בעלי מניות מיעוט בחברה או
בתאגיד הרוכש לביצוע העסקה .בנוסף ,מדובר במצב הזהה למצב המתואר בפרשנות
 PwCלפיו החברה המקבלת הוקמה אך ורק לצורך קליטת הפעילות המועברת ,ומצב
שכזה מהווה שינוי מבני גרידא.
לפיכך ,במצב עניינים זה ,בו מדובר בעסקה שתתבצע בין חברות המוחזקות בבעלות מלאה
של תאגידים בשליטת בעל השליטה ,כאשר התאגיד הרוכש הינו  ,NewCoלדעת החברה,
המקובלת על רואי החשבון המבקרים שלה ,נאות יהיה לזקוף את הפער שייווצר ישירות
להון המיוחס לבעלים ,חלף זקיפתו לדוח רווח או הפסד.
.4

בהתאם לסעיף ב' 99של  ,IFRS 10במצב של איבוד שליטה בחברה בת ,החברה האם תטפל
בכל הסכומים שהוכרו קודם לכן ברווח כולל אחר בהתייחס לאותה חברה בת לפי אותו
בסיס שהיה נדרש אם החברה האם הייתה מממשת במישרין את הנכסים או
ההתחייבויות הקשורים.
לפיכך ,כיוון שהשפעת כלל העסקה תיזקף להון המיוחס לבעלים ולא דרך רווח או הפסד,
לדעת החברה ,המקובלת על רואי החשבון המבקרים שלה ,גם מימוש הסכומים שהוכרו
בעבר ברווח כולל אחר ייזקף ישירות להון המיוחס לבעלים.

