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לפני כב' השופט עופר גרוסקופ
המבקש

דרור כה
על ידי באי הכוח המייצגי עו"ד גיל רו  ,עו"ד תומר בר
ועו"ד יעקב אביעד
נגד

המשיבי

 .1איל ציו זבידה
 .2אברה הוכמ
 .3משה שמש
 .4ניב אחיטוב
 .5איילת נחמיאס ורבי
 .6שלמה זבידה
 .7קנה ובנה עשה זאת בעצמ 1993 #שותפות מוגבלת
 .8משה גאו
 .9ב .גאו קמעונאות וסחר בע"מ
 .10ב .גאו אחזקות בע"מ
 .11ב .גאו השקעות ) (1998בע"מ
 .12מיכאל ניימ – נמחק
משיבי מס'  6 ,1ו!  7על ידי באת כוח עו"ד מאיה צברי
משיבי מס'  2ו!  11! 8על ידי בא כוח עו"ד דורו טאובמ
משיבי מס'  5 – 3על ידי בא כוח עוד דוד זילברבוי

פסק די
)אישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית(
1
לפניי בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה הייצוגית שבכותרת .עניינה של התובענה ,בתמצית ,בטענה
כי המשיבי אחראי לכ שבתקופה שבי  24.8.2011ל!  1.12.2011הוצג לרוכשי אגרות חוב של חברת
אייס אוטו דיפו בע"מ מצג מטעה ,לפיו אי חשש סביר כי החברה לא תעמוד בהתחייבויותיה )כאשר
זמ קצר לאחר מכ החברה נקלעה להליכי חדלות פירעו ( .מהטעמי שיפורטו להל סברתי כי יש
מקו לאשר את הבקשה ,ולתת להסדר הפשרה תוק של פסק די .
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א .רקע

1

 .1ביו  5.11.2013הגיש המבקש ,באמצעות באי כוחו ,תביעה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית

2

נגד המשיבי  ,נושאי משרה ובעלי השליטה בחברת אייס אוטו דיפו בע"מ ,בזמני הרלוונטיי
לתובענה )להל " :בקשת האישור"" ,המשיבי " ,ו!"החברה" ,בהתאמה( .זאת ,לפי פריט 5

3
4

לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות ,תשס"ו – " :2006תביעה בעילה הנובעת מזיקה לנייר
ער #או ליחידה".

5
6

 .2עניינה של בקשת האישור ,בתמצית ,בטענה כי בתקופה שבי  24.8.2011ל!  1.12.2011הוצג

7

לרוכשי אגרות חוב של החברה מצג מטעה ,לפיו אי חשש סביר כי החברה לא תעמוד
בהתחייבויותיה וכי הדירקטוריו קבע כ  .נטע  ,כי המשיבי נושאי באחריות לנזק הכספי
שנגר למשקיעי עקב פרסו המידע המטעה .זאת ,בגובה ההפרש בי המחיר שה שילמו עבור
ניירות הער לבי המחיר שהיה משול עבור ניירות הער אלמלא נמסר המידע המטעה )יובהר,
כי העסקאות אליה מתייחסת בקשת האישור ה עסקאות שהתבצעו בשוק המשני ! כלומר,
החלפה של אגרות חוב בי משקיע אחד למשקיע אחר ,ולא רכישות במסגרת הנפקה שביצעה
החברה לציבור(.

14

 .3וביתר פירוט :ביו ) 24.8.2011להל " :מועד הפרסו "( פורסמו דוחות של החברה למחצית

15

הראשונה של שנת ) 2011להל " :הדו"ח" או "הדו"ח למחצית  .("2011בדוח נאמר כי
הדירקטוריו קיי דיו  ,וקבע כי אי חשש סביר כי במהל תקופת תזרי המזומני החזוי לא
תעמוד החברה בהתחייבויות הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומ  .בהתא  ,ולאור הוראות
תקנה  10לתקנות ניירות ער )דוחות תקופתיי ומיידיי ( ,תש"ל! ,1970בנוסח באותה עת
)להל " :התקנות"( ,לא פורס תזרי מזומני חזוי לשנתיי הבאות – פרסו אשר אלמלא
הקביעה האמורה היה מתחייב ,לנוכח התקיימות באותה עת של "סימני אזהרה" ,כהגדרת
בתקנה  10לתקנות )להל " :סימני אזהרה"(.

16
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22

ויובהר :לפי הוראות התקנות ,כנוסח באותה העת ,מותר היה לתאגיד להימנע מפרסו תחזית
תזרי מזומני ג כאשר מתקיימי סימני אזהרה ,א הדירקטוריו קבע כי אי חשש סביר
שבמהל תקופה של שנתיי התאגיד לא יעמוד בהתחייבויותיו ,והוצגו הנימוקי לכ  .הסדר זה
בוטל מאז.

