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 .1מסקנות עיקריות של הועדה
על הועדה הוטל לבחו את הצור בשינויי במבנה ובהיק האינפורמציה על עסקי החברה
הנדרשת בתשקי ובנגזרותיו.
הועדה בדעה כי אכ מ הראוי לקיי בחינה מחודשת כזו ,עקב השינויי המשמעותיי שחלו
בסביבה הכלכלית בה פועלות חברות ציבוריות ,כמתואר בפרוטרוט בפרק  2לדוח .שינויי
אלה קשורי בעיקר לגלובליזציה של השווקי הפיננסיי  ,לשינויי בטכנולוגיית ייצור
והפצה של מידע כלכלי ,לשינויי מגמה בתחו הדיווח במדינות אחרות ,וכ לשינויי
במתכונת בה מוערכות חברות על ידי משקיעי פרטיי ומוסדיי  .הועדה ג מודעת לכ
שדרישות הדיווח הקיימות לגבי חברות נסחרות הנ מצומצמות ביותר בכל הנוגע לדיווח
התקופתי ,ברוב מתבססות על תורה שבעל פה בכל הנוגע לתשקי וטעונות עדכו לאור הזמ
הרב שחל מחקיקת .
המלצה מרכזית של הועדה היא לאמ את הדי האמריקאי כבסיס לדרישות הגילוי והדיווח
בדי המקומי ,בשינויי המתחייבי מהאופי המיוחד של חברות ישראליות ,על מנת להביא
להעלאת רמת הדיווח ושיפור טיבו .איחוד הדרישות עקבי ע מגמת הגלובליזציה ותופעת
הרישו הכפול של חברות בשוק ההו האמריקאי והישראלי.
אלמנט עיקרי באימו הדי האמריקאי הוא השוואת היק הגילוי הנדרש בתשקי ע היק
הגילוי הנדרש בדוחות תקופתיי  ,באופ שעיקר האינפורמציה הכלולה בתשקי תתעדכ
בדוחות התקופתיי באופ שוט  .א תתקבל המלצה זו של הועדה ,תוכל חברה ציבורית
להנפיק ניירות ער ביתר קלות ,תו שימוש במידע שבדיווחיה השוטפי והפניה אליו.
דרישות הגילוי בארה"ב עוברות בשני

האחרונות שינויי

מהותיי  ,ביניה  ,הדרישה

להפצה הוגנת של האינפורמציה בציבור ) (Fair Disclosureועידוד הדיווח הוולונטרי של מידע
צופה פני עתיד .הועדה התייחסה ,בי היתר ,לדוח ועדת ג'נקינס )ועדה שהוקמה על ידי
ה  AICPAב  1994בארה"ב( ,המצוטט בהרחבה בגו הדוח )ראה סעי  4.4לדוח( .דוח ועדת
ג'נקינס קובע סטנדרטי חדשי למודל הדיווח על עסקי החברה ,באופ שייכלל בו ,בי היתר,
מידע צופה פני עתיד ,מידע לפי מגזרי פעילות ומידע רלבנטי לחברות טכנולוגיה ואחרות.
הועדה החליטה לאמ את הדרישות הקיימות בארה"ב ומקצת הסטנדרטי שנקבעו בדוח
ועדת ג'נקינס ,כמפורט להל .
לגבי מידע צופה פני עתיד הועדה ממליצה שלא להטיל חובה כוללת לגילויו בדיווחי החברה.
ע זאת ,הועדה מעודדת גילוי וולונטרי של מידע כזה .הועדה ממליצה כי החובה לגלות מידע
צופה פני עתיד תחול רק לגבי:
) (1השלכות עתידיות של אירועי שקרו בעבר ,אשר עדיי אינ משתקפות בדיווחי החברה
)"מידע פרוספקטיבי"(.
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) (2מידע איכותי עקרוני לגבי אסטרטגיה עסקית ותוכניות מהותיות החורגות ממהל
העסקי הרגיל.
) (3מידע הקיי בחברה אשר לפיו התוצאות העסקיות בעתיד הנראה לעי שונות באופ
מהותי מהתוצאות שדווחו.
כמקשה אחת ע המלצות אלה ,ממליצה הועדה ג להחיל כללי אחריות מופחתת

)"Safe

 ("Harborעל כל מידע צופה פני עתיד הנית בדיווחי החברה .הועדה ממליצה כי הרחבת חובת
הדיווח לגבי מידע צופה פני עתיד תובא לדיו לאחר שיתגבש הניסיו וילמדו הלקחי מהגילוי
הוולונטרי ,ולאור השינויי  ,א יחולו ,בדרישות הגילוי למידע זה בעול בכלל ובארה"ב
בפרט.
הועדה ממליצה על מתכונת דיווח לפיה הנכסי העיקריי ותוצאות הפעילות העסקית יוצגו
בחלוקה על פי תחומי )מגזרי( פעילות .חלוקה זו תקל על קוראי הדוחות בחיזוי תוצאות
הפעילות של החברות בעתיד ובהערכת רמת הסיכו הכרוכה בה.
הועדה מוצאת לנכו להרחיב את גילויה של אינפורמציה חו חשבונאית
 ,(informationבעיקר לגבי נושאי

החשובי

)Non-financial

במיוחד להבנת הפעולות וההישגי

המדווחות .הועדה ממליצה על חובת דיווח על השקעות בנכסי
ופיתוח ,בעובדי ובהו אנושי ,ועל תרומת של השקעות אלה.

בחברות

בלתי מוחשיי  ,במחקר

הועדה ממליצה על דיווח מובנה ,תמציתי ובהיר אשר יקל על כתיבת וקריאת התשקי
והדיווחי השוטפי של החברות הנסחרות.
הועדה ממליצה לאפשר לחברות דיווח על דר ההפניה ,בתקווה שדיווח כזה יאפשר צמצו
היקפ הפיזי של התשקיפי החוזרי והדיווחי השוטפי .
הועדה ממליצה לאמ את עקרו המהותיות ולשחרר חברות מחובת גילוי פרטי
מהותיי  ,אשר מכבידי ומסבכי את הדיווח בתשקי ובנגזרותיו.

שאינ

בפרק  8לדוח מפורטות ההקלות שמציעה הועדה לגבי דרישות הדיווח הקיימות בתשקיפי ,
לרבות מת נתוני לתקופה של שלוש )במקו חמש( שני והקלות נוספות.
דוח הועדה אינו נות בהכרח מענה למתכונת הגילוי הראויה של חברות הפועלות בענפי
מסוימי  ,כגו  :השקעות ,חברות אחזקה ,קרנות הו סיכו  ,פיננסי  ,קבלני  ,נפט וגז .ייתכ
כי עבור מספר חברות הפועלות בענפי כגו אלה דרישות הגילוי בדוח הועדה מספקות ,א
באותה מידה ייתכ כי יש מקו לקבוע דרישות גילוי ענפיות ספציפיות ,המותאמות לאופי
הכלכלי ,מימוני ומשפטי של הפעילות בכל ענ  .הועדה מודה לרו"ח אורי כה על הערותיו
המועילות בקשר להתאמת דרישות הגילוי לענ הבנייה ולחברות השקעה והחזקות .הערות

2

אלה תילקחנה בחשבו כאשר יוחלט בעתיד א
מסוימי .

לדרוש הוראות גילוי ספציפיות לענפי

הוועדה בדעה כי היישו של ההמלצות בדוח זה ,לאחר חקיקה ותקינה מתאימי  ,יחול על
תשקי שפורס לאחר שינויי הדי  ,ולגבי שאר החברות יחול לראשונה לגבי הדוח התקופתי
השנתי .הוועדה ממליצה לאפשר בשנת היישו הראשונה מת ארכה של חודש להגשת הדוח
התקופתי )דהיינו ,עד לסו חודש אפריל בשנה שלאחר שנת הדוח(.
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 .2מבוא
ההכרה כי ללא אינפורמציה מקיפה ומעודכנת ,הנגישה באופ שווה למשקיעי בשוק ההו ,
אי שוק יעיל והוג  ,היא נחלת הכלל .ג ההכרה שיש צור בחקיקה שתבטיח את שימושיות,
אחידות ואמינות הדיווח ,מקובלת כאב יסוד במתוקנות שבמדינות .הכרות אלה נסמכות על
ספרות מקצועית ענפה ,בה נקבעת חשיבותו של שוק הו פעיל לרווחת המשק ,ודרישות גילוי
המעוגנות בחוקי ניירות ער  ,כתנאי הכרחי לקיו שוק הו פעיל.
על מנת להצדיק חקיקה המחייבת גילוי מידע לגבי חברות ציבוריות ,יש צור בבחינה
מדוקדקת של רלבנטיות המידע למשקיע מול העלות הישירה והעקיפה הנובעת מגילוי המידע.
רלבנטיות נקבעת בדר כלל על פי מידת החשיבות של האינפורמציה לצור קבלת החלטת
השקעה ,למשל באמצעות מודלי מקובלי להערכת שווי חברות וניירות ער שמנפיקות
חברות .הערכת שווי חברות נסמכת על נתוני שמקור בחברה ,נתוני חברות אחרות ונתוני
משוק ההו  .הנתוני שמקור בחברה משמשי לחיזוי ביצועיה בעתיד ולאמידת רמת
הסיכו הכרוכה בביצועי אלה .נתוני חברות אחרות דרושי לצור הערכה של שווי החברה
יחסית לשווי חברות דומות .נתוני שוק ההו דרושי  ,בי היתר ,לקביעת מחיר ההו  ,לרבות
פרמיית הסיכו  .חיזוי ביצועי החברה בנוי בדר כלל על ניתוח נתוני בסדרה עתית

)Time

 (Seriesשל ביצועי החברה בעבר ובהווה ועל אינפורמציה בקשר לתוכניות החברה בעתיד.
השוואה של נתוני חברות דומות מתבססת בדר כלל על ניתוח נתוני בחת ),(Cross section
היינו נתוני של חברות דומות לתקופה נתונה .מקובל שמשקיעי בשוק ההו  ,באופ ישיר או
באמצעות אנליסטי  ,משתמשי ה בסדרות עתיות וה בנתוני חת  .תפקיד חקיקת ניירות
ער הוא להבטיח שהנתוני הדרושי לניתוח יהיו בנמצא ובנגישות ראויה.
עקב מגמת הגלובליזציה ,התפתחות החשיבה בתחו הערכת חברות ,התפתחות התחיקה
בארצות שונות ,השינויי בטכנולוגית גילוי האינפורמציה והפצתה והשינויי בהיק
ובתחכו שוק ההו  ,יש לבחו מידי פע מחדש את מודל הדיווח על עסקי החברה והתאמתו
לצרכי המשקיעי .
הוראות הגילוי והדיווח בדי הישראלי בדבר עסקי חברה שהציעה ניירות ער שלה לציבור,
נסמכות על מספר הוראות כלליות בחוק ניירות ער  ,התשכ"ח  1968ועל מספר מצומצ של
הוראות כלליות ביותר בתקנות שמקור בשני  ,1970 1969אשר לא חודשו כמעט מיו
שהותקנו לראשונה.
מצב הדברי הקיי הוא כי הדרישות בדבר היק ותוכ הגילוי לגבי עסקי החברה אינ
מעוגנות בהוראות די מפורשות .ה התפתחו וגובשו במש שני כמעי תורה שבעל פה אשר
מטיבה אינה אחידה ,אינה מדויקת ,ידועה למעטי ואינה מספקת א למדווח מקור ראוי
בדי להסתמ עליו לצורכי דיווח.
כתוצאה מאי בהירות הוראות הגילוי והעדר הוראות מפורשות לגבי ענייני אשר חובה
לגלות למשקיע ולהרחיב מידע אודותיה הרי שרב מאוד הפירוט הנית במסגרת התשקי ,
4