ג .הטיפול החשבונאי בשינוי בביטחונות של אגרות החוב של החברה
כאמור לעיל ,מאחר שהחברה אינה מעוניינת לפגוע במצבם הכלכלי של מחזיקי אגרות החוב
שלה ,נקבעו במתווה העסקה מספר הסדרים שנועדו לשמר ואף להיטיב את מצבם הכלכלי של
מחזיקי אגרות החוב ,כדלקמן )1( :מניות דסק"ש שימכרו לתאגיד הרוכש (וכל הפירות מהן),
ישועבדו לטובת החזר הלוואת המוכר בשעבוד ספציפי מדרגה ראשונה )2( ,בעלת השליטה
תשעבד ניירות ערך סחירים נוספים כפי שיוסכמו בין הצדדים לטובת החזר הלוואת המוכר,
וכן ( )3התאגיד הרוכש ירשום שעבוד ספציפי נוסף על הנכסים המשועבדים האמורים או
לחילופין יעמיד ערבות המובטחת בשעבוד ספציפי נוסף על הנכסים המשועבדים האמורים
לטובת מחזיקי אגרות חוב של החברה (כמפורט בהרחבה בחלק א' למכתב זה).
בהתאם לסעיף  3.3.2לתקן דיווח כספי בינלאומי מספר " 9מכשירים פיננסיים" (",)"IFRS 9
"תיקון משמעותי בתנאים של התחייבות פיננסית קיימת או של חלק ממנה  .....יטופל כסילוק
ההתחייבות הפיננסית המקורית והכרה בהתחייבות פיננסית חדשה".
כמו כן ,בהתאם לסעיף ב 3.3.6של " ,IFRS 9התנאים הם שונים באופן מהותי אם הערך הנוכחי
המהוון של תזרימי המזומנים לפי התנאים החדשים ,כולל עמלות כלשהן ששולמו בניכוי
עמלות כלשהן שהתקבלו ומהוון באמצעות שיעור הריבית האפקטיבי המקורי ,הוא שונה
לפחות ב 10-אחוז מהערך הנוכחי המהוון של תזרימי המזומנים הנותרים של ההתחייבות
הפיננסית המקורית .אם החלפת מכשירי חוב או שינוי תנאים מטופלים כסילוק ,עלויות או
עמלות כלשהן שהתהוו מוכרות כחלק מהרווח או ההפסד בגין הסילוק .אם ההחלפה או השינוי
אינם מטופלים כסילוק ,עלויות או עמלות כלשהן שהתהוו מתאימות את הערך בספרים של
ההתחייבות ומופחתות במשך התקופה שנותרה של ההתחייבות המתוקנת".
כאמור לעיל ,לא צפוי לחול כל שינוי בתנאים החוזיים של אגרות החוב ,למעט מתן השעבודים
והערבות למחזיקי אגרות חוב של החברה כמפורט בחלק א' לעיל ,ולפיכך לא צפוי לחול כל
שינוי בתזרימי המזומנים המתייחסים לאגרות החוב .מבחינה שנערכה לגבי המבחן הכמותי
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הקבוע בסעיף ב 3.3.6של  ,IFRS 9תוך הבאה בחשבון של ה"עלות" ששולמה בדרך של מתן
ערבות למחזיקי אגרות החוב ,עולה כי הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים בגין אגרות החוב
המהוון לפי שיעור הריבית האפקטיבי המקורי אינו צפוי להיות שונה בלפחות  10%מהעלות
המופחתת של אגרות החוב בספרי החברה.
בנוסף ,בחנה החברה ,בהתאם להוראות  IFRS 9ובהתייחס לעמדת רשות ניירות ערך כפי
שהובעה במסגרת  ,FAQ 19האם יחולו שינויים איכותיים (שלא באמצעות שינוי תזרימי
המזומנים החוזיים של אגרות החוב) בתנאי אגרות החוב.
כאמור לעיל ,הרציונל העסקי הטבוע במתווה העסקה הינו לשמר את מצבם הכלכלי של מחזיקי
אגרות החוב של החברה .בהתאם לרציונל זה ,נקבעו במסגרת המתווה מספר הסדרים ,כפי
שפורטו לעיל ,שנדונו תוך הבאה בחשבון של האינטרסים הנשייתיים של מחזיקי אגרות החוב
בעניין זה ,אשר מטרתם הינה לשמר את מצבם הקיים של מחזיקי אגרות החוב ערב העסקה.
לפיכך ,בהתחשב בהסדרים האמורים ,להערכת החברה השינוי בביטחונות של מחזיקי אגרות
החוב אינו מהווה בנסיבות העניין שינוי איכותי שישנה באופן משמעותי את תנאי אגרות החוב
של החברה כפי שהינם ערב העסקה.
משכך ,שינוי התנאים האמור של אגרות החוב לא יטופל כסילוק החוב ","extinguishment
אלא כהתאמה של תנאי החוב "."modification
לפיכך ,לדעת החברה ,המקובלת על רואי החשבון המבקרים שלה ,הערבות שתתקבל מידי
התאגיד הרוכש  ,אשר תימדד ביום הראשון בשוויה ההוגן כחלק מתמורת המכירה ,תיזקף
כהקטנת ההתחייבות בגין אגרות החוב הקיימות ,ותופחת דרך רווח והפסד לפי שיטת הריבית
האפקטיבית על פני יתרת אורך חיי אגרות החוב כ"עלות" המשולמת למחזיקי אגרות החוב
לטובת שינוי תנאי אגרות החוב.
חלק ד'  -הצהרות החברה
א .בהתאם לנוהל פניה מקדמית ,החברה תכבד את עמדתה של רשות ניירות ערך ,כפי שתתקבל
בתשובה לפנייה זו.
ב .החברה מודעת לכך כי נוסחן המלא של הפנייה המקדמית ותשובת רשות ניירות ערך עשויות
להיות מפורסמות באתר הרשות .יחד עם זאת ,מכיוון שנכון למועד זה ,עסקת המכירה
האמורה מצויה בשלבי מו"מ ותנאיה המלאים והסופיים טרם גובשו ואושרו על ידי האורגנים
המוסמכים של החברה ,החברה מבקשת שלא לפרסם את המידע הכלול בפנייה זו עד לאחר
גיבוש תנאיה הסופיים של העסקה ואישורה.
ג .אנו עומדים לרשותכם בכל דבר ועניין ,לרבות לצרכי שאלות ,הבהרות והשלמות.

בכבוד רב,
אי די בי חברה לפתוח בע"מ
על ידי :גיל קוטלר ,אהרון קאופמן
תפקיד :סמנכ"ל כספים ,סמנכ"ל ויועץ משפטי
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נספחים
'נספח א
:KPMG  מתוך פרשנות.1
2.5.400.40 However, the existence of such a relationship does not automatically mean
that the party is acting as a de facto agent of the investor. Instead, the investor evaluates
the specific facts and circumstances, including consideration of the nature of the
relationship and the way in which the parties interact with each other, and then applies
judgement to determine whether the party is its de facto agent. For example, if a sister
entity or director (key management personnel) of the investor also holds an interest in
an investee, then they are not automatically assumed to be acting as a de facto agent of
the investor. [IFRS 10.BC146]