23
24
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26

 .4ביו  1.12.2011פורסמו שוב דוחות ,עבור התקופה של תשעת החודשי הראשוני של שנת 2011
)להל " :הדוח המאוחר"( .בשלב זה כבר לא נטע כי הדירקטוריו החליט שאי חשש סביר
שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה ,ולדוח המאוחר צורפה תחזית תזרי מזומני  .זמ קצר
לאחר מכ נקלעה החברה להליכי חדלות פירעו .
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 .5לטענת המבקש ,המידע שפורס בדוח למחצית  2011היה מידע מטעה .בי היתר ,משו שהוסתר
מהציבור כי בחודש אוגוסט  2011חברת גיזה זינגר אב בע"מ הוציאה לחברה תחזית תזרי
מזומני  ,לפיה החברה צפויה להיות חדלת פירעו תו מעט יותר משנה.

1
2
3

 .6לאור זאת ,נטע כי בתקופה שבי יו ) 24.8.2011מועד פרסו הדוח למחצית  (2011ליו
) 1.12.2011מועד פרסו הדוח הרבעוני העוקב( הוצג לרוכשי אגרות החוב של החברה מצג מטעה.

4
5

הנזק שנגר לקבוצה כתוצאה מהמידע המטעה הוער בבקשת האישור בסכו של לפחות 6
מיליו ש"ח )זאת ,על בסיס הטענה כי בתקופה הרלוונטית נרכשו אגרות חוב בסכו כולל של כ!

6
7

 16.5מיליו ש"ח ,וכי לאחר גילוי המידע שער אגרות החוב ירד לכ!  45אגורות(.

8

 .7בתשובת לבקשת האישור דחו המשיבי את הטענות שהופנו נגד  .ה טענו ,בי היתר ,את
הטענות הבאות :הדירקטוריו החליט כי אי חשש סביר כי החברה לא תעמוד בהתחייבויותיה,
וכי הייתה זו החלטה סבירה; אי להתערב בשיקול הדעת של הדירקטוריו  ,הנהנה מהגנת שיקול
הדעת העסקי; עילת התביעה התיישנה ביחס לחלק מחברי הקבוצה; לא נגר נזק .בהמש ,
הוגשה תגובת המבקשי לתשובות המשיבי  ,והתקיימו ישיבות הוכחות ,במהלכ נחקרו עדי
הצדדי  ,לרבות עד מומחה מטע המשיבי .

9
10
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14

 .8בי לבי  ,במסגרת הלי גישור שהתקיי במסגרת הלי הפירוק של החברה )פר"ק ,(34468!01!12
התגבש )על פי הנמסר לי( הסדר לפיו עלויות ניהולה ותוצאותיה של בקשת האישור והתובענה
יושתו על קופת הפירוק בלבד )להל " :הסדר הגישור"( .הסדר הגישור אושר על ידי בית המשפט
של פירוק ,ובהתא לו הועברו )על פי הנמסר לי( על ידי המשיבי ו/או מי מטעמ סכומי כס
לקופת הפירוק.

15
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 .9בתו שלב ההוכחות ,המלצתי לצדדי לקיי משא ומת  .בהתא  ,ביו  6.8.2017הוגשה לבית

20

המשפט בקשה לאישור הסדר פשרה )להל " :הבקשה" ו!"הסדר הפשרה" ,בהתאמה( ,שנכרת
בעקבות משא ומת שבו "מפרקי החברה מייצגי את האינטרס של המשיבי " )כאמור בסעי
 13לבקשה( .על הסדר הפשרה חתומי באי כוח המבקש מצד אחד ,ועו"ד עמית פינס ,בא כוח
המפרקי )עו"ד אמיר פלמר ורו"ח בועז גזית( ,מצד שני.

21
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23
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 .10ביו  24.8.2017הוריתי לפעול לגבי הבקשה לאישור הסדר הפשרה בהתא להוראת סעי )18ג(
לחוק תובענות ייצוגיות ,תשס"ו!  2006ותקנה )12ד( לתקנות תובענות ייצוגיות ,תש"ע!,2010
המורי על פרסו הבקשה להתייחסויות הציבור והעברתה לעיו היוע 1המשפטי לממשלה
והרשות לניירות ער .
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 .11חברי הקבוצה לא הגישו התנגדויות או בקשות לצאת מהקבוצה ,ואיש מה לא התייצב לדיו
שהתקיי ביו  9.11.2017בעניי אישור הסדר הפשרה )להל " :דיו האישור"( .עמדת היוע1

1
2

המשפטי לממשלה הוגשה ביו  ,30.1.2017על ידי באות כוחו ,עו"ד ליפז סרוסי דות ועו"ד ניס
טוביאנה מפרקליטות מחוז מרכז )אזרחי( )להל " :הודעת היועמ"ש"( .בגדרה נמסר כי גורמי

3
4

המקצוע במשרד המשפטי  ,בשיתו ע רשות ניירות ער  ,לא מצאו לנכו להתנגד להסדר
הפשרה .לצד זאת הועלו מספר הערות ,אשר אל חלק אתייחס בהמש .

5
6

ב .עיקרי הסדר הפשרה

7

 .12להל עיקרי הסדר הפשרה שהגישו הצדדי  .מובהר כי האמור לעיל הוא תיאור לא ממצה של
הסדר הפשרה ,וכי בכל מקרה של סתירה בי התיאור שיובא להל לבי נוסח הסדר הפשרה ,יגבר
נוסח הסדר הפשרה )אלא א מהקשר הדברי עולה כוונה אחרת(.