ואילו הדיווח השוט מצומצ מאוד בהיקפו .הוא כמעט ואינו כולל דיווח ממשי או עדכו
של נושאי הנדוני בפירוט יתר בתשקי .
אי חולק כי לאינפורמציה המפורטת בתשקי  ,א אינה מתעדכנת בדיווחי השוטפי  ,ער
מועט למשקיע .כלומר ,אפשר לקבוע שא פריט מידע כלשהו נחו בתשקי  ,הרי שיש לכללו
ג בדיווח השוט  .אחידות ברמת הגילוי בתשקי ובדוחות התקופתיי נדרשת במדינות
אחרות ויש לבחו את החלתה ג בישראל.
התפתחות חברות "הכלכלה החדשה" ,שעסקיה מושתתי ברוב על נכסי בלתי מוחשיי ,
ידע והו אנושי ,ושכיחות חברות כאלה בישראל ,מחייבי דיו מחודש בשאלת זיהוי
האינפורמציה הרלבנטית לחברות אלה .דיו זה צרי להיסמ על הספרות המקצועית בה
מודגשי הבדלי באינפורמציה הדרושה להערכת שוויי של חברות מסורתיות מחד ,וחברות
חדשות מאיד .
בחינה מחודשת של האינפורמציה נדרשת ג עקב מגמת הגלובליזציה של הפעילות הכלכלית
בכלל ושוקי ניירות הער בפרט ,כאשר בפני המשקיע הישראלי מוצעות כיו  ,במקביל,
חברות הכפופות לכללי גילוי שאינ אחידי  .א ההתפתחות הטכנולוגית בתחו ייצור
המידע והפצתו מחייבת עיו מחדש במבנה התשקי ובפירוט שיש לכלול בו.
על רקע זה מינתה יושבת ראש רשות ניירות ער ועדת אד הוק ,1אשר נדרשה לבחו את אופי
והיק המידע אודות החברה ועסקיה אשר ראוי כי יינת לציבור במסגרת התשקי ובדיווחי
שוטפי  ,וזאת במטרה להביא לעדכו של דיני ניירות הער והתאמת להתפתחויות בעול
בתחו זה.2
הועדה קיימה דיוני וישיבות ,במסגרת שמעה מומחי משוק ההו ואנשי כספי המצויי
בתחו הדיווח לציבור ,והובאו בפניה מסמכי מקצועיי בנושאי עבודתה.
דוח הועדה כולל בפרק  3את העקרונות שעמדו בבסיס המלצות הועדה והשלכותיה  .בפרק 4
מתואר הרקע לעבודת הועדה – דרישות הדיווח על עסקי החברה בארה"ב לעומת דרישות
הדיווח בישראל .פרק  5סוקר את המלצות הועדה בדבר הכללת מידע צופה פני עתיד בדיווחי
החברות .פרק  6מהווה את לב דוח הועדה ובו מפורטות המלצות הועדה לגבי מודל הדיווח על
עסקי החברה ,מבנהו ותוכנו .פרק  7מביא המלצות נוספות של הועדה הקשורות בפרק תיאור
עסקי החברה ,כגו  :ביטול תמצית לתשקי  ,השוואת רמת הדיווח בתשקיפי ובדוחות
תקופתיי  ,הכללת מידע על דר ההפניה ,פטור מגילוי סודות מסחריי  ,ביטול חוות דעת
עו"ד על פרק תיאור עסקי החברה בתשקי  ,ניסוח פרק תיאור עסקי החברה ב"עברית
בהירה" .לבסו  ,פרק  8חולש בקצרה על עיקרי ההקלות המוצעות בדוח הועדה לגבי פרק
תיאור עסקי החברה בתשקיפי  .אל הדוח מצורפי עשרה נספחי  ,שחלק כוללי דיו
 1כתב מינוי הועדה מצור בנספח א' לדוח הועדה.
 2ראה נספח ט' לדוח הועדה בדבר שינויי החקיקה והתקינה הנדרשי לאימו המלצות הועדה.
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מעמיק במקצת הנושאי שטיפלה בה הועדה .נספח י' הוא דוגמא כללית להמחשת אופ
יישו המלצות הועדה לגבי פרק תיאור עסקי החברה בתשקי .
בראשות הוועדה עמד פרופ' אמיר ברנע והשתתפו בה עו"ד דוד חודק ,רו"ח דליה לב ,מר רו
לובש ,פרופ' אבי משולח ,פרופ' יצחק סוארי ,רו"ח משה פר  ,מר צבי שכטר ורו"ח יהלי שפי.
ריכוז עבודת הועדה והכנת טיוטות הדוח המסכ נעשה על ידי עובדי רשות ניירות ער רו"ח
אביבה ב משה ,עו"ד טל אב זהב ורו"ח אריאל שטרית ,אשר שימשו כמשקיפי בה ,והגב'
נירה כה שימשה כמזכירת הועדה.
הועדה מוצאת לראוי להודות לגורמי שתרמו לעבודתה ,ובמיוחד למומחי שהופיעו בפניה:
עו"ד ירו מוזס ,מר רונ צלניר ,ד"ר אריה עובדיה ,מר זאב נהרי ,מר צבי בוצ'מ  .כמו כ ,
הועדה מודה לרו"ח אורי כה על התוספות וההערות המועילות לדוח; לדניאל סלבדורי ,גלעד
רוזוליו ולאנשי סגל הרשות :ד"ר אייל סולגניק ,עו"ד ענת וייס ,עו"ד מיכל בקר ,רו"ח ער
סער וגב' ענת בלק  ,על הכנת מזכרי אשר הובאו בפני הועדה ועל הערותיה המועילות
לדוח.
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 .3העקרונות בבסיס המלצות הועדה והשלכותיה
הועדה מציעה בדוח זה רפורמה מקיפה לגבי דרישות הגילוי הנוגעות לעסקי החברה .ה
מבחינת שינוי תוכ ומתכונת הדרישות במסגרת התשקי והדוחות השוטפי וה בכל הנוגע
להוראות כלליות משלימות המשנות את דר יישו דרישות הגילוי על ידי המדווח.
בעבודתה ,הנחו את הועדה מספר עקרונות מרכזיי :
א .השתלבות במער הבינלאומי הועדה הגיעה למסקנה כי בעיד תהליכי גלובליזציה
מתמשכי החודרי לתחומי נרחבי  ,לרבות שוקי ההו  ,נכו לפעול להתאמת דרישות
הדיווח בדי המקומי ככל האפשר לדיני החלי בשוקי ההו המתקדמי בעול  .ריבוי
החברות הישראליות הנסחרות בבורסות בארה"ב ,הרצו לעודד רישו למסחר של
חברות כאלה בישראל ועובדת היותו של שוק ההו האמריקאי עתיר ניסיו  ,מתקד
ומוביל בעול  ,הביאו את הועדה למסקנה כי שוק ההו האמריקאי הוא המודל העיקרי
שיש להתבסס עליו .הדי האמריקאי היווה ג בעבר מקור לחידושי בדי הישראלי
בנושאי גילוי ודיווח בתחו ניירות ער  ,והוא נמצא על ידי הועדה מפורט ומתאי
לאימו כבסיס לדרישות הגילוי והדיווח ג בדי המקומי.
עיקרי הדיני האמריקאי בנושא הגילוי הנאות למשקיעי בדבר עסקי החברה אומצו
על ידי הועדה ,תו התאמה והרחבה שלה בנושאי המאפייני את הכלכלה החדשה
ואשר אינ מוצאי ביטוי במתכונות הגילוי הקיימות.
ב .התאמת הדיווח לכלכלה החדשה הועדה ממליצה על מערכת דרישות הכוללת ג
הוראות מיוחדות לגבי מת מידע בנושאי החיוניי להערכת עסקיה של חברות
הפועלות בשווקי החדשי  ,ואשר אינ מוצאי באופ מלא ביטוי בחלקי אחרי של
הדיווח ,כמו הדוחות הכספיי  .כל זאת מתו מטרה להתאי את המידע הנית לציבור
למציאות הכלכלית העכשווית .בי אלה ,הוראות כגו הדרישה לגילוי אודות נכסי לא
מוחשיי והו אנושי.
ג .התמקדות בתחומי פעילות ופריסה גיאוגרפית – הוועדה מייחסת חשיבות רבה לדיווח על
עסקי החברה לפי תחומי )מגזרי( פעילות עיקריי  .חברה הפועלת במספר תחומי חשופה
לסיכוני והזדמנויות שוני  .תחומי הפעילות של החברה ה אשר יוצרי הכנסות
ותזרימי מזומני עתידיי  ,ומה נגזרת התשואה להשקעה .לכ  ,מידע על כל תחו
פעילות בנפרד מספק למשקיעי כלי טובי יותר לבחינת הסיכוני והתשואות על
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השקעות החברה .לאור זאת ,המלצות הועדה כוללות דרישה לדיווח מקי  ,היכ
שרלוונטי ,עבור כל תחו פעילות בחברה בנפרד.3
כמו כ  ,הועדה רואה חשיבות בתיאור הפריסה הגיאוגרפית של החברה ,כאמצעי להבנה
טובה יותר של חשיפתה לסיכוני ולהזדמנויות שוני  ,הנובעי מאזורי פעילות
גיאוגרפי שוני .4
ד .הכללת מידע צופה פני עתיד 5הועדה בדעה שראוי להכליל בדיווח החברות מידע הצופה
פני עתיד ,מתו ההכרה בחשיבותו הרבה של מידע זה בקבלת החלטות השקעה ,ומתו
הצור להתאי  ,ככל שנית  ,את כללי הדיווח הנוהגי באר לאלו הנוהגי בשווקי ההו
המובילי בעול  .הועדה מבחינה בהמלצותיה בי שלושה סוגי של מידע צופה עתיד:
) (1מידע צופה פני עתיד פרוספקטיבי ,הנגזר מ ההשלכות שיש לעובדות קיימות,
למגמות ולאירועי

לחברה – הועדה בדעה כי החברות מחוייבות

שקרו ,הידועי

בדיווח על מידע צופה פני עתיד מסוג זה.
) (2מידע איכותי עקרוני לגבי אסטרטגיה עסקית ותוכניות מהותיות החורגות ממהל
העסקי הרגיל – הועדה בדעה כי יש לדווח על מידע צופה פני עתיד מסוג זה.
) (3מידע צופה פני עתיד הנגזר מ ההשלכות שיש לאירועי ולענייני שטר התרחשו
והתרחשות אינה וודאית – הוועדה מעודדת ,א אינה מחייבת ,דיווח של מידע צופה
פני עתיד מסוג זה.
על דיווח של כל אחד מסוגי המידע לעיל ,הועדה מוצאת לראוי להחיל כללי אחריות
מופחתת )".("Safe Harbor
ה .עקרו המהותיות – הועדה מצאה לנכו להדגיש כי מודל הדיווח על עסקי החברה ,המוצע
בדוח זה ,כפו לעקרו המהותיות .יש לדווח על כל עניי הנדרש במודל הדיווח רק א
הוא מהותי להבנת עסקי החברה .כמו כ  ,למותר לציי כי יש לדווח ג על ענייני שאינ
3

ולעניי זה ראוי ג להביא את הציטוט הבא מתו דוח "ועדת ג'נקינס"“Multisegment companies operate :

diverse businesses that are subject to different opportunities and risks. Many users view business
segments as the engines that generate future earnings or cash flows and, thereby, drive return on
investments. Segment information provides additional insight into the opportunities and risks
investments and sharpens predictions. For a company with more than one business segment, most types
of information specified by the model apply to the business segment level. Because of its predictive
”value, improving segment reporting is of the highest priority.
 4לעניי חשיבות המגזרי הגיאוגרפיי  ,להל ציטוט מדוח "ועדת ג'נקינס":
“Key trends (for example, political, sociological, regulatory, economic, and technological) vary widely
from location to location. Thus, information based on the geographic areas where a company does
business often provides important insight into a company’s opportunities and risks resulting from those
trends. For example, a company in a geographic region with a rapidly growing demand for its products
”is obviously in a better position than a competitor in regions where demand is not as favorable.
 5לפירוט נוס בעניי זה ראה פרק  5להל ונספח ד' לדוח הועדה.
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מוזכרי במודל הדיווח א ה מהותיי להבנת עסקי החברה .עקרו המהותיות צרי
להישקל ה על סמ קריטריוני איכותיי וה על סמ קריטריוני כמותיי .
ו .גישת ההנהלה – הועדה בדעה כי חלק גדול מ הנושאי שנדרש לדווח עליה במסגרת
פרק תיאור עסקי החברה )מעבר לציו עובדות( צרי להיות מדווח מנקודת המבט של
ההנהלה .כ נית יהיה להבי טוב יותר את האופ שבו החברה פועלת ואת הנושאי
שלה מייחסת ההנהלה חשיבות מיוחדת.
ז .שוויו במידע – בכדי לצמצ את חוסר השוויו באינפורמציה בי השחקני בשוק ההו ,
הועדה ממליצה לכלול במסגרת התשקי והדיווח השוט לציבור המשקיעי כל מידע
מהותי לגבי עסקי החברה ,שאינו פומבי ,אשר נמסר על ידי החברה לגור  ,שעשוי לסחור
בניירות הער של החברה ,או לספק ייעו לגבי המסחר בה  ,על בסיס מידע זה .הועדה
פועלת בתחו זה בעקבות המגמות האחרונות בארה"ב אשר מצאו ביטוי בחודשי
האחרוני בכלל החדש שפרס ה  SECבנושא  ,FAIR DISCLOSUREשבא להבטיח שוויו
בנגישות של ציבור המשקיעי למידע חשוב אודות עסקי החברה.
ח .השוואת רמת הדיווח בהמלצותיה מבהירה הועדה באופ חד משמעי כי יש לסגור את
הפער שבי רמת והיק הדיווח בתשקי  ,שנועד לגיוס הו מ הציבור ,לבי רמת והיק
הדיווח הנדרשי מהחברות במהל התקופה בה מוחזקי ניירות ער שלה בידי ציבור
המשקיעי  .הועדה ממליצה על העלאת רמת הדיווח השוט ועדכו המשקיעי מ
הציבור באות ענייני אות נדרש לפרט במסגרת תשקי ששימש אותה לגיוס הו
מאותו ציבור.
העלאת רמת הדיווח השוט  ,יחד ע פישוט מבנה התשקי )ראה להל ( ,תאפשר הקלה
משמעותית בגיוסי הו חוזרי של חברות נסחרות .חברות אלו תוכלנה לערו גיוסי מ
הציבור באופ פשוט יחסית ,תו שימוש בהכללת מידע על דר ההפניה ,אל הדיווחי
השוטפי שלה הנמצאי בציבור ,אשר יהיו מפורטי ומקיפי ויכילו את הפרטי
החשובי למשקיע לצור קבלת החלטות השקעה .כ  ,הלי של גיוס הו על ידי חברה
נסחרת יהא חלק ממהל העסקי שלה ולא יהווה מהל יוצא דופ מבחינת הקשיי
הכרוכי בו ,או קפיצת מדרגה מבחינת זרימת מידע למשקיע.
ט .השוואת רמת האחריות לדיווח בד בבד ע השוואת רמת הדיווח בתשקיפי ובדוחות
שוטפי  ,ממליצה הועדה להשוות את רמת האחריות של החברה ויועציה באשר למידע
הנית בדיווחיה.
י .הסדרת דרישות הדיווח בכתב הועדה הכירה בצור בקביעת דרישות גילוי ודיווח
ברורות ומפורטות בכתב ,והיא מציעה בדוח זה מערכת שלמה ומפורטת של דרישות דיווח
על ההיבטי המרכזיי בעסקי החברה .הוראות אלה יאפשרו מתכונת אחידה של גילוי,
בחינה השוואתית של הדיווח )בי חברות ובי תקופות( ויעניקו מראש למדווח את הידיעה
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הנדרשת בדבר היק ורמת דרישות הגילוי והדיווח שיחולו עליו ,בהיותו חברה שניירות
הער שלה מוחזקי בידי הציבור.
יא .הרחבת מעגל המשתמשי

בדיווחי החברה – הועדה דנה בסוגיית הגדרת קהל היעד

המשתמש בדיווחי החברה "המשקיע הסביר" .הועדה סבורה כי אימו המלצותיה,
המושתתות על העקרונות המובאי לעיל ,יביא להרחבת מעגל המשתמשי בדיווחי
החברה ,מעבר למשקיעי ה"מתוחכמי ".
יב .פישוט מבנה התשקי וצמצו היקפו הועדה בהמלצותיה עשתה על מנת לשנות את
המצב בו מוצע לציבור תשקי בצורת מסמ עב כרס המקשה על המשקיע לברור בו את
העיקר מ הטפל .ע יישו המלצות הועדה ,עתיד מסמ זה בצורתו הנוכחית לעבור מ
העול  .המלצות הועדה ,הקובעות מפורשות את המידע אותו נדרשת חברה למסור
בתשקי  ,יביאו לצמצו היקפו של המסמ )בעיקר עבור חברות שאינ מנפיקות
לראשונה לציבור ,אשר תוכלנה לכלול מידע בתשקי על דר ההפניה( ,ולכ שיכלול את
הפרטי הנדרשי והחשובי למשקיע.
יג .דיווח מובנה ,בהיר ותמציתי שינוי מתכונת הדיווח הקיימת כרו ג באימו המלצותיה
הנוספות של הועדה בעניי ההוראות הכלליות לגבי אופ הצגת המידע למשקיע בתשקי
ובדוחות השוטפי  .בעקבות הרפורמה בארה"ב בעניי זה בחרה הועדה לאמ הוראות
הדורשות מפורשות כתיבה ברורה ובהירה ושפה מובנת לכל .הוראות אלה באות לעודד
הצגת המידע באופ ברור ותמציתי תו שימוש באמצעי המחשה והצגה של טבלאות
ותרשימי במטרה לאפשר הבנה ויכולת ניתוח של המידע על ידי כל סוגי המשקיעי .