EY  מתוך פרשנות.2
IFRS 10 lists several examples of parties that might be de facto agents for an investor:
(a)

the investor’s related parties;

(b) a party that received its interest in the investee as a contribution or loan from
the investor;
(c) a party that has agreed not to sell, transfer or encumber its interests in the
investee without the investor’s prior approval (except for situations in which the
investor and the other party have the right of prior approval and the rights are based
on mutually agreed terms by willing independent parties);
(d)
a party that cannot finance its operations without subordinated financial
support from the investor;
(e) an investee for which the majority of the members of its governing body or
for which its key management personnel are the same as those of the investor; and
(f) a party that has a close business relationship with the investor, such as the
relationship between a professional service provider and one of its significant
clients. [IFRS 10.B75].
However, just because a party falls within the examples above, that does not mean that
it is necessarily a de facto agent for the investor, as shown in the diagram below. It
simply means that management must carefully evaluate whether that party is a de
facto agent for the investor. Parties that are actually de facto agents are only a sub-set
of the list above. Therefore, management must determine whether the other party is
acting on behalf of the investor because of its relationship to the investor. IFRS 10 does
not provide much explanation on how this evaluation is to be made; IFRS 10 only states
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that the evaluation considers the nature of the relationship and how the parties interact
with each other. [IFRS 10.B73].
Identifying parties that might be de facto agents

In our view, given the breadth of the parties that might be a de facto agent in IFRS 10,
there are likely to be numerous parties that need to be evaluated to determine if they are
actually de facto agents, which requires careful evaluation of the facts and
circumstances, including the purpose and design of the investee.

:PwC  פרשנות.3
Illustrative text - FAQ 26.104.1 – Where power and benefits are split between
two parties in a group, what factors should be considered in determining which
one is the de facto agent of the other?
Parent Company has two wholly owned subsidiaries, Fund Manager and Sister
Company.
Fund Manager acts as the manager of Investment Fund and has a 15% holding in the
fund.
Fund Manager earns a small market-based fee for acting as manager of Investment
Fund, which does not provide significant additional exposure to variable returns. The
terms of the management agreement provide Fund Manager with decision-making
power over Investment Fund’s relevant activities.
Sister Company has a 36% holding in Investment Fund, and multiple third-party
investors hold the remaining 49% of Investment Fund.
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Fund Manager and Sister Company both prepare consolidated financial statements.
Question
In determining who controls Investment Fund, what factors should be considered in
assessing whether Sister Company is a de facto agent of Fund Manager, or vice versa?
Is it possible, under IFRS 10, that neither Sister Company nor Investment Fund would
be judged to be the de facto agent of the other?
Solution
Paragraph B73 of IFRS 10 states that determining whether one party is a de facto
agent of another requires judgement, considering not only the nature of the
relationship but also how the parties interact with each other. Accordingly, additional
information will be required to make this assessment, and the assessment itself will
depend on the individual facts and circumstances.
Factors to be considered, in making the assessment in group situations, include, but
are not limited to:


Purpose of the split of power and exposure to variable returns between the
entities. For example, has Sister Company engaged Fund Manager to act on its
behalf by managing its assets, or has Sister Company been instructed by
Parent Company to hold units on behalf of Fund Manager?
 Contractual agreements between the entities that might provide information on
which party is providing instructions to the other.
 How the entities interact with each other in practice. For example, does Sister
Company meet directly with Fund Manager to discuss performance and
strategy? Does Sister Company have the ability to remove Fund Manager and
replace it with an alternative manager? Has Sister Company agreed to vote in
accordance with instructions from Fund Manager or Parent Company?
 Relative size of holdings of the entities and exposure to variable returns. For
example, do the relative sizes indicate that one entity is more likely to be an
agent of the other?
Depending on the facts and circumstances, it might be the case that no subsidiary
within the group is judged to be acting as a de facto agent of another subsidiary, and
hence no subsidiary would consolidate the investee (although the parent will do so).
If a de facto agent has been identified, the principal will assess whether it has control
of the investee. Paragraph B74 of IFRS 10 requires the principal to consider its de
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facto agent’s decision-making rights, and its indirect exposure to variable returns
through the de facto agent, as its own for the purposes of the control assessment. For
example, if Fund Manager were to be considered the principal, it would include the
holding of Sister Company in making its assessment of whether it had sufficient
exposure to variable returns to have control of Investment Fund.
:PwC  פרשנות.4
Illustrative text - FAQ 26.103.1 – Is an intermediate holding company an agent
of its parent?
Holdco, a wholly owned subsidiary of Parent, owns 100% of Opco, an operating
company.
The only business purpose of Holdco is to hold investments in Opco. Holdco issues
listed debt and is required, by local law, to prepare consolidated financial statements,
where required by IFRS.
Question
Is Holdco an agent, or de facto agent, of Parent (and therefore does not control Opco)
if:
Parent and Holdco have the same managing directors;
Holdco’s managing directors are Parent’s employees; or
Holdco is managed by a trust office that is contractually bound to act fully in
accordance with Parent’s decisions?
Solution
No. A decision maker is an agent (or de facto agent) only when it has been delegated
those decision-making powers by another party. Paragraph B59 of IFRS 10 states:
“An investor may delegate its decision-making authority to an agent on some specific
issues or on all relevant activities. When assessing whether it controls an investee, the
investor shall treat the decision-making rights delegated to its agent as held by the
investor directly.”
Holdco controls Opco directly in all three scenarios, because it holds the shares in
Opco, and Holdco’s management can dictate Opco’s policies through the voting
power given by Opco’s shares. Regardless of the degree of Parent’s representation on,
or control of, Holdco’s governing body, the direct investment in, and power over,
Opco are both held by the corporate entity, Holdco. Any party that governs Holdco
accesses that power by becoming a representative of Holdco. Similarly, any party that
owns Holdco accesses the returns of Opco through Holdco.
As power over Opco belongs, in the first place, to Holdco rather than Parent, Parent
has not delegated any power to Holdco; Holdco is not therefore an agent of Parent.
Since Holdco is also exposed to variability of Opco’s returns, Holdco should
consolidate Opco.
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'נספח ב

PwC – Manual of Accounting 2017:
Illustrative text - The acquisition method - New entity formed to effect a business
combination - FAQ 29.40.2 – New company is not the acquirer
Reference to standard: IFRS 3 para B18
Entity A owns entity B before the transaction. Entity A arranges loan funding from a
financial institution in a new wholly owned subsidiary, new company. The loan is
used by new company to fund the acquisition of entity A’s 100% shareholding in
entity B, for cash consideration. Entity A applies IFRS 3 to account for common
control transactions, and new company will adopt the same policy.

Can new company be identified as the acquirer in a business combination and apply
acquisition accounting in its consolidated financial statements?
No. Under IFRS 3, new company cannot be the acquirer. Entity A has created new
company and is the seller, so new company has effectively been formed and issued
shares to effect the business combination. New company is not a business, and the
transaction between entity B and new company is not a business combination. [IFRS
3 para B18]. It is a reorganisation of entity B (see FAQ 29.41.1). As a result, entity
B’s assets and liabilities are included in new company's consolidated financial
statements at their pre-combination carrying amounts, without a fair value uplift.

Illustrative text - The acquisition method - New entity formed to acquire an
existing group - FAQ 29.41.1 – New entity formed to acquire an existing group
Reference to standard: IFRS 3 para B2
It is not uncommon for a new parent entity to be added to an existing group by setting
up a new shell entity that issues equity shares to the existing shareholders in exchange
for the transfer of shares in the existing group, such that there is no change in the
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substance of the reporting entity. This might be done for a variety of reasons,
including taxation and profit distributions.
There is no specific guidance in IFRS 3 when a new entity is placed on top of an
existing group by issuing shares to the existing shareholders, apart from the sentence
in paragraph B19 stating that the transaction would not be a business combination
because the acquiree is not a business. It can be argued that the transaction is a
reorganisation of an existing entity that has not changed the substance of the reporting
entity. The consolidated financial statements of the new entity are presented using the
values from the consolidated financial statements of the previous group holding
entity. The equity structure (that is, the issued share capital) would reflect that of the
new entity, with other amounts in equity (such as revaluation reserve, retained
earnings and cumulative translation reserves) being those from the consolidated
financial statements of the previous group holding entity. The resulting difference that
will arise would be recognised as a component of equity. Local regulatory or legal
requirements might specify how this difference is presented; for example, it might be
referred to as a reorganisation reserve.
The diagram below illustrates a transaction in which a new entity is added to the top
of an existing group.

The addition of new company to entity A is not a business combination. The
transaction is a reorganisation of entity A, and the consolidated financial statements of
new company show the assets and liabilities of entity A for all periods presented.
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