8
9
10

 .13הגדרת הקבוצה – חברי הקבוצה הוגדרו בהסדר על פי הגדרת בבקשת האישור ,כ :

11

כל אד אשר רכש אגרות חוב של חברת אייס אוטו דיפו בע"מ )בפירוק( בתקופה שבי יו
 24אוגוסט  2011ויו  1בדצמבר .2011

12
13

 .14עילות התביעה – עילות התביעה ,כפי שפורטו בסעי ד' לבקשת האישור ובסעיפי  64!38לבקשת

14

האישור ,כוללות :אחריות בגי הפרת חוק ניירות ער ותקנותיו ,בכ שלא צור לדו"ח למחצית
 2011תזרי מזומני חזוי ,לפי תקנה )48ג() (13לתקנות; אחריות בגי פרט מטעה בדוח תקופתי
)הדו"ח למחצית  ,(2011בהתא לסעיפי 38ב' ו!38ג' לחוק ניירות ער  ,ואחרית בגי פרט מטעה
בתשקי  ,לפי סעי  31לחוק ניירות ער ותקנה  6לתקנות ניירות ער )פרטי התשקי וטיוטת
תשקי – מבנה וצורה( ,תשכ"ט! .1969זאת ,בגי כ שהוצג מצג לפיו אי חשש סביר לאי! עמידת
החברה בהתחייבויותיה ,ובגי כ שלא הוצג כי חברת גיזה הגיעה למסקנה שונה לחלוטי מקביעת
הדירקטוריו ולא השתכנעה מנימוקיו; הפרת החובה לפרס דיווח מיידי מכוח סעי  36לחוק
ניירות ער ותקנה  36לתקנות ,מיד כשהתחוור כי התחזיות שביססו את קביעות הדירקטוריו
אינ מתממשות; תרמית לפי סעי  56לפקודת הנזיקי ]נוסח חדש[.
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 .15התחייבויות המשיבות – במסגרת הסדר הפשרה הסכימו הצדדי כי מפרקי החברה ישלמו סכו
של  5,100,000ש"ח לחשבו נאמנות מיוחד ,שייפתח על ידי עו"ד עמי אביעד ,עור די במשרד באי
הכוח המייצגי )להל " :הנאמ "( ,וכי בכ יראו אות כמי שקיימו את כל התחייבויותיה על פי
הסדר הפשרה .כפי שיובהר להל  ,מסכו זה עתיד להשתל הפיצוי לחברי הקבוצה ,וכ הוצאות
ההסדר ,הגמול למבקש ושכר הטרחה לבאי כוח הקבוצה.
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 .16אופ חלוקת קר הפשרה בי חברי הקבוצה:

1

על פי ההסדר ,קר הפשרה )בניכוי הוצאות שיוציא הנאמ  ,שכר הטרחה והגמול למבקש( )להל :

2

"יתרת קר הפשרה"( תשול לחברי הקבוצה ,בהתא לפעולות הרכישה והמכירה ,שבוצעו

3

בבורסה באגרות חוב של החברה ,בתקופה שמיו  24.8.2011ועד יו ) 1.12.2011להל " :התקופה

4

הקובעת"( ,בשיטת  .LIFO – Last In First Outהכול ,כאמור להל :

5

א .ביחס לחברי קבוצה שרכשו בתקופה הקובעת אגרות חוב ,ולא ביצעו בתקופה הקובעת מכירה

6

של אגרות חוב ,יהיה סכו הזכאות של כל אחד מה שווה למחיר הרכישה בניכוי סכו של

7

 45.16אגורות עבור כל  1ש"ח ער נקוב של אגרות החוב.

8

הבהרה :הסכו של  45.16אגורות הוא שער הנעילה של אגרות החוב בבורסה ביו 1.12.2011
! המועד שבו פרסמה החברה תחזית תזרי מזומני ולא עמדה עוד מאחורי הצהרתה כי לא
קיי חשש סביר בדבר אי עמידה בהתחייבויותיה )כלומר ,המועד שבו לא התקיי עוד המצג
המטעה הנטע ( .יצוי כי בשלושת הימי שקדמו ל!  (28!30.11.2011) 1.12.2011היה שער
הנעילה של האג"ח נמו משער זה(.

9
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ב .ביחס לחברי קבוצה שהחזיקו אגרות חוב קודמת לתקופה הקובעת ,במהל התקופה הקובעת
רכשו אגרות חוב ולאחר מכ ג ביצעו פעולות מכירה ,אזי פעולת המכירה תיוחס תחילה
לאגרות החוב האחרונות שנרכשו בתקופה הקובעת ביחס לאגרות חוב שנרכשו ונמכרו
כאמור ,וחבר הקבוצה יהיה זכאי להפרש שבי מחיר הרכישה ומחיר המכירה )הפרש שלילי
לא יילקח בחשבו ( .כ למשל ,א אד החזיק בתחילת התקופה הקובעת  200אגרות חוב,
ובתקופה הקובעת הוא רכש  100אגרות בשער של  90אגורות ,ולאחר מכ מכר  100אגרות
חוב בשער של  60אגורות ,הוא יהיה זכאי לפיצוי של  30אגורות עבור  100אגרות חוב.