הועדה סבורה כי אימו ההמלצות המפורטות בפרקי הבאי בדוח זה ישיג את המטרות
שלשמ הוקמה ,יהווה בסיס להעלאת רמתו של הדיווח וישפר את טיבו ,ה במסגרת התשקי
ע גיוס ההו הראשוני וה במסגרת הדיווח השוט  .כ יקל אימו המלצות הועדה על הליכי
גיוסי הו חוזרי על ידי חברות נסחרות ועל ההשתלבות וההתאמה הכוללי של הגילוי
והדיווח באר ע המגמות השולטות בתחו זה בשווקי המרכזיי בעול .
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 .4רקע מקור דרישות הדיווח על עסקי החברה בישראל ובארה"ב
 4.1הדרישות בארה"ב
עיקר דרישות הדיווח על עסקי החברה בארה"ב מרוכז בשני פרקי של תקנות :S-K
 .1פרק  – Business – 100הד בתיאור עסקי החברה בתשקיפי ובדוחות תקופתיי .
 .2סעי  303לפרק  – MD&A – 300דוח הדירקטוריו  ,המנתח ומסביר את השינויי
וההתפתחויות בחברה כפי שה משתקפי בדוחותיה הכספיי .
דרישות הדיווח על עסקי החברה בארה"ב ה אחידות לכל סוג של דוח )תשקי ראשו ,
תשקי חוזר ,דוח תקופתי.(6

 4.2הדרישות בישראל
בישראל ,דרישות הדיווח בתשקיפי שונות מדרישות הדיווח בדוחות תקופתיי .
דרישות הדיווח לגבי עסקי החברה בתשקיפי נובעות מ המקורות הבאי :
 .1תקנות ניירות ער )פרטי תשקי  ,מבנהו וצורתו( ,התשכ"ט 1969
הדיווח שלה לגבי עסקי החברה ה כלליות ביותר.

אשר דרישות

 .2פרקטיקה )"תורה שבע"פ"( שהתפתחה לאור שני )ובחלקה א נשאבה מעקרונות
הדי האמריקאי( ,ומסתמכת בעיקרה על הדרישה לגילוי כל פרט החשוב למשקיע
סעי )16א( לחוק ניירות ער  ,התשכ"ח .1968
 .3פרקי ב' ה' של דוח הדירקטוריו המנתחי ומסבירי את המצב הכספי ,תוצאות
הפעולות ,הנזילות ומקורות המימו .
דרישות הדיווח לגבי עסקי החברה בדוחות תקופתיי נובעות מתקנות ניירות ער
)דוחות תקופתיי ומיידיי ( ,התש"ל  ,1970ובעיקר תקנה  10והתוספת הראשונה
לתקנות אלה – מתכונת דוח הדירקטוריו  .דוח הדירקטוריו  ,הנכלל בדוח התקופתי,
מורכב משישה פרקי  :תיאור תמציתי של התאגיד וסביבתו העסקית; מצב כספי;
תוצאות הפעולות; נזילות; מקורות מימו ; השפעת גורמי חיצוניי  .הפרק הראשו
והאחרו באי כדי להשלי את תמונת המצב המתקבלת מ הדוחות הכספיי  ,והכל
בראיית הנהלת החברה ,ובכפו לכ שההנהלה סבורה כי הדברי חשובי להבנת עסקי
החברה .לא קיימת כיו דרישה לדיווח "אובייקטיבי" )כמקובל בתשקיפי ( על עסקי
החברה בדוחות תקופתיי .
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יש לציי כי בתשקיפי

חוזרי

ובדוחות תקופתיי  ,בתנאי

ההפניה .לפרטי נוספי ראה נספח ה'.

11

מסוימי  ,נית להשתמש בהכללת מידע על דר

 4.3השוואת הדרישות בארה"ב לעומת ישראל
השוואת מקורות הדיווח בישראל ובארה"ב הניבה את הממצאי העיקריי הבאי :
 .1לגבי תשקיפי – המידע על עסקי החברה הנית בפועל בתשקיפי בישראל ובארה"ב
אינו שונה מהותית ,למעט מספר ענייני מועט .ע זאת ,דרישות הדיווח בארה"ב
מוסדרות בתקנות ,ובישראל ה ברוב עניי של נוהג מקובל שאינו מעוג בכתובי .
בנספח ב' לדוח הועדה נית למצוא תרגו חופשי לעברית של פרק  100לתקנות

S-K

של ה  .SECכמו כ  ,למרבית הסעיפי נלווית הבהרה לגבי "הדרישה בישראל" באותו
עניי  .דרישה זו לקוחה למעשה מ המקורות שצויינו בסעי  4.2לעיל.
 .2לגבי דוחות תקופתיי – המידע על עסקי החברה הנית בפועל בדוחות תקופתיי
בישראל ובארה"ב שונה מהותית .בעוד רמת הפירוט הנדרשת בארה"ב זהה לזו
הנדרשת בתשקיפי )למעט הצור להתייחס בעיקר לשנה האחרונה ולא לתקופה
ארוכה יותר( ,הרי שרמת הפירוט בדוחות התקופתיי בישראל נמוכה באופ
משמעותי מזו הקיימת בתשקיפי .
ראה נספח ב' לדוח הועדה ג לעניי הדוחות התקופתיי .
 .3לגבי דוחות ביניי – ה בישראל וה בארה"ב ,נדרשת התייחסות בעיקר לשינויי
המהותיי שחלו מאז הדוח התקופתי האחרו .
 .4לגבי דוח הדירקטוריו בנספח ג' לדוח הועדה נית למצוא את הוראות תקנות
ניירות ער לגבי מתכונת דוח הדירקטוריו  .כאמור לעיל ,פרקי ב' ה' במתכונת זו
נדרשי ה בתשקיפי וה בדוחות תקופתיי בישראל .יתרה מכ  ,מהשוואה
שנעשתה בי פרקי אלו בתקנות ניירות ער לבי סעי  303בפרק  300לתקנות

S-K

עולה ,כי אי הבדלי מהותיי בי הדרישות בישראל לבי הדרישות בארה"ב ,למעט
העובדה שבארה"ב נלוות הוראות והנחיות ליישו סעי  .303בי הוראות אלה נוכל
למצוא את העידוד לכלול "מידע צופה פני עתיד" בדוח הדירקטוריו )וולונטרי בלבד(.
הוראות הדי בארה"ב בנוגע לדוח הדירקטוריו לא תורגמו לעברית ,ונית להתייחס
להוראות באשר לפרקי ב' ה' לדוח הדירקטוריו בישראל כ"קירוב" טוב לדרישות
הדיווח בארה"ב.

 4.4ועדת ג'נקינס
בקביעת המלצותיה ,הסתייעה הועדה ,בי היתר ,בדוח "ועדת ג'נקינס" שהתפרס
בארה"ב ) ,(1994וד בשיפור מודל הדיווח העסקי של חברות

)– “AICPA Jenkins Report

”" .(Improving Business Reportingועדת ג'נקינס" הוקמה על ידי לשכת רואי חשבו
בארה"ב ) ,(AICPAבתחילת שנות ה  ,90במטרה לבחו את תוכ ומתכונת המידע העסקי
הראוי להינת למשתמשי בו ,תו התמקדות בצרכי אות משתמשי  ,תחת מגבלות
12

, בנושא דיווח מגזרי, חלק מהמלצות הועדה )למשל.( עלות תועלת,מסוימות )למשל
 " ובנושא אחריות מופחתת בגי דיווח על מידע צופה פני עתיד( כברPlain English" בנושא
 שאבה הועדה, בעיקר. אומצו ויושמו בארה"ב וחלק נמצא עדיי תחת בחינה ועדכו
 שהותוו על ידי "ועדת,השראה מ"עשרת עקרונות היסוד" למודל הדיווח העסקי
:"ג'נקינס
• Report separately on each business segment of a company’s business
having diverse opportunities and risks.
• Explain the nature of a company’s business, including the linkage
between events and activities and the financial impact on a company
of those events and activities.
• Provide a forward-looking perspective.
• Provide management’s prospective.
• Indicate the relative reliability of information in business reporting.
• Focus on measurement to help users understand a company’s
performance relative to that of competitors and other companies.
• Promptly communicate important changes affecting a company.
• Communicate effectively and efficiently.
•

Consider the costs and benefits of business reporting.

•

Allow for flexible reporting – companies should report only those
elements of the model that users need in the particular circumstances7.

 א תחת המגבלה של אי פגיעה בעקרונות,"הועדה מקבלת את עקרו גמישות הדיווח של "ועדת ג'נקינס

7

.ההשוואתיות והעקביות
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 .5הכללת מידע צופה פני עתיד בדיווחי החברה

8

א .הועדה בדעה שראוי לכלול דיווח של מידע הצופה פני עתיד ,תו מת גמישות
ושיקול דעת נרחבי למדווח .הועדה החליטה שלא לחייב ,באופ גור  ,דיווח על כל
מידע צופה פני עתיד ,א לעודד דיווח וולונטרי של מידע כזה .החובה לדווח מידע
צופה פני עתיד תחול רק על מידע פרוספקטיבי ומידע איכותי על אסטרטגיה
ותוכניות החורגות ממהל העסקי הרגיל ,כמפורט להל  .על כל דיווח של מידע
צופה פני עתיד תחול אחריות מופחתת )".("Safe Harbor
ב .הועדה מכירה בחשיבותו הרבה של מידע זה בקבלת החלטות השקעה ,ובהמלצתה
היא הולכת בעקבות רוח הדי בארצות הברית ותקנות האיחוד האירופי .מידע
צופה פני עתיד יהווה תוספת חשובה לבסיס המידע של המשקיע שכ החלטת
ההשקעה היא צופה פני עתיד .הקטנת אי הודאות באשר לביצועיה העתידיי של
החברה ,עשוי ,במקרי מסוימי  ,א לסייע לחברה מדווחת להרחיב את הביקוש
לניירות הער שלה .חברה המבקשת ממשקיע להפקיד בידיה את הונו ,בי כבעלי
ובי כמלווה ,ראוי שתשת אותו בהערכותיה לגבי התפתחות עסקיה בעתיד.
ג .הועדה מודעת לכ שדיווח על מידע צופה פני עתיד עלול לגרור תביעות סרק כנגד
חברות ומנהליה בגלל אי התממשות הערכות ותחזיות .הועדה מכירה בצור
לצמצ התפתחות כזו ,וממליצה להחיל ,יחד ע דרישת מידע זה ,אחריות משפטית
מופחתת )" ,("Safe Harborבדומה לדי הקיי בארה"ב.
מוצע כי חברה שמסרה בדיווחיה לציבור מידע צופה פני עתיד ,שהתברר בדיעבד כי
יש בו משו הצהרה כוזבת או פרט מטעה ,לא תהא אחראית למידע שמסרה ,בא
מתקיימת אחת מ ההגנות הבאות:
 .1המידע הצופה פני עתיד מזוהה ומוצג ככזה והוא מלווה באזהרה המפרטת את
הגורמי החשובי העשויי להשפיע על כ שהתוצאה הסופית תהיה שונה מזו
שנחזתה.
 .2התובע לא הוכיח כי המידע הצופה פני עתיד שנמסר ,נמסר בידיעה שהוא כוזב או
מטעה )כלומר ,ללא תימוכי סבירי או שלא בתו לב(.
 .3המידע איננו מהותי.
ד .הועדה מודעת לצור להג על החברה מפני חשיפת סודות עסקיי והיא ממליצה
לכ להגביל ולגדור את המידע שיש לדווח .כמו כ  ,תישמר האפשרות הקיימת היו
לקבל פטור מחשיפת סודות מסחריי .

 8לרקע להמלצות הועדה בנושא מידע צופה פני עתיד ראה נספח ד' לדוח הועדה.
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ה .הועדה מבחינה בי שלושה סוגי של מידע צופה פני עתיד:
) (1מידע צופה פני עתיד פרוספקטיבי ,הנגזר מ ההשלכות שיש לעובדות קיימות,
למגמות ולאירועי שקרו ,הידועי לחברה – הועדה בדעה כי חברות חייבות
בדיווח על מידע צופה פני עתיד מסוג זה.
) (2מידע צופה פני עתיד איכותי עקרוני בדבר אסטרטגיה ,התפתחויות צפויות
ותוכניות מהותיות החורגות ממהל העסקי

הרגיל – הועדה בדעה כי ראוי

לדווח על מידע מסוג זה.
) (2מידע צופה פני עתיד ,הנגזר מ ההשלכות שיש לאירועי

ולענייני

צפויי ,

שטר התרחשו )או שהתרחשות אינה וודאית( – הועדה מעודדת ,א אינה
מחייבת ,דיווח על מידע צופה פני עתיד מסוג זה .הוועדה החליטה כי מידע
מסוג זה ידווח על בסיס וולונטרי בלבד )בהתא לדי הקיי היו בארה"ב(,
בשל אי הוודאות הטמונה במידע זה ,ובשל החידוש שבדיווח על מידע כזה.
ייתכ כי בעתיד ,ע היווצרותה של נורמת דיווח וולונטרי לגבי מידע צופה פני
עתיד מסוג זה ,ולאחר שיירכש ניסיו לגבי העלות והתועלת של הדיווח ,יהיה
מקו לדיו מחודש בנושא זה.
ו.

לאור האמור לעיל ,מידע צופה פני עתיד בדיווחי החברה יתייחס בעיקר
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• לאירועי ומגמות בסביבה בה החברה פועלת ,שלדעת הנהלת החברה עשויי
להשפיע מהותית על עסקי החברה ,לרבות השלכותיה הצפויות על מצב
העסקי ועל תוצאות פעולותיה של החברה;
• לתכניות ומהלכי של החברה ,החורגי ממהל העסקי הרגיל ,והצפויי
להשפיע מהותית על מצב עסקיה ותוצאות פעולותיה בטווח הקצר או הארו ;
• למידע הקיי בחברה אשר לפיו התוצאות העסקיות בעתיד הנראה לעי
שונות באופ מהותי מהתוצאות שדווחו.
ז .הדיווח יהיה בעיקר איכותי ,א יכול שיהיה ג כמותי ,בהתא לנושא ,ויינת
להנהלה שיקול דעת נרחב בעניי  ,למעט באות ענייני בה יצוי אחרת .הועדה

 9בהקשר של מידע צופה פני עתיד ,דוח "ועדת ג'נקינס" כולל שלושה אלמנטי מרכזיי  ,אשר לדעת הועדה חיוניי
ביותר עבור המשקיעי :
“Forward looking information: (a) Opportunities and risks, including those resulting from key trends.
(b) Management plans, including critical success factors. (c) Comparison of actual business
”performance to previously disclosed opportunities, risks, and management’s plans.
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ממליצה כי בדיווח כמותי של מידע צופה פני עתיד ,תינת אפשרות לחברה לדווח
תו ציו הטווח בו צפויי הנתוני לנוע.
ח .כוונת הועדה היא שדיווח מידע צופה פני עתיד ישולב ה בתשקיפי החברה וה
בדיווחיה השוטפי .
ט .מידע צופה פני עתיד המתייחס לכלל החברה ידווח במסגרת הדיווח על עסקי
החברה בכללותה .חברה המדווחת ג לפי תחומי פעילות ,תדווח במסגרת הדיווח
על תחומי הפעילות מידע צופה פני עתיד הרלבנטי לה .
י .חברה שבדיווחיה נכלל מידע צופה פני עתיד תית אזהרה מתאימה .האזהרה תציי
את עצ קיומו של מידע צופה פני עתיד בדוח ,תו פירוט הסממני לזיהוי המידע.
האזהרה תצביע על כ שמידע זה הוא ארעי ,סובייקטיבי ואינו מהווה התחייבות
של החברה להתממשותו .יש לציי ג את הגורמי העיקריי העלולי לגרו לכ
שציפיות החברה לא תתממשנה.
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 .6פרטי המלצות הועדה לגבי פרק תיאור עסקי החברה
 6.1מערכת הוראות לתיאור עסקי החברה בתשקי
• מהותיות מתכונת הדיווח המוצעת בפרק זה כפופה לעקרו המהותיות .כלומר ,אי
לדווח על עניי הנדרש בהוראות להל א הוא אינו מהותי להבנת עסקי החברה.
באותה מידה ,יש לדווח על ענייני שאינ מוזכרי בהוראות להל א ה מהותיי
להבנת עסקי החברה .עקרו המהותיות צרי להישקל על סמ קריטריוני איכותיי
וכמותיי  ,כגו  :חשיבות העניי לחברה ,היק ההשפעה שיש לעניי ועוצמת השפעתו.
• שוויו במידע יש לכלול בפרק תיאור עסקי החברה כל מידע מהותי שאינו פומבי ,לגבי
עסקי החברה )לרבות מידע צופה פני עתיד( ,אשר נמסר על ידה ,או בשמה ,לכל גור
אשר סביר לצפות כי יסחור בניירות הער של החברה על בסיס מידע זה ,או שיספק
לאחרי ייעו לגבי המסחר בניירות הער של החברה על בסיס המידע כאמור.
המידע ייכלל בדיווח החברה באופ ובמתכונת בה נמסר על ידה כאמור.
אי האמור מתכוו לחול:
על מי שחייב לחברה חובת אימו ושמירת סודיות )ועשוי להיחשב כ"איש
פני זמני" לצור העניי ( ,כגו – עו"ד ,רו"ח ,או בנק השקעות.
על מי שנת הסכמתו המפורשת לשמור על המידע בסודיות.
על מי שקיבל את המידע בתוק תפקידו כמדרג אשראי וזהו עיסוקו העיקרי
והדירוג שהוא מוסר מפורס בציבור.
לעניי זה "מידע מהותי שאינו פומבי" הנו כל מידע מהותי ,שלא הופ בציבור באופ
שעשה אותו נגיש וזמי לכלל המשקיעי .
• מתכונת הדיווח – הועדה ממליצה כי ,בכפו לעקרו המהותיות ועקרו גמישות
הדיווח ,פרק תיאור עסקי החברה ייער במתכונת המפורטת בסעיפי
להל  ,דהיינו לפי ראשי הפרקי הבאי :


תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה –
½
½
½



פעילות החברה ותיאור התפתחות העסקי
תחומי פעילות
השקעות בהו החברה

מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה
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6.1.1 6.1.5



תיאור מפורט של עסקי החברה לפי תחומי פעילות –
½

סביבה כללית והשפעת גורמי חיצוניי
מידע כללי על תחו הפעילות
מוצרי ושירותי
פילוח הכנסות ורווחיות מוצרי ושירותי
מוצרי חדשי
לקוחות
שיווק והפצה
צבר הזמנות
תחרות
עונתיות
כושר ייצור
רכוש קבוע ומתקני
מחקר ופיתוח
נכסי לא מוחשיי
הו אנושי
חומרי גל וספקי
הו חוזר
השקעות
מימו
מיסוי
איכות הסביבה
מגבלות חוקיות על פעילות החברה
הסכמי מהותיי
הסכמי שיתו פעולה
הליכי משפטיי
יעדי ואסטרטגיה עסקית
צפי להתפתחות בשנה הקרובה
מידע בדבר שינוי מהותי בתוצאות העסקיות הצפויות

½

אירוע או עניי החורגי מעסקי החברה הרגילי
תחזיות אחרות והערכות לגבי עסקי החברה )וולונטרי(

½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½

½



מידע כספי לגבי אזורי גיאוגרפיי



דיו בגורמי סיכו
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 6.1.1תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה
א .פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה
יש לתאר את העיסוקי ואת ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד
הרשו

)להל – החברה( ושל החברות הבנות שלו וכל חברה אחרת
10

שהחברה ירשה את עיקר פעילותה ,במש שלוש השני האחרונות  ,או
במש תקופה קצרה יותר שבה החברה הייתה פעילה .יש להתייחס
לתקופה העולה על האמור לעיל א הדבר מהותי להבנת ההתפתחות
הכללית של עסקי החברה.
בתיאור ההתפתחויות ,יש להתייחס בי היתר לנושאי כגו  :שנת
התאגדות החברה וצורת ההתאגדות; אופי ותוצאות כל שינוי מבני,
מיזוג או רכישה מהותיי שקשורי לחברה או לחברה בת משמעותית
שלה; רכישה או מכירה/סילוק של היק נכסי מהותי שלא במהל
העסקי הרגיל; אופי ותוצאות פירוק ,כינוס נכסי  ,הסדרי נושי
וכיוצא בזאת ,שאירעו בחברה או בחברה בת משמעותית שלה; כל שינוי
מהותי באופ ניהול העסקי .
בכל מקו לעיל ולהל  ,בו נדרשת התייחסות לעסקי החברה ,התיאור
יהיה ברמת "הקבוצה" )החברה וחברות בנות( ,למעט מקרי בה מידע
מהותי באשר לחברה בנפרד או חברה בת שלה בנפרד אינו מקבל ביטוי
נאות בתיאור "הקבוצה" .כמו כ  ,היכ שרלוונטי ,יש להציג תרשי
מבנה אחזקות של "הקבוצה" הכולל את כל החברות המהותיות
הפעילות בה.
ב .תחומי פעילות
יש לתאר בקצרה מה תחומי הפעילות של החברה.
לעניי זה" ,תחו פעילות" מוגדר כדלקמ
רכיב עסקי מהותי של החברה העומד בכל התנאי הבאי :
א .יש לו פעילות עסקית ממנה הוא עשוי להפיק הכנסות ולשאת
בהוצאות )לרבות הכנסות והוצאות הנובעות מעסקאות ע רכיבי
אחרי של אותה החברה(.
ב .תוצאות פעולותיו נסקרות באופ שוט על ידי ההנהלה הבכירה
של החברה ,לצור קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבי למגזר
ולצור הערכת ביצועיו.
ג .קיי לגביו מידע כספי נפרד.
 10ור' בסעי  6.2להל

בדוחות תקופתיי יש להתייחס להתפתחות בשנה האחרונה בלבד.
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נית לאחד לקבוצה אחת מספר רכיבי בפעילות החברה ,העומדי
בתנאי לעיל ,במידה שה דומי במאפייניה העסקיי )למשל:
תשואות ,רווחיות ,סיכוני  ,מוצרי או שירותי  ,שווקי  ,לקוחות,
מערכות הפצה ,תהליכי ייצור ,טכנולוגיה ,לוגיסטיקה ,סביבה חוקית
וכד'( .קבוצה כזו של רכיבי תיחשב לתחו פעילות של החברה.
על א האמור לעיל ,א החברה דיווחה בדוחותיה הכספיי על מגזרי
עסקיי  ,כהגדרת בכללי החשבונאות המקובלי  ,יש לראות בכל מגזר
עסקי בר דיווח תחו פעילות )בכל מקו בדוח הועדה שבו נדרשת
התייחסות לתחו פעילות(.
הועדה מעריכה כי במרבית המקרי יהיה דמיו רב וא זהות בי תחומי
הפעילות ,כהגדרת לעיל ,לבי המגזרי בני הדיווח בדוחות הכספיי .
ג .השקעות בהו החברה
יש לפרט את ההשקעות בהו החברה שבוצעו בשנתיי האחרונות ,וכ
כל עסקה אחרת מחו לבורסה במניות החברה שפרטיה ידועי לחברה,
תו התייחסות לסכו ההשקעה ,אופ ביצועה ,מחיר המניה הנגזר
מההשקעה )במונחי תארי הדוח ,כלומר בהתחשב בחלוקת מניות
הטבה ,פיצולי  ,איחודי וכד' הועדה ממליצה להשתמש בהנחיות
ובנוסחאות החישוב של הבורסה( ,הזכויות שהוענקו לגור המשקיע ,וכ
התחייבות להשקעות נוספות בפירוט אבני הדר  ,המחיר והתנאי .
אי הכרח להסביר את ההבדלי
מהשקעות שונות בחברה.
6.1.2

בי מחירי מניה שוני

שנגזרי

מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה
יש לדווח עבור כל תחו פעילות את הנתוני הבאי  :הכנסות תחו
הפעילות מחיצוניי  ,הכנסות מתחומי פעילות אחרי בחברה ,רווח תפעולי
המיוחס לתחו הפעילות ,11ס נכסי תחו הפעילות ושיעור המיעוט
בתחו הפעילות.12

11

לרבות העלויות המוקצות לתחו

הפעילות ,בפילוח לשניי  :עלויות המהוות הכנסות של תחו

פעילות אחר

בחברה; עלויות אחרות )שאינ בי תחומי הפעילות(.
 12שיעור המיעוט בתחו הפעילות הנו חלק המיעוט ,כשהוא משוקלל על בסיס תרומת חברות הבת להכנסות תחו
הפעילות .נתו זה מסייע בחישוב חלקה של החברה בתחו הפעילות ,ומכא נית ללמוד יותר על החשיפה שלה באותו
תחו פעילות.
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א החברה מבצעת שינוי כלשהו בבסיס הדיווח של תחומי הפעילות ,יש
להציג מחדש את המידע הנדרש לעיל לפי הפרישה החדשה של תחומי
הפעילות ,ג לגבי תקופות קודמות ,אלא א אי זה מעשי לעשות כ .
א מידע הנית על פי סעי זה תוא את כללי החשבונאות המקובלי
ותוא את המידע המובא בדוחות הכספיי  ,נית לכלול הפניה למידע
המובא בדוחות הכספיי .
6.1.3

תיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילות
יש לתאר את מהל העסקי בעבר ואת מהל העסקי המתוכנ להתבצע
על ידי החברה והחברות הבנות שלה ,לפי תחומי הפעילות שלה.
תיאור כל תחו פעילות יכלול ,בי היתר ,את המידע המפורט בפסקאות
) (30) (1להל  ,היכ שרלוונטי וא מהותי לעסקי החברה .בנושאי
המפורטי בפסקאות אלה ,אשר הנ רלוונטיי יותר לפעילות החברה
בכללותה ,יש לדו בהתייחס לעסקי החברה באופ כללי ,תו זיהוי תחומי
הפעילות שעבור נושאי אלה הנ משמעותיי  .דרישות הגילוי
בפסקאות ) (30) (1להל אינ בגדר "רשימת נושאי סגורה" ,ובפרק
"תיאור עסקי התאגיד" יש לכלול כל פריט מידע מהותי נוס הנחו לש
הבנת עסקי החברה .כמו כ  ,הצגת המידע בפרק זה איננה חייבת להיעשות
לפי סדר הפסקאות שלהל  ,כל עוד המידע מובא במתכונת מובנית וברורה
)ר' ג סעי  7.6לדוח הועדה בדבר "עברית בהירה"(.
מקו בו מובאות באחת מ הפסקאות בסעי זה הערכות ,אומדני  ,או
תחזיות כמותיות ,הרי שנית להשתמש בטווחי מספרי )או אחוזי ( ,תו
מת הסברי לטווחי שצויינו.
האחריות אשר תחול על מידע צופה פני עתיד שיינת בהתא להוראות
סעי זה תהא אחריות מופחתת והמדווחי ייהנו מהגנת "נמל מבטחי "
לגבי גילוי מסוג זה ,בדומה לקיי בדי האמריקאי ,כמפורט בפרק  5לדוח
הועדה.
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) (1סביבה כללית והשפעת גורמי

חיצוניי

– יש לפרט ולהסביר את

ההזדמנויות והאיומי הנובעי מ הסביבה הכללית )סביבת המקרו(
בה החברה פועלת.
במסגרת זו ,יפורטו ויוסברו ,בי היתר ,השפעות של אירועי
והתפתחויות בסביבה הכללית של החברה ,שהתרחשו וידועי לה
והשפיעו או עשויי להשפיע על מצב ענייניה ,ובלבד שטר קיבלו
ביטוי מלא בדיווחי החברה ,כגו  :התפתחויות טכנולוגיות רלבנטיות,
התפתחויות כלכליות הנוגעות לחברה ,מצב בטחוני ,חקיקה ותקינה
הנוגעי לחברה ,מגמות חברתיות שהנ בעלות השלכה על פעילות
החברה וכו'.
א החברה כימתה או אמדה את ההשפעה של אירועי והתפתחויות
כאמור ,יש לכלול זאת בדיווח .13במידה שההשפעה לא כומתה או
נאמדה ,או שכימות או אומד ההשפעה אינו מוסי מידע משמעותי,
יכלול הדיווח תיאור העובדות הנוגעות לעניי בלבד.
) (2מידע כללי על תחו

הפעילות – יש להתייחס בקצרה למגמות,
14

לאירועי ולהתפתחויות בתחומי הפעילות בה החברה פועלת  ,א
לדעת ההנהלה ה חשובי  ,רלבנטיי לעסקי החברה ,ויש לה או
צפויה להיות לה השפעה מהותית על התוצאות העסקיות או
ההתפתחויות בחברה כולה ,או בתחו פעילות שלה.
יש להתייחס להשלכות הצפויות בגי אירועי והתפתחויות אלה על
תחו הפעילות ,במידה שלא ניתנה לכ התייחסות בפסקה ) (1לעיל.
נושאי לדוגמא שעשויי להיות רלבנטיי להתייחסות החברה:
א .שינויי במבנה תחו הפעילות.
ב .מגבלות ,תקנות ואילוצי מיוחדי החלי על תחו הפעילות
מבחינה מדינית או חברתית.

 13בעניי זה נאמר בדוח "ועדת ג'נקינס":
“While descriptions of business events are important, numbers are important too. Management should
disclose the measurements it uses in managing the business that quantify the effects of key activities
"and events.
14

תחו

פעילות עשוי להיות ענ ) (industryשל  ,חלק מענ או תת ענ  .א

ומאפייני בענ כולו ,הרי שנית להתייחס לענ כולו.
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תחו

הפעילות מושפע ממגמות

ג .שינויי בהיק הפעילות בתחו וברווחיותו.
ד .התפתחויות בשווקי של תחו הפעילות ,או שינויי במאפייני
הלקוחות שלו.
ה .שינויי טכנולוגיי ואחרי שיש בה כדי להשפיע מהותית על
תחו הפעילות.
ו .גורמי ההצלחה הקריטיי בתחו הפעילות והשינויי בה .
ז .שינויי במער הספקי וחומרי הגל לתחו הפעילות.
ח .שינויי במחסומי הכניסה והיציאה העיקריי של תחו הפעילות.
ט .חידושי בתחו של תחליפי למוצרי תחו הפעילות.
י .שינויי במבנה התחרות בתחו הפעילות.
יא .ציפיות לכניסת מתחרי משמעותיי לתחו הפעילות וליציאה
ממנו של מתחרי קיימי .
המוצרי והשירותי העיקריי של תחו
) (3מוצרי ושירותי
הפעילות ,לרבות תיאור תמציתי של מאפייני המוצרי ושימושיה ,
שווקיה העיקריי  ,מגמות ושינויי בביקוש ובהיצע שלה וכד'.
על החברה להתייחס לשינויי הצפויי בחלק החברה בשוק ובתמהיל
סל המוצרי והשירותי העיקריי  ,ג בהתחשב ,בי היתר,
בביקושי  ,בוותק של המוצרי הקיימי לסוגיה  ,ובזכויות הקניי
הרוחני עליה ה מבוססי .
יש לציי את הסכו
) (4פילוח הכנסות ורווחיות מוצרי ושירותי
והשיעור של ההכנסות הנובעות מכל קבוצת מוצרי או שירותי
דומי  ,א ההכנסות של קבוצת מוצרי או שירותי מסויימת
מהוות  10%או יותר מס ההכנסות בדוחות המאוחדי .
א נתוני הרווח הגולמי של קבוצות המוצרי והשירותי בחברה
נסקרי על ידי החברה לצרכי קבלת החלטות והערכת ביצועי  ,יש
לציי את הסכו והשיעור של הרווח הגולמי הנובע מכל קבוצת
מוצרי או שירותי דומי  ,שניתנו לגביה נתוני על ההכנסות
כאמור לעיל.
) (5מוצרי חדשי  – 15יש לתאר את אופיו של מוצר חדש אשר נית לו
פומבי ,ואשר מחייב השקעה מהותית של החברה.
15

מחקרי

קובעי

כי אחד מפריטי המידע החשובי

ביותר לאנליסטי

ולמשקיעי

מוסדיי

המוצרי והשירותי החדשי של החברה )ר' למשל.(Tasker 1998 ;Eccles & Kahn 1998 :
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הוא מידע לגבי

בתיאור יש לפרט את הסטטוס של מוצר או תחו פעילות חדש
)למשל :המצאות בשלב התכנו  ,קיומו של אב טיפוס ,התפתחות
עיצוב המוצר ,או הצור בעיצוב ופיתוח נוספי (.
) (6לקוחות – יש לציי תלות של תחו פעילות בלקוח בודד ,או במספר
לקוחות ,אשר אובדנ ישפיע מהותית לרעה על תחו הפעילות.
עבור כל לקוח שתרומתו להכנסות מהווה  10%או יותר מס
ההכנסות במאוחד ,בהתאמה ,יש לציי את שמו ,אופי קשריו ע
החברה ואת ההכנסות הנובעות לחברה ממנו.
במקרה בו לחברה לקוחות קבועי או לקוחות בעלי מאפייני
קבועי  ,על מנת לאפשר למשקיע להערי את הסיכו והיציבות
הטמוני במידת הפיזור של הלקוחות ,יובא מידע אודות :התפלגות
המכירות ללקוחות; מאפייני סוציו אקונומיי של הלקוחות;
השיו הסקטוריאלי של הלקוחות )תו אבחנה ,למשל ,בי לקוחות
מוסדיי  ,משרדי ממשלה ,עסקיי  ,פרטיי וכו'(; הנאמנות
וההתמדה של הלקוחות.
לצור יישו האמור בפסקה זו ,קבוצת לקוחות קשורי  ,שקבלת
ההחלטות לגבי רכישותיה נעשית במשות  ,תיחשב כלקוח יחיד.
) (7שיווק והפצה תיאור תמציתי של דרכי השיווק והפצת מוצרי
ושירותי  ,לרבות מת בלעדיות ,ושינויי מהותיי שחלו בה  .כמו
כ  ,יש לציי תלות של החברה בצינורות השיווק שלה )למשל,
מפיצי ( ,באופ דומה לנדרש לגבי לקוחות וספקי .
) (8צבר הזמנות פירוט צבר הזמנות לתארי המאז ולתארי סמו ככל
שאפשר לתארי התשקי או הדוח התקופתי .הצבר יכלול הזמנות
מחייבות ,אשר טר הוכרו כהכנסות בדוחות הכספיי  .הצבר יפולח
לפי תקופת האספקה הצפויה ,בחת של רבעוני לשנה הקרובה
ובחת של שני לתקופות שלאחר מכ .
נית לכלול בצבר ,בנפרד ,פילוח כאמור לעיל של הזמנות ,שלהערכת
החברה יהפכו למחייבות בטווח הקצר ,והסיבה לכ שטר הפכו
לכאלה היא טכנית גרידא .יש לתת גילוי נאות לצבר הזמנות מסוג זה,
המסביר את אופי ההזמנות.
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יינת צבר הזמנות ג לתארי המאז לשנה קודמת ,תו מת הסברי
לסטיות שהיו בפועל מול הצבר שנית )למשל ,ביטול או שינוי
בהזמנות(.
יש לאפיי את תמהיל הצבר מבחינת מוצרי עיקריי  ,תו השוואה
לתמהיל בשנות דיווח קודמות הכלולות בתשקי או בדוח התקופתי.
) (9תחרות

תנאי התחרות בתחו

הפעילות ,לרבות השווקי

בה

החברה מתחרה ,הערכת מספר המתחרי בתחו  ,גודל ומעמדה של
החברה ביניה )א המידע ידוע או בר השגה( .יש להתייחס בנפרד
למוצרי ושירותי ספציפיי או לקבוצות של מוצרי ושירותי .
במקרי בה החברה יודעת כי מתחרה אחד או יותר הוא דומיננטי
בענ  ,יש לציי במפורש את ש המתחרה.
יש לפרט את השיטות העיקריות להתמודדות החברה ע התחרות
)למשל :מחיר ,שירות ,אחריות ,ביצועי המוצרי ( ,ולהסביר את
הגורמי החיוביי והשליליי המשפיעי על מעמדה התחרותי של
החברה .כמו כ יש להערי את חלקה של החברה בשוק ,ובמידה שאי
יכולת לעשות כ  ,יש לציי זאת.
) (10עונתיות – יש לפרט את מידת העונתיות הקיימת או עשויה להתקיי
בתחומי הפעילות העיקריי  .יש לתת נתוני כספיי בפילוח עונתי
לשנתיי האחרונות ,או לתקופה ארוכה יותר ,א הפירוט לשנתיי
אינו משק נאותה את העונתיות.
) (11כושר ייצור – חברה שיש לה תחומי פעילות יצרניי  ,תתייחס לכושר
הייצור הפוטנציאלי והמנוצל בפועל.
) (12רכוש קבוע ומתקני

– יש לתאר בקצרה את המיקו

והמאפייני

הכלליי של עיקר המקרקעי  ,ושאר הרכוש הקבוע המהותי של
החברה .יש לזהות את תחומי הפעילות ,אשר משתמשי ברכוש
המתואר.
א רכוש מהותי כלשהו לא מוחזק בבעלות או מוחזק תחת מגבלה
מהותית ,יש לציי ולתאר בקצרה כיצד מוחזק.
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האינפורמציה הנדרשת בפסקה זו אמורה לספק מידע בקשר לסוג,
יעילות וקיבולת המשאבי של החברה .תיאור מפורט של המאפייני
הפיזיי של כל רכוש או מאפייני חוקיי שלו אינו נדרש.
) (13מחקר ופיתוח – יש לסקור את פעילות המחקר והפיתוח בתחו
הפעילות ואת תוצאותיה .יש לפרט סכומי שהוצאו בשלוש השני
האחרונות על פעילויות מחקר ופיתוח במסגרת השקעות החברה
בנפרד ובמסגרת מימו לקוח בהקשר לפיתוח ספציפי עבורו ,וכ לציי
בנפרד מענקי פיתוח מה נהנתה החברה )לרבות תנאי ההחזר של
אות מענקי (.
) (14נכסי לא מוחשיי – יש לתת סקירה לגבי הקניי הרוחני ,לרבות
פטנטי  ,סימני מסחר ,רשיונות ,זיכיונות ,וקניי רוחני אחר שלחברה
זכויות בו; יש לפרט לגבי הנכסי הלא מוחשיי העיקריי את
חשיבות לתחו הפעילות ,השפעת  ,אור חייה והעלויות
שהושקעו בה .
) (15הו אנושי – תיאור המבנה הארגוני ,מספר העובדי

המועסקי

על ידי החברה לפי תחומי פעילות ובהתא למבנה הארגוני ,שינויי
מהותיי שחלו במצבת העובדי במהל התקופה הנסקרת בתשקי
או בדוח התקופתי ,תלות בעובדי מסוימי  ,השקעות החברה
באימוני והדרכה ,תוכניות תגמול לעובדי  ,הטבות וטיב של
הסכמי ההעסקה לרבות מספר המועסקי בחוזי אישיי  ,שינויי
מבניי  ,תוכניות התייעלות וקיצוצי במצבת העובדי שבוצעו או
אשר צפויות או מתוכננות להתבצע וכד'.
יש להתייחס בנפרד לעובדי בכירי ולנושאי משרה בחברה.
) (16חומרי גל