14
15
16
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הבהרה :הזכאות לפיצוי בדוגמא לעיל מהווה למעשה פשרה בי שתי חלופות קיצו  :על פי

21

החלופה הראשונה ,אגרות החוב שנמכרו ה אלה שנרכשו בתקופה הקובעת )הנחת ,(LIFO

22

וא כ אזי לאותו חבר קבוצה לא מגיע כלל פיצוי )אלא א מניחי זליגה הדרגתית של מידע
במהל התקופה הקובעת(; על פי החלופה השנייה אגרות החוב שנמכרו ה אלה שנרכשו לפני

23
24

התקופה הקובעת )הנחת  .(FIFOבמקרה זה מגיע לחבר הקבוצה פיצוי מלא לפי הקריטריו

25

שבפסקה א' ,מאחר שאת המניות שרכש במהל התקופה הקובעת החזיק עד מועד הגילוי.

26

בהסדר הפשרה הלכו הצדדי בדר ביניי  :מחד גיסא הניחו הנחת  ,LIFOא מאיד הכירו

27

בזכות לפיצוי על פי הפער בי המחיר במועד הרכישה לבי המחיר במועד המכירה )מנגנו
פיצוי המתיישב ג ע האפשרות של זליגה הדרגתית של מידע( .ויודגש ,חבר קבוצה שלא

28
29
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החזיק מניות בתחילת התקופה ,אלא ביצע רכישה ומכירה בתו התקופה הקובעת ,אינו זכאי
לפיצוי בגי המניות שמכר ,אלא רק בגי המניות שנותרו בידו בתו התקופה הקובעת )לחבר

1
2

קבוצה קמה זכות לפיצוי בגי מניות שקנה ומכר במהל התקופה הקובעת ,רק א יש להניח
זליגה הדרגתית של מידע במהל התקופה הקובעת ,ואול הסדר הפשרה אינו מבוסס על

3
4

הנחה זו(.

5

ג .א חבר קבוצה החזיק בתחילת התקופה הקובעת אגרות חוב ,לאחר מכ במהל התקופה

6

הוא רכש אגרות חוב )להל " :הרכישה הראשונה"( ,לאחר מכ הוא מכר אגרות חוב בכמות

7

העולה על זו שנרכשה ברכישה ראשונה ,ולאחר מכ הוא ביצע רכישה נוספת בתקופה הקובעת
)להל " :הרכישה השניה"( ,תקו לו זכאות כאמור להל  :בגי הרכישה הראשונה – כאמור
בפסקה )ב( לעיל; בגי הרכישה השנייה – כאמור בפסקה )א( לעיל.

8
9
10

לדוגמה :א אד החזיק בתחילת התקופה הקובעת  200אגרות חוב ,ובתקופה הקובעת הוא
רכש  100אגרות בשער של  90אגורות )הרכישה הראשונה( ,לאחר מכ מכר  150אגרות חוב
בשעה של  60אגורות ,ולאחר מכ רכש עוד  100אגרות חוב בשעה של  50אגורות )הרכישה
השניה( ,הוא יהיה זכאי כדלקמ  :בגי הרכישה הראשונה – פיצוי של  30אגורות עבור 100
אגרות חוב; בגי הרכישה השניה – פיצוי של ) 4.84מחיר הרכישה בניכוי שער הבסיס של
 45.16אגורות( עבור  100אגרות חוב.

11
12
13
14
15
16

ד .בדר זו תתקבל עבור כל חבר קבוצה רשימה של פעולות רכישה שבוצעו בתקופה הרלוונטית,
המזכות אותו בפיצוי )להל " :רכישת מזכות"( .הרשימה תכלול ג את סכו הפיצוי שמגיע
בגי כל רכישה.

17
18
19

ה .יתרת קר הפשרה תחולק בי חברי הקבוצה ,באופ יחסי לסכומי הזכאות שלה .

20

 .17מנגנו התשלו לחברי הקבוצה – במסגרת הסדר הפשרה )סעי  (11סוכ כי התשלו לחברי
הקבוצה יתבצע באופ הבא:

21
22

א .בית המשפט יתבקש לית צו המורה לכל חבר בורסה (1) :לאתר את לקוחותיו שרכשו

23

באמצעותו אגרות חוב של החברה בתקופה הקובעת; ) (2לחשב את סכו הזכאות של כל חבר
קבוצה בהתא לעקרונות ההסדר )ראה פירוט לעיל(; ) (3להעביר לנאמ את התחשיב תו 30
ימי ממת הצו .ככל שאיתור הלקוחות על ידי חברי הבורסה ומת הודעה מטעמ לנאמ
יהיה כרו בעלות כספית ,תשול העלות מתו קר הפשרה.