תיאור תמציתי של חומרי הגל

וספקי

העיקריי

המשמשי בתחו הפעילות ,זמינות ומקור הגיאוגרפי; פירוט
שיעור רכישות החברה מ הספקי העיקריי וצורת ההתקשרות עמ
)הסכמי מסגרת ,ספקי מורשי  ,ספקי מזדמני וכד'( ,תו ציו
שמות ספקי אשר קיימת תלות בה  ,וכ המוצרי או חומרי הגל ,
לגביה קיימת תלות בספקי  .לעניי זה – "תלות" בספק משמעה
תוספת עלות מהותית הנגרמת לחברה כתוצאה מ הצור לעבור
לספקי חלופיי במקו אותו ספק ,במטרה "להשיב את מצב
העסקי לקדמותו".
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) (17הו חוזר

מדיניות החברה בכל הקשור לפריטי הו חוזר ,למשל:

מדיניות החזקת מלאי )חומרי גל ומוצרי גמורי בנפרד( ,מדיניות
החזרת סחורות )לרבות מת הסברי להיקפי גדולי של החזרת
סחורות( ,מת אחריות למוצרי  ,מדיניות אשראי וכד'.
יש לפרט את התקופה וההיק הממוצע בתקופות הדיווח של האשראי
מספקי והתקופה וההיק הממוצע בתקופות הדיווח של האשראי
מלקוחות ,והכל א קיי פער מהותי ביניה  .החישובי יכול שייעשו
על בסיס נתוני חודשיי .
) (18השקעות – יש לתאר בקצרה את ההשקעות המהותיות של החברה
בחברות מוחזקות )לרבות שותפויות ,מיזמי ופעילויות( ,שאינ
חברות בנות .התיאור יכלול את פעילות החברה המוחזקת ,בהתא
לפסקאות א' ב' בסעי  6.1.1לעיל )דהיינו :התפתחות עסקי החברה
ותחומי פעילותה העיקריי (.
) (19מימו – יש לפרט את הריבית השולית 16של החברה בגי אשראי לז"ק
ולז"א בנפרד ,בחת של מקורות אשראי בנקאיי ומקורות לא
בנקאיי  .יש להתייחס להתפתחויות מהותיות שחלו בריבית השולית
של החברה בתקופה האחרונה.
יפורטו מגבלות החלות על החברה בקבלת אשראי ,כגו  :שמירה על
יחסי פיננסיי מסוימי  ,עמידה בתכנית עסקית ,צור בהסכמת
המממ לפעולות מסוימות בתאגיד או בבעלי השליטה בו ,ערבויות
אישיות שניתנו ,שחרור מערבויות אישיות בעקבות הנפקה ,הקצאה
פרטית וכו'.
יש לפרט בנפרד סכומי אשראי שנתקבלו בתקופה שמתארי הדוחות
הכספיי ועד סמו לתארי התשקי או הדוח התקופתי ,תו ציו
בנפרד של כל מקור מימו מהותי שנתקבל בתקופה זו.
יובא פירוט לגבי מסגרות אשראי של התאגיד ותנאיה  .כמו כ תצוי
יתרת האשראי שנוצלה לתארי סמו ככל האפשר לתשקי או לדוח
התקופתי.

 16לעניי זה ,ריבית שולית – שיעור הריבית שנקבע להלוואה המהותית האחרונה שנתקבלה.
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במקרה בו  5%או יותר מס הנכסי במאז המאוחד הנו אשראי
בריבית משתנה ,יתואר מנגנו השינוי ,טווח הריבית לפי תקופות
הדיווח וכ שיעור הריבית הסמו לתארי התשקי /הדוח.
חברה שיש לה דירוג אשראי תפרט את הדירוג שנית לה ,מקור
הדירוג ושינויי שחלו בדירוג.
) (20מיסוי יובא תיאור תמציתי של דיני המס החלי על התאגיד ועיקרי
ההטבות על פיה .
תצויי השנה שעד אליה )כולל( שומות המס הנ סגורות.
במידה וקיימות שומות פתוחות )בדיו  ,ערעור ,השגה( תצויי עובדה
זו ,יחד ע פירוט הטיפול החשבונאי שננקט בעניי זה בדוחות
הכספיי והפנייה לביאור המתאי .
במידה ולחברה הטבות על פי חוק עידוד השקעות יצויי מסלול
ההטבות )פטור ממס/מענקי ( ,תקופת ההטבות ,עיקרי התוכנית
ועמידה בתנאי המזכי .
תובא התייחסות להשלכות מס של ההנפקה בא קיימות )לדוגמא:
חברה שהינה איגוד מקרקעי עשויה לחוב במס בעקבות ההנפקה(.
א לתאגיד חברות קשורות מהותיות המאוגדות בחו"ל תצויי עובדה
זו וכ יובא תיאור תמציתי של דיני המס החלי  ,תו ציו קיו או אי
קיו אמנה למניעת כפל מס.
) (21איכות הסביבה השלכות מהותיות שיש להוראות סביבתיות ,בקשר
לפיקוח על פליטת חומרי או הגנת איכות הסביבה ,על ההשקעות
ההוניות ,הרווחי והמעמד התחרותי של החברה .יש לפרט עלויות
והשקעות סביבתיות מהותיות צפויות ,בנפרד ,עד לתו השנה
הנוכחית ,לשנה הבאה ולתקופות שלאחר מכ .
) (22מגבלות חוקיות על פעילות החברה – א קיימות מגבלות חוקיות או
הסדרי חוקיי הנוגעי לחלק מהותי מפעילות החברה ,ומשפיעי
עליה באופ מהותי ,יש לפרט בתמציתיות את עיקריה ומקור  .בי
מגבלות אלה נית למנות לדוגמא:
 .1כפיפות הפעילות לחוקי ספציפיי כגו  :חברת בזק ,חברת
חשמל ,שותפויות נפט ,חברות המספקות שרותי כ"א וכו'.
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.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8

פיקוח על מחירי עפ"י חוק הפיקוח על מצרכי ושירותי .
רשיונות עסק.
הגבלי עסקיי .
רשיונות יצוא.
ספק מורשה למשרד הביטחו .
תקינה עמידה בסטנדרטי עפ"י מפרט של מכו התקני או
גו מוסדי אחר .א עמידה בתקני מחייבת פעולות מיוחדות
)כגו  :העסקת מומחה ,מכונה מסוימת וכו'( ,תצויי עובדה זו.
בקרת איכות.

) (23הסכמי מהותיי

יש לתאר בקצרה את עיקרי ההסכמי  ,החוזי

וההתקשרויות המהותיי  ,שלא במהל העסקי הרגיל ,אשר החברה
הנה צד לה  ,או שהיא מחוייבת או זכאית לפיה  ,או תלויה בה ,
ואשר היו בתוק במהל השנתיי שקדמו לתארי התשקי או
הדוח.
הועדה מוצאת לנכו להדגיש בעניי זה בייחוד את הצור ביישו
נאות של עקרונות הניסוח ב"עברית בהירה" )ראה סעי  7.6להל (.
) (24הסכמי שיתו פעולה – בנוס לאמור בפסקה ) ,(23יש לתאר בקצרה
את עיקרי ההסכמי לשיתופי פעולה אסטרטגיי  ,אשר החברה הנה
צד לה  ,או שהיא מחוייבת או זכאית לפיה  ,או תלויה בה .
) (25הליכי משפטיי – יש לתאר בקצרה כל הלי משפטי תלוי מהותי,
אשר החברה או חברות בת שלה ה צד לו ,או שנכס של מי מה הוא
נשוא ההלי  .כמו כ  ,יש לתאר תוצאות כל הלי משפטי מהותי
שהסתיי  ,ואת מועד סיומו .ע זאת ,אי צור לתאר הליכי
משפטיי שגרתיי שהינ תוצאה של ניהול מהל העסקי הרגיל של
החברה.
יש לכלול בתיאור את ש בית המשפט או המוסד בה תלויי
ומתנהלי ההליכי  ,הצדדי המרכזיי בו ,תיאור העובדות המהוות
לכאורה את הבסיס להלי ואת הסעד המתבקש.
יש לכלול מידע דומה לגבי כל הלי הקשור לחברה ,שידוע כי רשות
ממשלתית מתכננת ,שוקלת או בוחנת.
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א עסקי החברה הנ כאלה המעורבי בדר כלל בתביעות נזיקי
)רשלנות( או אחרות ,אי צור בתיאור תביעה מעי זו אלא א היא
חורגת מהסוג הרגיל של אות תביעות.
אי חובה במת מידע לגבי הלי כלשהו ,אשר בעיקרו הנו תביעה
לנזיקי  ,א הסכו הנתבע ,ללא ריבית והוצאות ,אינו עולה על 10%
מהרכוש השוט של החברה וחברות הבת שלה על בסיס מאוחד.
ע זאת ,א הלי כלשהו מעלה במידה רבה אות נושאי משפטיי
ועובדתיי העולי בהליכי אחרי תלויי  ,או שידוע כי ה נבחני
או נשקלי יחדיו ,יש לבחו  ,לצור חישוב האחוזי כאמור ,את
הסכו המעורב בכל אות הליכי יחד.
על א האמור לעיל ,יתואר כל הלי מהותי של פשיטת רגל ,כינוס
נכסי  ,או הלי דומה המתייחס לחברה או לחברה בת משמעותית
שלה.
כל הלי מהותי ,אשר מי מהדירקטורי  ,נושאי משרה ,חברות
קשורות ,בעלי עניי  ,הינו צד נגדי בו לחברה או לחברה בת שלה או
שיש לו באותו הלי עניי מהותי המנוגד לעניינה של החברה או
חברות בת שלה יתואר א הוא.
) (26יעדי ואסטרטגיה עסקית יש להציג את האסטרטגיה העסקית עליה
החליטה החברה עבור תחו הפעילות ואת יעדיה העיקריי  .יש לתאר
את האמצעי בה משתמשת החברה לש מימוש האסטרטגיה
והיעדי העסקיי  .יש להתייחס להזדמנויות ולאיומי הנובעי מ
האסטרטגיה של החברה.
פירוט האסטרטגיה יכלול התייחסות לענייני כגו :
א .האסטרטגיה וכוונות החברה לעתיד.
ב .מגמות הפיתוח בעסקי החברה השוני .
ג .פרויקטי עיקריי שהחברה מתכננת או מבצעת.
ד .פרישות גיאוגרפיות בינלאומיות ופעילויות חדשות בשווקי
הבינלאומיי .
ה .כניסה משמעותית לעסקי חדשי ויציאה מעסקי קיימי .
ו .רכישות ,מיזוגי ושיתופי פעולה אסטרטגיי .
בכושר הייצור ובמערכות
משמעותיי
ז .הרחבות ושינויי
הלוגיסטיות.
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ח .פרויקטי חשובי במחקר ופיתוח העומדי בפני הבשלה או בפני
כניסה לשוק.
ט .שינויי חשובי במער השיווק ,בטיפול בלקוחות ,בפריסת
מתקני המכירות ובמערכות ההפצה.
י .שינויי במבנה הארגוני או במבנה המשפטי.
יא.שינויי מהותיי במער כח האד של החברה.
יב .בניה או פיתוח של יכולות חדשות.
יג .שינויי משמעותיי במבנה ההו .
) (27צפי להתפתחות בשנה הקרובה – יש לתאר בכלליות תוכניות ,החורגות
ממהל העסקי הרגיל ,שהחברה החליטה לבצע בשנה הקרובה ,א
עשויה להיות לה השלכה מהותית על מצב העסקי ותוצאות
הפעולות ,תו התייחסות לתחומי הפעילות ,היכ שרלבנטי.
גילוי באשר לתוכנית כאמור יכלול ,בי היתר ,התייחסות לנושאי
כגו :
א .הסבר לגבי פעילות מחקר ופיתוח מהותית אשר תבוצע במהל
התקופה של השנה הקרובה.
ב .צפי לרכישה מהותית של רכוש קבוע וכושר הייצור הצפוי לאחר
הרכישה.
צפי לשינויי מהותיי במער הארגוני ובמצבת העובדי
ג.
ביחידות השונות בחברה )כמו מחקר ופיתוח ,ייצור ,מכירות
והנהלה(.
ד .נושאי אחרי העשויי להיות ייחודיי לעסקי החברה.
כמו כ  ,החברה תערי את תקופת הזמ שבה תנוצל תמורת ההנפקה
האחרונה למילוי צרכיה ,והא בשנה הקרובה תידרש לגייס מקורות
נוספי לצור ביצוע ההשקעות המתוכננות וכיסוי עלויות תפעול
עסקיה; יש לפרט את הנימוקי להערכות החברה כאמור; ע זאת,
אי צור לפרט את סכומי ההוצאות והמקורות.
א המידע הנדרש לעיל ,כולו או חלקו ,אינו זמי  ,יש לפרט את
הסיבות לאי זמינותו.
) (28מידע בדבר שינוי מהותי בתוצאות העסקיות הצפויות – א

מצוי

בחברה מידע ,שעל פיו התוצאות העסקיות הצפויות בתקופה הקרובה
תהיינה שונות באופ מהותי מ התוצאות העסקיות שדווחו על ידי

31

החברה בתקופה קודמת או מקבילה ,לפי העניי
תו מת הסברי לשינויי הצפויי .
) (29ארוע או עניי החורגי

יש לציי עובדה זו,

מעסקי החברה הרגילי

החברה תביא

פרטי בדבר כל ארוע או עניי  ,שלא נדונו בפסקאות לעיל ,החורגי
ממהל העסקי הרגיל בשל טיב  ,היקפ או תוצאת האפשרית,
ואשר יש לה או עשויה להיות לה השפעה מהותית על החברה.
) (30תחזיות אחרות והערכות לגבי עסקי החברה נית לכלול מידע צופה
פני עתיד מכל סוג שהוא ,שלא נדרש במפורש בסעיפי לעיל ולהל ,
כגו תכנית עסקית של החברה ,ניתוח מגמות השוק שלה ,וכ תחזיות
של החברה לגבי עסקיה.