24
25
26
27
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ב .בתו  20ימי ממועד השלמת העברת הנתוני לנאמ  ,הנאמ יעביר לכל חבר בורסה חלק

1

יחסי מיתרת קר הפשרה ,בהתא לסכו הזכאות של חברי הקבוצה שביצעו רכישות
באמצעותו .חברי הבורסה יעבירו את הכספי שיקבלו מידי הנאמ לחברי הקבוצה ,בהתא

2
3

שהועברו .ככל

4
5

ג .א יתברר כי המנגנו האמור אינו מאפשר העמדת הפיצוי לחברי הקבוצה ,או לא ישי מכל
סיבה אחרת ,הנאמ יפרס מודעות בעיתונות ויזמי את חברי הקבוצה להגיש תביעות חוב,

6
7

לזכאות  .ע סיו ביצוע התשלו  ,ימסרו הודעה לנאמ בנוגע לכספי
שתיוותר ביד יתרה שלא חולקה – ישיבוה לחשבו הנאמנות.

אשר לפיה תחולק יתרת קר הפשרה )בהתא לעקרונות לעיל ולהוראות בית המשפט(.
בנוס  ,חברי קבוצה שלא יקבלו את הפיצוי באמצעות חברי הבורסה ,יהיו זכאי להגיש
תביעות חוב ולקבל את חלק בהסדר הפשרה ,בהתא  .הנאמ יקבל את תביעות החוב ויקבע
את הזכאות )תביעות חוב אשר לא ילוו באסמכתאות מתאימות לא יוכרו( .הודעה על כ
תיכלל במודעה לעיתונות.

8
9
10
11
12

ד .הנאמ יעביר את הסכומי אשר יושבו לו על ידי חברי הבורסה )ככל שיהיו כאלה( ,וכ כל
סכו שייוותר מתו יתרת קר הפשרה מכל סיבה שהיא ,לקר לניהול וחלוקת כספי
שנפסקו כסעד )ראו סעי 27א .לחוק תובענות ייצוגיות(.

13
14
15

ה .הנאמ יהיה מוסמ להגיש ,בעצמו או באמצעות בעל מקצוע מטעמו ,בקשה לרשות המיסי
לקבלת אישור על כ שכספי הפשרה ייחשבו כתמורת פדיו )מכירה( ,וכ מוסמ לשל לבעל
מקצוע עבור הגשת בקשה זו ,מתו קר הפשרה.

16
17
18

 .18ויתור – סעיפי  19!17בהסדר הפשרה קובעי כ :
אישורו של הסדר פשרה זה כפסק די בתובענה הייצוגית ,יקי מעשה בית די ביחס לכל
עילות התביעה וכלפי כל חברי הקבוצה ,כ #שלחברי הקבוצה ו/או מי מטעמ לא תעמוד עוד
כל טענה או זכות כלפי המשיבי  ,החברה ומפרקי החברה לאיזה מהסעדי שנכללו בבקשת
האישור.

19

לעניי הסכ זה – "וויתור וסילוק סופי" משמע :סילוק סופי ומוחלט של כל הטענות,

20
21
22
23
24
25
26
27
28

התביעות והדרישות של חברי הקבוצה ,כלפי המשיבי או מי מה ו/או מי מטעמ  ,והכל,
בי במישרי ובי בעקיפי  ,בי הידועות היו ובי שתיוודענה בעתיד ,א #הכל ביחס לעילות
שבבקשת האישור ובכתב התביעה.

29
30
31

בהתא  ,הסדר פשרה זה מהווה ויתור וסילוק סופי מלא ומוחלט כלפי המשיבי בגי עילות
התביעה שבבקשה ובתביעה וזאת מטע כל חברי הקבוצה ו/או מי מטעמ .
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 .19המלצה לעניי גמול ושכר טרחה

הצדדי המליצו כי הגמול למבקש יהיה בס של 168,000

1

ש"ח ,אשר ישולמו מתו קר הפשרה )הסכו מהווה שיעור של כ! 3.3%מקר הפשרה; כ!4%
מקר הפשרה בניכוי הגמול ושכר הטרחה( .כמו כ המליצו הצדדי כי שכר הטרחה לבאי כוח

2
3

המבקש יהיה בס של  732,000ש"ח ,אשר ישולמו מתו קר הפשרה .בתוספת מס ער מוס ,
אשר ישול על ידי המפרקי )סכו שכר הטרחה ,ללא מע"מ ,מהווה שיעור של כ! 14.35%מקר

4
5

הפשרה; כ! 17.5%מקר הפשרה בניכוי הגמול ושכר הטרחה( .בנוס  ,נתבקש לאשר לנאמ שכר
טרחה נוס בגי פעולותיו כנאמ בסכו של  20,000ש"ח )כולל מס ער מוס ( ,אשר ישול מתו
קר הפשרה.

6
7
8

ג .אישור הסדר הפשרה

9

 .20הסדר הפשרה מהווה לשיטתי הסדר "ראוי הוג וסביר בהתחשב בעניינ של חברי הקבוצה".
זאת ,מ הטעמי הבאי :

10
11

א .היק /הפיצוי מבטא להערכתי באופ הול את סיכויי התובענה ! הסדר הפשרה שלפני

12

התגבש בשלב מאוחר יחסית של ההלי )לאחר קיו דיוני ההוכחות( .סכו הפיצוי עליו
הסכימו הצדדי  5.1 ,מיליו ש"ח ,מהווה כ!  70%מהנזק שנתבע בבקשת האישור ) 6מיליו

13
14

ש"ח בצירו הפרשי הצמדה וריבית( ,והדבר מתיישב ע הערכתי לגבי סיכויי התובענה בשלב
זה של ההלי – סיכויי שה טובי מאוד ,א כמוב לא וודאיי .

15
16

בהקשר זה אבקש לציי את הנקודות הבאות:

17

.1

בידי הצדדי אי בשלב זה מידע לגבי זהות רוכשי אגרות החוב בתקופה הרלוואנטית,
אלא רק לגבי היק המסחר בכל אחד מהימי והשערי שנקבעו במסחר .היק המסחר
הכולל עומד על  16.5מיליו ש"ח ,כאשר שער הנעילה המרבי בתקופה הרלוונטית עמד
על ) 96.46ב!  ,(31.8.2011כ שהפגיעה הפוטנציאלית החמורה ביותר האפשרית בחבר
קבוצה היא אובד של כ!  53%מכספו .א מביאי בחשבו את היקפי המסחר והשערי
היומיי )צורפו כנספח  10לבקשת האישור( הרי שהנזק המקסימאלי )הנזק תחת ההנחה

18
19
20
21
22
23

המחמירה שאיש מחברי הקבוצה לא ביצע קניה ומכירה ) ((in-outעומד על כ! 5.65

24

מיליו ש"ח לפני צירו הפרשי הצמדה וריבית .מכא שהערכת הצדדי כי הפשרה
משקפת לפחות  70%מהנזק המקסימאלי שיכול להיפסק לטובת חברי הקבוצה היא
הערכה סבירה.

25
26
27
28
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לאור העובדה שמדובר בהסדר פשרה ,אמנע מלהתייחס לעובדות המקרה בהרחבה.
אסתפק בציו הערכתי כי לאור מסכת הראיות שנפרשה לפני בית המשפט היו סיכוי

1
2

.2

התביעה טובי מאד ,במיוחד בשי לב לכ שבמועד פרסו הדוח למחצית  2011נראה
כי התקיימו סימני אזהרה שחייבו פרסו תזרי מזומני חזוי לשנתיי הבאות בהתא

3
4

לתקנות )פרסו שבו ,כשלעצמו ,יש כדי לאותת למשקיעי על מצב החברה(.

5

בי טענות המשיבי נכללה ג הטענה כי ההחלטה א לפרס מידע מסוי בהתא

6

לתקנות היא החלטה העשויה לחסות תחת כלל שיקול הדעת העסקי ,ולפיכ  ,ככל
שמתקיימי התנאי להחלת כלל זה )תו לב סובייקטיבי ,העדר ניגוד ענייני  ,החלטה

7
8

מיודעת ,הפעלת שיקול דעת עצמאי( ,אי מקו שבית המשפט יבח את סבירותה של
החלטה זו .למע העמדת הלכה על מכונה ,אבקש להבהיר כי כלל שיקול הדעת העסקי
נוגע להחלטות עסקיות של החברה ,ולא להחלטות שעניינ עמידה בחובות הגילוי
המוטלות על חברה ,בכלל ,ועמידה בחובות הגילוי המוטלות על חברה ציבורית לפי חוק,
בפרט .במילי אחרות ,הסטנדרט לבחינת אחריות לפרסו מטעה על ידי חברה ציבורית
הוא לעול זה שהציב המחוקק בחוק ניירות ער ותקנותיו ,והמבח לעמידה בו הוא
מבח מהותי )הא התקיימו התנאי המחייבי פרסו ( ,ולא מבח פרוצדורלי )הא
הדירקטוריו הפעיל את שיקול דעתו בתו לב ,ללא ניגוד ענייני ובאופ מיודע(.

9
10
11
12
13
14
15
16

והטע לכ ברור :כלל שיקול הדעת העסקי פועל במישור היחסי שבי נושאי המשרה
לבי החברה ,ונועד לאפשר לדירקטורי לקבל החלטות שה לטובת החברה ,מבלי
לחשוש כי נטילת סיכו עסקי שהוא לטובת החברה תטיל עליה בדיעבד אחריות
משפטית כלפי החברה .לעומת זאת ,עמידת החברה בחובות הגילוי המוטלות עליה על פי
די אינה מיועדת להג על החברה ,אלא על צדדי שלישיי  ,ובכלל רוכשי עתידיי
של ניירות הער של החברה .ממילא ,אי די בהפעלת שיקול דעת עסקי לטובת החברה,
על מנת לשחרר את נושאי החברה מחובת לעמוד בחובות אלו כלפי אות צדדי
שלישיי  .במילי אחרות ,נכונות נושא משרה ליטול סיכו ביחס לעמידה בחובת גילוי
אינה מסוג הנושאי שבגינ נית להעניק לנושאי משרה את הגנת כלל שיקול הדעת
העסקי.