6.1.4

מידע כספי לגבי איזורי גיאוגרפיי
יש לפרט את המידע הנדרש בסעי זה רק א לא נית לו פירוט במסגרת
מה שנדרש בסעיפי הקודמי .
יש לפרט את האזורי הגיאוגרפי בה פועלת החברה ואת הפעילויות
העיקריות שהיא מקיימת בה  .כמו כ  ,יש לפרט עבור כל אחת מהשני
הכלולות בדוחות הכספיי שבתשקי או בדוח התקופתי ,לפי העניי  ,או
לכל אחת מ השני מאז החלה החברה בפעילות עסקית ,הקצר מביניה :
א .הכנסות מחיצוניי בפילוח לפי:
•

הכנסות במדינת המושב ).(country of domicile

•

ס הכנסות מחו"ל.
הכנסות ממדינות ספציפיות בחו"ל ,א מהותי .יש לפרט
את הבסיס להקצאת ס ההכנסות לכל מדינה.

•

ב .ס הנכסי הממוקמי :
•

במדינת המושב ).(country of domicile

•

בחו"ל )סה"כ(.
במדינות ספציפיות בחו"ל ,א מהותי.

•

הדיווח כאמור לעיל יתבסס על הסכומי בדוחות הכספיי  .א הדיווח על
אזורי גיאוגרפיי אינו מעשי ,יש לגלות עובדה זו .חברה יכולה לכלול,
בנוס לעיל ,מידע על בסיס פילוח מפורט יותר )קבוצות של ארצות(.
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יש לתאר את השפעת פעילותה של החברה בחו"ל על חשיפתה לסיכוני  ,או
תלות של מגזר אחד או יותר בפעילות בחו"ל ,אלא א מת תיאור כאמור
יהיה נאות יותר במסגרת דרישות הדיווח בסעיפי הקודמי .
א מידע הנית על פי סעי זה תוא את כללי החשבונאות המקובלי ,
אפשר לכלול הפניה למידע המובא בדוחות הכספיי .
6.1.5

דיו בגורמי סיכו
יש לסכ בקצרה את האיומי  ,החולשות וגורמי הסיכו האחרי של
החברה ,הנובעי מסביבתה הכללית ,מ הענ ומ המאפייני הייחודיי
שבפעילותה .הדיו צרי להיות מתומצת וברור ,שכ לפחות חלק מגורמי
הסיכו מאוזכרי בסעיפי אחרי  .בהצגת סיכוני כלליי אשר מטיב
חלי על כל חברה יש להסביר באופ ברור את השפעת המיוחדת על
סיכוני מקרו,
החברה .יש להציג את גורמי הסיכו בטבלה לפי טיב
סיכוני ענפיי  ,סיכוני מיוחדי לחברה ולדרג בקטגוריות על פי
השפעת  ,לדעת ההנהלה ,על עסקיה – השפעה גדולה ,בינונית וקטנה.

 6.2תיאור עסקי החברה בדוח תקופתי
בדוח התקופתי של החברה )הדוח השוט לתקופה של שנה( יובאו כל הפרטי
הנדרשי כמפורט בסעיפי לעיל לגבי ההתפתחות הכללית של עסקי החברה,
מידע כספי לגבי תחומי פעילות ,תיאור עסקי התאגיד )לפי תחומי פעילות( ומידע
לגבי אזורי

גיאוגרפי

– והכל בנתוני

לתקופה של השנה האחרונה אליה

מתייחס הדוח .הדוח התקופתי יכלול ,בי היתר ,התייחסות והסברי
להתפתחויות ,ולעדכוני באשר לאמור בדיווחי החברה בעבר.

 6.3תיאור עסקי החברה בדוח ביניי
בדוח ביניי יובא כל שינוי או חידוש מהותי אשר אירע ,הנוגע לעסקי התאגיד ,על
פי כותרות הסעיפי כפי שה נדרשי בדיווח בדוח התקופתי.
לדוגמא הליכי משפטיי בדוחות ביניי ידווחו רק ברבעו בו ארעו לראשונה
א חלו לגביה התפתחויות
והפכו ראויי לדיווח וברבעוני שלאחר מכ
מהותיות.
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 6.4דוח הדירקטוריו
מוצע להוסי דרישה כללית לדוח הדירקטוריו למת הסברי באשר לשינויי
המהותיי

שחלו בתקופת הדיווח בכל הנתוני

והנושאי

הלא כספיי

17

) (nonfinancial disclosureשגילויי נדרש לעיל.
מוצע להשמיט את שני הפרקי

הנכללי

כיו

בדוח הדירקטוריו " :תיאור

תמציתי של התאגיד וסביבתו העסקית" ו"השפעת גורמי חיצוניי " – כיוו שה
מקבלי ביטוי נרחב במתכונת הגילוי המוצעת בדוח הועדה.
למעט האמור לעיל ,מוצע לשמור על המתכונת הנוכחית של דוח הדירקטוריו
)בתשקיפי  ,דוחות תקופתיי ודוחות ביניי ( בכל הקשור להסברי ההנהלה לגבי
הדוחות הכספיי )מצב כספי ,תוצאות הפעולות ,נזילות ,מקורות מימו ( ,תו
חידוד הדרישה כי ההסברי יינתנו על בסיס תחומי הפעילות בחברה ,היכ
שרלבנטי.18

 17בעניי זה נאמר בדוח "ועדת ג'נקינס":
“Current MD&A disclosures focus on explaining changes in amounts in financial statements. In
contrast, users would find helpful an expanded analysis that includes analysis of changes in operating
”data and performance measures as well as changes in amounts in financial statements.
 18בעניי זה נאמר בדוח "ועדת ג'נקינס":
“Management’s analysis of each business segment helps users analyze a company’s business segment
separately. The analysis also helps users understand a company’s business and, in particular, the
”linkage between events and activities and the financial impacts of those events and activities.
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 .7המלצות נוספות
 7.1ביטול תמצית לתשקי
תקנה  5לתקנות ניירות ער )פרטי התשקי  ,מבנהו וצורתו( ,התשכ"ט  1969קובעת
כדלקמ " :התשקי יחולק למבוא ולפרקי  ,ואפשר שיחולק חלוקה נוספת לפי הצור ;
המבוא ושאר פרטי התשקי והפרטי שייכללו בה יבואו לפי סדר הפרקי ופרטיה
בתקנות אלה ,זולת א נסיבות העניי מצריכות ,לדעת הרשות ,סדר אחר".
על א האמור בתקנה  5לעיל ,השתרש בישראל הנוהג להוסי לתשקי "תמצית"
הסוקרת פרטי עיקריי מ התשקי  .ע הזמ  ,מתכונת ה"תמצית" התקשחה ,כ
שהיו היא כוללת סעיפי ספציפיי קבועי  ,ביניה  :ניירות הער המוצעי  ,תחומי
העיסוק של החברה ,המחזיקי במניות החברה ,תמורת ההנפקה וייעודה ,נתוני מ
הדוחות הכספיי  ,הימנעות מעשיית הסדרי  ,חיתו  ,מיסוי וכד'.
קשיחות מתכונת ה"תמצית" ,כמפורט לעיל ,יוצרת מצב לא רצוי בו "עיקרי" התשקי
נקבעי באופ שרירותי ,ולעיתי המידע המובא ב"תמצית" א עלול ליצור רוש
מוטעה בקרב המשקיעי .
יישו המלצות הועדה באשר למתכונת הדיווח על עסקי החברה ,כמפורט לעיל ולהל ,
יביא לצמצו היקפו של התשקי  ,כ שיכלול בתמציתיות ובבהירות את הפרטי
הנדרשי והחשובי למשקיע )חלק א על דר ההפניה כמוצע בסעי  6.4להל ( .על כ ,
תהא זו דרישה בלתי הגיונית מ החברות לברור את "עיקרי" הדברי המובאי
בתשקי  ,שהנ חשובי למשקיע ,ולרכז בפרק קצר – ה"תמצית" בידיעה שבהכרח
יוותרו פרטי חשובי למשקיע שלא יופיעו ב"תמצית" זו.
לאור האמור לעיל ,מוצע לבטל את הנוהג הקיי בדבר צירו "תמצית" לתשקיפי ,
ובכ להימנע מ האפשרות הבלתי רצויה של הכוונת המשקיעי למידע שבהכרח אינו
מלא ושל ואיננו בהכרח המידע העיקרי החשוב לה .

 7.2השוואת רמת הדיווח והאחריות לו בתשקיפי ובדוחות שוטפי
כאמור ,מצאה הועדה פער גדול מבחינת הרמה וההיק בדרישות הדיווח ובדיווח הנוהג
בפועל בי התשקיפי לבי הדוחות השוטפי בה אמורות אות חברות לדווח למשקיע
על אותה מהות של עסקי ג לאחר מועד התשקי  .מחד ,התשקי היו מכיל היק
גדול מאוד של מידע ,ולעתי א פרטי רבי מידי ,כ שהמשקיע חש אבוד בי הפרטי
הרבי ללא יכולת אמיתית לברור בי עיקר לטפל .מאיד  ,הדוחות השוטפי מתמצי
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בהסברי כלליי של הדירקטוריו אודות המצב הכספי והתוצאות העסקיות של
החברה כפי שה מוצאי את ביטויי בדוחותיה הכספיי  ,א דבר לא מעבר לכ  ,וכל
זאת בראיה הסובייקטיבית של "דעת הדירקטוריו " ,כפי שנדרש בתקנות המסדירות
גילוי זה .מצב דברי זה של פערי גילוי ודיווח אינו רצוי.
בעקבות הדי הנוהג בארה"ב בתחו זה וברוח המגמות החדשות ש  ,המעמיקות את
הצור והדרישה להשוואת רמת הדיווח 19,מציעה הועדה לקבוע מערכת הוראות אחת
אשר תכלול את דרישות הגילוי בדבר עסקי החברה .מערכת הוראות זו תחייב את
החברה ,תו מספר התאמות אות פירטה הועדה בדוח זה ,ה בעת שהיא מציעה
לראשונה את ניירות הער שלה לציבור וה בהמש הדיווח השוט  ,אשר בדר כלל הנו
עיקר הדיווח.
מערכת ההוראות בהיקפה הרחב ביותר רלוונטית קוד כל לתיאור עסקי החברה
המפרסמת לראשונה תשקי לציבור .בשלב הבא ימצאו ההוראות את ביטויי בתיאור
העסקי בדיווחיה השוטפי של החברה לציבור )ה בדוחות התקופתיי וא בדוחות
ביניי ( .ג בתשקי חוזר של חברה אשר ניירות הער שלה כבר נמצאי בציבור יידרש
למעשה מלוא היק הגילוי של החברה לגבי עסקיה ,א לחברה כאמור תינת הקלה
משמעותית מבחינת הכנת מסמכי הנפקה לציבור בכ שתוכל לכלול חלקי נרחבי מ
התיאור בתשקי על דר של הפניה לדוחות שוטפי שפרסמה לציבור.
בד בבד ע השוואת רמת הדיווח ,ממליצה הועדה להשוות את רמת האחריות של
החברה ויועציה באשר למידע הנית ה בתשקיפי וה בדוחות שוטפי  20.על פי הדי
הקיי ישנ מספר הבדלי באחריות האזרחית החלה על מידע הנית בתשקי מול
מידע הנית בדיווח השוט  .הועדה סבורה כי אי מקו להבחנה זו באחריות.
שימוש בתשקי בהכללה על דר הפניה מעלה בכל מקרה את רמת האחריות בפועל של
אות דיווחי שוטפי הנכללי בדר של הפניה בתשקי  .לכ  ,אחריות ברמה אחידה
מגבירה את הוודאות לגבי האחריות החלה על מידע בכל מסמ המופ לציבור,
ומאפשרת את יישומה של הכללה על דר ההפניה ללא שינוי ברמת האחריות שחלה על
מסמ מסוי לצור כ .

 19ר' לעניי זה את מסמ ה  AIRCRAFT CARRIERאשר פרסמה רשות ניירות ער בארה"ב ב .1998
 20לדיו מפורט בנושא ,ראה נספח ז' לדוח הועדה.
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 7.3חוות דעת עו"ד בתשקי

21

הועדה ממליצה לצמצ את הנושאי לגביה תתייחס חוות דעתו של עור הדי
בתשקי  .התייחסות עור הדי להסכמי מהותיי  ,תיאור התדיינויות משפטיות
ושעבודי גורמת לתיאור ארו  ,מפורט ומיותר של הנושאי הללו בתשקי  .אי בחוות
הדעת של עור הדי לגבי התיאור כדי להוסי תוכ לאחריות המוטלת על החברה,
המתארת בתשקיפה נושאי אלה כמו ג כל נושא אחר הנוגע לעסקיה.
מוצע לכ כי חוות הדעת של עור הדי תתייחס רק לסמכות החברה להציע את ניירות
הער על פי התשקי .

 7.4תשקיפי חוזרי והכללה על דר ההפניה

22

הועדה ממליצה לאמ את העיקרו המאפשר להכליל מידע בתשקיפי חוזרי
ובדיווחי השוטפי בדר של הפניה ,בדומה לנהוג בארה"ב בהתא לעקרונות
כדלקמ :
 .1בתשקי חוזר של חברה מדווחת ייכלל מידע בדר של הפניה לדוח התקופתי האחרו
ולכל הדוחות המיידיי שהוגשו לרשות ופורסמו מאז סו השנה אליה מתייחס הדוח
התקופתי.
 .2הדוח התקופתי )השנתי( יכלול מידע על דר ההפניה לדוחות רבעוניי
שהוגשו בתקופה המכוסה על ידי הדוח.

ומידיי

 .3החברה תהא חייבת בעדכו המידע שהוצג בדוחות שהוכללו.23
 .4כל הפניה תהיה מפורשת ומדויקת ותציי את התארי שבו הוגשו הדוחות אליה
היא מכוונת.
 .5אי להכליל מידע על דר הפניה ,א הדבר עלול ליצור אי רציפות המלווה בחוסר
בהירות ,בלבול ,או מידע חסר.