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

שהוצגו

27

למשקיעי במחצית השנייה של  .2011אמנ  ,הלי ההוכחות בתיק הסתיי  ,ועדיי  ,מש
הזמ הצפוי לעבור עד לקבלת הכרעה סופית בתיק עלול להיות ניכר .משכ  ,בהסדר הפשרה
טמו היתרו של הקדמת מועד הפיצוי הנית לחברי הקבוצה )לטווח הזמ הכמעט מידי,
כמפורט לעיל( ,וכ חיסכו פוטנציאלי במשאבי שהיו נדרשי מטע הצדדי )ומטע בית
המשפט( במקרה של המש ההליכי בערכאה נוספת .לכ יש לצר ג את השיקול שעל פי

28
29
30
31
32

.3

ב .הרצו שלא לעכב עיכוב נוס /את מת הפיצוי ! ההלי שלפני עניינו במצגי
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הסדר הגישור שאושר על ידי בית המשפט של פירוק ,העלויות של הסדר הפשרה נופלות על
קופת הפירוק ,והמש ההליכי יוצר חוסר וודאות בלתי רצוי ג מהיבט זה.

1
2

ג .מנגנו הפיצוי – מנגנו הפיצוי שגובש במסגרת ההסדר מעניק פיצוי לכל מי שרכש את ניירות

3

הער של החברה בתקופה הרלוונטית ,באופ שלוקח בחשבו את היק הרכישות ,וכ את
היק המכירות ,ככל שבוצעו כאלו .המנגנו פשוט ליישו  ,והוא עתיד להוביל לפיצוי הוג ,

4
5

מהיר וישיר של הנפגעי לכאורה.

6

 .21שיקולי אלה ,בצד העדר התנגדויות מטע הקבוצה ובאות כוח היועמ"ש )אשר כאמור ביטאו
בענייננו ג את עמדת רשות ניירות ער ( ,מובילי אותי למסקנה כי יש מקו לאשר את הסדר
הפשרה כמבוקש ,ולתת לו תוק של פסק די .

7
8
9

ד .מינוי בודק ופרסו הסדר הפשרה

10

 .22במסגרת הסדר הפשרה ביקשו הצדדי כי בנסיבות העניי לא ימונה בודק )וכי א ימונה ,ישול

11

שכרו מתו קר הפשרה( .בעמדת היועמ"ש נכללה התייחסות לסוגיה זו ,כאשר באות כוח
היועמ"ש עמדו על כ שברירת המחדל שנקבעה בחוק היא מינוי בודק לבחינת נאותות הסדר

12
13

הפשרה ,אלא א מתקיימי טעמי מיוחדי המצדיקי להורות אחרת .נטע  ,כי הצדדי לא
הצביעו על טעמי מיוחדי המצדיקי שלא למנות בודק ,למעט הטענה שסכו הפשרה מגיע כדי
 70%מהסעד שנתבע בבקשת האישור ,וכי בכ אי כדי להצדיק הימנעות מ החובה הקבועה בדי
למינוי בודק לתנאי ההסדר ! "זאת ,במיוחד ,כאשר בית המשפט הנכבד טר נדרש להכרעה
בסוגיות הנוגעות לגובה הנזק בהלי #זה ולאופ חישובו ,ובשי לב לכ #שההסדר קובע מנגנו
חלוקה בי חברי הקבוצה המבוסס על היגיו כלכלי שיש לבחו בעי מקצועית" .בהתייחסות
שהגישו ביו  ,10.12.2017חזרו המבקשי וציינו כי בית המשפט התבקש שלא למנות בודק לאור
העובדה שהפיצוי הנית במסגרת ההסדר הוא בשיעור של כ! 70%מהנזק ,ולאור זאת שעלות
הבודק צפויה להיות מופחתת מסכו הפיצוי.

14
15
16
17
18
19
20
21
22

 .23לאחר ששקלתי את הנושא ,הגעתי למסקנה כי בנסיבות העניי אי למנות בודק ,שכ התועלת

23

במינויו נופלת מהעלות .ויובהר :מחד גיסא ,כפי שציינו הצדדי  ,מינוי בודק כרו בעלויות אשר
צפויות להפחית את הפיצוי שישתל לחברי הקבוצה )במסגרת ההסדר הוסכ על העברת סכו
קבוע מקופת הפירוק של החברה לטובת הסדר הפשרה .לפיכ  ,כל הוצאה שתוצא לצור מינוי
בודק ,תוביל בהכרח להפחתה באותו שיעור בסכו הפיצוי הכולל שישתל לקבוצה( .מאיד
גיסא ,התועלת הטמונה במינוי בודק בנסיבות ענייננו מוגבלת מאוד :באות כוח היועמ"ש התייחסו
בעמדת לסוגיית הערכת גובה הנזק ומנגנו הפיצוי .מנגנו החלוקה שגובש בי חברי הקבוצה,

24
25
26
27
28
29
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מבוסס אמנ על היגיו כלכלי ,א מדובר במנגנו פשוט יחסית ,אשר לצור בחינתו לא נדרשת
מומחיות מקצועית מיוחדת ,החורגת ממומחיותו של בית המשפט .והדברי נכוני ג לגבי

1
2

הערכת גובה הנזק ,אשר מבוססת על היק המסחר בנייר בתקופה הרלוונטית ועל השוואת שערי
אגרות החוב לפני ואחרי פרסו תחזית תזרי המזומני  .לאור זאת ,איני סבור כי למינוי בודק

3
4

בענייננו יש פוטנציאל להוביל לשינוי משמעותי בהסדר הפשרה כפי שתואר לעיל – לא מבחינת
היק הפיצוי ,ולא מבחינת מנגנו חלוקתו )ה שני הנושאי שנזכרו בעמדת היועמ"ש( .מאז
העלות תועלת כפי שתואר לעיל – מצדיק לפיכ הימנעות ממינוי בודק בענייננו.

5
6
7

ה .גמול לתובע המייצג ושכר טרחה לבא כוחו

8

 .24המלצת הצדדי לגבי סכומי הגמול ושכר הטרחה פורטה בפסקה  19לעיל .מצאתי לנכו לאשר
המלצה זו ,לאור היק וטיב העבודה שהושקעה על ידי באי הכוח המייצגי  ,לאור השלב המתקד
שבו הושג הסדר הפשרה )לאחר סיו ההוכחות( ,ולאור התועלת המשמעותית שצמחה לחברי
הקבוצה ,בהינת שיעור פיצוי של כ! 70%מהיק הפיצוי שנתבע.

9
10
11
12

ו .סו /דבר

13

 .25לאור כל האמור ,אני מאשר את הסדר הפשרה ,בהתא למפורט בפסק די זה.

14

 .26בתו  14ימי ממת החלטה זו ,יפרסמו הצדדי )על חשבו כספי קר הפשרה ,כמוסכ בהסדר(,

15

הודעה בדבר אישור הסדר הפשרה בהתא לסעי )25א() (4לחוק תובענות ייצוגיות ,באחד
מארבעת העיתוני היומיי הנפוצי ביותר בישראל ובאחד משלושת העיתוני הכלכליי
הנפוצי ביותר .גודל הפרסו יעלה בלפחות  33%על הקבוע בתקנות הגנת הצרכ )האותיות
בחוזה אחיד ובתנאי הכלול במידע אחר המיועד לצרכ ( ,תשנ"ה! .1995הצדדי יגישו נוסח מודעה
כאמור לאישור בית המשפט בתו  7ימי ממועד מת החלטה זו.

16
17
18
19
20

 .27תו  14ימי ממועד מת החלטה זו ,היא תוצב באתר בא כוח המבקשי )לצד הסדר הפשרה(,

21

תחת הכותרת "אישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית בעניי מצג מטעה שהציגה חברת אייס
אוטו דיפו בע"מ לרוכשי אגרות חוב שלה" )יובהר ,כי הפרסו באתר בא כוח המבקשי נעשה
באופ חריג ושלא כמקובל ,לאור העובדה כי חברת אייס אוטו דיפו בע"מ אינה צד להסדר הפשרה,
והיא חברה בפירוק ללא אתר בית(.

22
23
24
25

 .28הגמול למבקשי ו!  75%משכר הטרחה )כאמור לעיל( ישולמו בתו  30ימי ממת פסק די זה.
יתרת הגמול תשול תו  10ימי ממת החלטה בדבר השלמת ביצוע הסדר הפשרה.

26
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 .29הנאמ ימסור הודעת עדכו לבית המשפט אודות התקדמות ביצוע ההסדר עד ליו  ,28.2.2018או

1

תו  7ימי מיו קבלת הודעות מכל חברי הבורסה בנוגע להשלמת חישוב הזכאות ! לפי המוקד
מבי השניי  .ההודעה תפרט את מספר הזכאי הכולל שנמצא ,סכו הפיצוי הכולל שישול

2
3

לחברי הקבוצה ,היחס בי סכו הזכאות לסכו הפיצוי בפועל והיתרה שתיוותר להעברה לקר
)ככל שתיוותר יתרה כזו( .יובהר ,כי העברת כספי הפיצוי לחברי הבורסה לצור העברת הלאה

4
5

לזכאי  ,והעברת הכספי לקר  ,תיעשה רק לאחר קבלת אישור בית המשפט )בעת מת אישור
כאמור יינתנו הוראות המש לגבי עדכוני נדרשי מצד הנאמ ( .צו של בית המשפט המופנה אל

6
7

חברי הבורסה יינת במסגרת החלטה נפרדת ,לאחר שהנאמ יבח הא יש צור בביצוע שינויי
בנוסח שהוצע על ידי הצדדי  ,ויעביר בקשה מתאימה לבית המשפט.

8
9

 .30ככל שהנאמ ירצה להתקשר ע בעל מקצוע לצור קבלת אישור על כ שכספי התמורה ייחשבו

10

כתמורת פדיו )מכירה( )ראו סעי )17ה( לעיל( – יפנה לקבלת אישור בית המשפט לביצוע
ההתקשרות ,עובר לביצועה.

11
12

 .31המזכירות תעביר פסק די זה למנהל בתי המשפט לש רישומו בפנקס התובענות הייצוגיות.
תז"פ.1.3.2018 :

13
14
15

נית היו  ,ו' טבת תשע"ח 24 ,דצמבר  ,2017בהעדר הצדדי .

16
17

18
19
20
21
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