 21לדיו מפורט בנושא ,ראה נספח ח' לדוח הועדה.
 22ר' ג נספח ה' לדוח הועדה לגבי הדי האמריקאי בנושא הכללה על דר ההפניה.
 23יובהר כי כאשר נדרש תיקו דוחות ,יש לבצע את התיקו בדוח מתק מאותו סוג ולא נית לתק בעקיפי באמצעות
הטכניקה של הכללה.
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 .6במקו שעל פי חוק ניירות ער או התקנות שהותקנו על פיו נדרשת הסכמה כתובה
לשימוש במידע שנכלל בתשקי או בדוח ,יש להגיש את ההסכמה לרשות יחד ע
התשקי /הדוח ג א המידע הנ"ל נכלל בדר של הפניה .אי לראות בהסכמה
המובאת כנ"ל ,כשלעצמה ,משו עדכו חוות הדעת המקורית שצורפה לדוח אליו
מפני .

 7.5פטור מגילוי פרטי בתשקיפי ובדיווחי שוטפי – "סוד מסחרי"
סמכות רשות ניירות ער לפטור תאגיד מגילוי פרט בתשקי ובדיווחי

שוטפי ,

מוסדרת כיו בסעיפי  19ו 36ג לחוק ניירות ער  ,תשכ"ח – ") 1968החוק"(.
סעי  19לחוק קובע ,כדלקמ :
")א( הרשות רשאית לפטור את המציע מהכללתו של פרט בתשקי א – ) (1לדעתה,
שמירה על סוד מסחרי של המציע מצדיקה אי גילוי הפרט ,ובלבד שאינו פרט שאילו היה
כלול בתשקי היה משקיע סביר עשוי להימנע מרכישת ניירות הער המוצעי "...
הועדה ממליצה להותיר את ההסדר הקבוע בחוק על כנו.24
החוק מתווה עדיפות ברורה לשמירת עקרו הגילוי הנאות .הרשות אינה מופקדת על
איזו האינטרסי ועל שמירת סודיות המידע של חברה ציבורית ,אלא על שמירת ענייניו
של ציבור המשקיעי בניירות הער  .התוצאה העולה מכ היא ,כי הרשות מצווה לנהוג
בצמצו בעת הפעלת סמכותה .פטור מגילוי סוד מסחרי יכול להינת רק מקו שלא
תיפגע ההגנה על המשקיע הסביר.
פועל יוצא מכ הוא כי הרשות לא תיענה לבקשות פטור בנושאי  ,כגו  (1) :זהות לקוח
מהותי (2) .צברי הזמנות (3) .עסקאות ע בעלי עניי  (4) .גילוי הנדרש בדוח
הדירקטוריו  (5) .פילוח הכנסות לפי קבוצות מוצרי  (6) .אור החיי וההשפעה של
נכסי בלתי מוחשיי מהותיי  (7) .גורמי סיכו .
יחד ע זאת ,הרשות תתיר פרסו מידע חלופי נאות במקו המידע הנדרש ,וזאת רק
בתנאי שהשתכנעה כי לא תיפגע ההגנה על המשקיע הסביר.
בנוס לאמור לעיל ,מוצע להבהיר ענייני נוספי הנוגעי לפרוצדורה ולתוכ של
בקשות פטור מגילוי פרט שהינו סוד מסחרי ,שיוגשו לרשות ניירות ער .

 24ר' נספח ו' לדוח הועדה לגבי פרטי נוספי בדבר ההסדר הקיי כיו בחוק בישראל ובארה"ב.
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תאגיד המעוני בכ שהרשות תפטור אותו מפרסו פרט כלשהו ,בשל היותו סוד מסחרי,
יגיש לרשות בקשת פטור זמ סביר טר מועד פרסו המידע לציבור ,על מנת לאפשר
לרשות לשקול את הבקשה מבעוד מועד.
תוקפה של בקשת הפטור מגילוי מידע בשל היותו סוד מסחרי יהיה תקופת הדיווח
העוקבת לבקשה .על התאגיד להגיש בקשת פטור מחודשת בגי כל תקופת דיווח עתידית,
ולציי בה מה השינויי בנסיבות שחלו ,ביחס לבקשה המקורית.
מוצע כי בקשת פטור מפרסו מידע בשל היותו סוד מסחרי ,תכלול לפחות את האמור
להל :
 .1המידע והפרטי אות מבקשת החברה להימנע מלפרס .
.2

.3
.4

.5
.6

תיאור הסודות המסחריי העשויי להיחש כתוצאה מפרסו הפרטי האמורי ,
וכ פירוט וניתוח עובדתי ומשפטי ,המעידי על כ שהפרטי האמורי הינ אכ
סודות מסחריי .
תיאור מפורט וספציפי של הנזקי שייגרמו לתאגיד כתוצאה מפרסו הפרטי
האמורי .
תיאור הענייני אודות עסקי החברה ,שיסייעו לרשות להערי את מידת חשיבות
ומהותיות המידע .כמו כ  ,ביסוס עובדתי לעמדתה של החברה ,במקרה בו לדעתה
הפרטי האמורי אינ מהותיי .
הסבר מפורט ,בהתבסס על עובדות ונסיבות המקרה הספציפי ,מדוע גילוי המידע
האמור לא ימנע ממשקיע סביר לרכוש את ניירות הער המוצעי .
פירוט מידע חלופי נאות ,למידע אשר התאגיד מבקש להימנע מפרסומו ,במידה וקיי ,
וכ הסבר מפורט ,מדוע מת המידע החלופי לא יפגע בהגנה על המשקיע הסביר.

 7.6דרישות כלליות לניסוח הדיווח על עסקי החברה – "עברית בהירה"
הועדה ממליצה לקבוע הוראות בסיסיות בדבר אופ הכתיבה והניסוח של תשקיפי
ודוחות תקופתיי  ,בכדי להקל על המשקיעי בקריאת הדוחות והבנת .25
דיווחי התאגיד יכתבו בשפה בהירה ,תמציתית ,פשוטה ומובנת ,תו יישו העקרונות
הבאי :

 25ור' בעניי זה ציטוט מדוח "ועדת ג'נקינס":
”The information should be communicated to the users in the most effective and efficient manner… To
the extent possible, the information in the model should be supplemented with charts and graphs to
”improve and speed up users' comprehension of the information.
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•

הצגת המידע בסעיפי  ,פסקאות ומשפטי בהירי ותמציתיי .

•

כתיבת משפטי קצרי .
שימוש בשפה ברורה ,קונקרטית ויו יומית.
שימוש בכותרות תיאוריות.
שימוש בלשו פעיל והימנעות מ השימוש בלשו סביל.
ככל שנית  ,יש להציג מידע מורכב או מסוב באמצעות טבלאות ,תרשימי ,
רשימות וכד'.
הימנעות מהסתמכות תדירה על מילוני מונחי לצור מת הסברי .
יש להגדיר מונחי רק כאשר משמעות אינה ברורה מתו ההקשר.
הימנעות משימוש במונחי משפטיי ובמונחי "טכניי " מקצועיי .
הימנעות ממת הסברי מעורפלי  ,שנית לפרש במספר דרכי .
הימנעות מניסוח מסוב  ,המועתק ישירות ממסמכי משפטיי  ,ללא
הסברי בהירי ותמציתיי .
26
הימנעות מכפילות מידע ,אשר אינה תורמת לשיפור איכות הדיווח .
הימנעות מריבוי מונחי שלילה במשפט אחד.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

הוראות אלה יחולו על פרק תיאור עסקי החברה בתשקיפי ובדוחות שוטפי .

 26הפניות למידע קיי )בכדי להימנע מכפילות מידע( ייעשו באופ הבא :הפניות מידע מסעי לסעי בתו פרק תיאור
עסקי החברה עצמו ייעשו ,א נית  ,מ הסעי בו המידע רלוונטי פחות לסעי בו המידע רלוונטי יותר .הפניות מידע
מפרק לפרק בתו התשקי או הדוח השוט ייעשו בדר כלל ב"כיוו אחד" אל פרק תיאור עסקי החברה.
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 .8ההקלות בתשקי על פי המלצות הועדה לעומת המצב הקיי
אחת המטרות המרכזיות שהנחתה את הועדה בעבודתה היא פישוט התשקי  ,ה בהיבט
המהותי וה בהיבט הטכני.
הפיכת הדרישות לכתובות ומפורטות לעומת "התורה שבעל פה" הנהוגה כיו היא כשלעצמה
הקלה מהותית לציבור כותבי וקוראי התשקיפי  .הודאות והבהירות בדרישות מקלה על
ההתארגנות לקראת ההנפקה ,מפשטת את תהלי הכנתו של התשקי ומסייעת ג למשקיע
בקריאתו ובהבנתו.
היבט נוס אשר נוגע לעניי  ,א לא לדרישות גופ  ,הוא היקפו של התשקי  .המטרה היא
להפו את התשקי למסמ "ידידותי" לקורא ,הכתוב "בעברית בהירה" ,מכיל את העיקר
ולא את הטפל ומספק במספר עמודי מצומצ יחסית את האינפורמציה הרלבנטית לקבלת
החלטות השקעה .המסמ  ,על פי הדרישות שבדוח ,אינו עוד מסמ מסורבל ,משפטי בעיקרו,
המפרט הסכמי שגרתיי על פני עשרות עמודי ; אלא הריהו מסמ הבנוי בסדר לוגי ,הכולל
הפניות המונעות חזרה על דברי  ,ומרכז בפרק אחד את הענייני החשובי למשקיע הסביר
בבואו לקבל החלטות השקעה.
להל נסקור בקצרה את עיקרי ההמלצות ,אשר לדעת הועדה מקלות באופ משמעותי על
עריכת של תשקיפי במתכונת הקיימת היו :
 .1גיוסי הו חוזרי – אימו המלצת הועדה בעניי האחדת רמת הדיווח והאחריות בדיווחי
השוטפי ע זו הקיימת בתשקיפי  ,תאפשר הקלה משמעותית בגיוסי הו חוזרי של
חברות נסחרות .כ  ,תשקי חוזר ,אשר יפורס על ידי החברה ,יהא מצומצ ביותר
ויכלול רק את הפרטי החדשי אשר אינ ידועי עדיי בציבור.
 .2הדגשת נושאי של מהותיות ורלבנטיות לכל אור הדוח הועדה מדגישה את הצור
בבחינת המהותיות והרלבנטיות שבגילוי .הועדה מדגישה כי ההמלצות אינ מתאימות
בהכרח לכל סוגי החברות ,אשר לגביה יש לבחו פרמטרי ספציפיי של דרישות
המותאמות לאופי הכלכלי ,המימוני והמשפטי של הפעילות.
 .3צמצו תקופת התיאור בתשקי מחמש שני לשלוש שני

היו  ,תקנה  44לתקנות

ניירות ער )פרטי תשקי  ,מבנהו וצורתו( ,התשכ"ט  ,1969דורשת תיאור המנפיק,
מטרותיו ,התפתחותו ,נכסיו ועיסוקיו ודרכי פעולתו במהל חמש השני לפחות שקדמו
לתארי התשקי  ,ובפירוט יתר של השנתיי שקדמו לתארי זה .הועדה סבורה כי נית
להסתפק ,בדר כלל ,בתיאור עבור התקופה של שלוש השני האחרונות בהתאמה
לנתוני הכלולי בדוחות הכספיי  .מדובר בהקלה שמשמעותה צמצו מהותי ביותר של
כמות הנתוני הניתני בתשקי  ,שכ היא מתייחסת ה לתיאור המילולי וה לנתוני
הכמותיי )כגו  :התקדמות בפרוייקטי  ,שיעורי תפוסה ,עונתיות וכו'(.
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בהקשר זה נציי כי דרישות הגילוי על ידי ה  SECמתייחסות לחמש השני

שקדמו

לתשקי .
 .4צמצו משמעותי בנושא פילוח לפעילויות לעומת המצב השורר כיו בו יש לתת נתוני
הכנסות ורווח גולמי עבור כל פעילות מהותית )התורמת כ  10%מההכנסות או מהרווח(
הועדה הגדירה תחו פעילות באופ מצמצ שעל פיו ,הפילוח הבסיסי הינו פילוח לפי
מגזרי המוגדרי בכללי החשבונאות המקובלי  .דיווח על תחומי פעילות שאינ בגדר
מגזרי חשבונאיי )המדווחי ממילא בדוחות הכספיי ( נדרש רק מקו שתוצאות
פעולות התחומי נסקרות באופ שוט על ידי החברה ומהוות בסיס לקבלת החלטות.
בצמצו זה יש הקלה משמעותית בהיבט החשיפה וההגנה על פרטיות התאגיד באות
ענייני שאינ מהותיי למשקיע לצור קבלת החלטות השקעה .כמו כ נחסכת
מהתאגיד "יצירת" אינפורמציה מיוחדת לתשקי  .מאחר ועד היו הייתה הדרישה
לפילוח כאמור כמעט "אוטומטית" ומקו שלא היה קיי מידע נדרש היה "לייצרו" תו
השקעת מאמצי ניכרי באיסו המידע ושחזורו )לרבות קבלת החלטות תמחיריות בדבר
הקצאת עלויות בי פעילויות( ,המלצת הועדה על שימוש במידע קיי תקל טכנית על
פירוט המידע ותחסו חשיפה מיותרת של מידע שלא קיי בחברה.
 .5הגנות למידע צופה פני עתיד – הועדה ממליצה כי לגבי מידע סובייקטיבי המבוסס על
אומדני והערכות הצופי פני עתיד תחול אחריות מופחתת )"חו מבטחי "( .עד כה
האחריות בדי בגי מידע זה לא הייתה מופחתת .כמו כ ממליצה הועדה לכלול אזהרה
מפורשת לגבי מידע הצופה פני עתיד .האזהרה תזהה את החלקי בדיווח בה יתכ וקיי
מידע צופה פני עתיד ותצביע על אופיו הרגיש.
 .6תיאור הליכי משפטיי – הועדה ממליצה לתאר בקצרה כל הלי משפטי מהותי תלוי,
וכ תוצאות כל הלי משפטי מהותי שהסתיי בתקופה המתוארת ,מלבד הליכי
משפטיי שגרתיי  ,שהינ תוצאה של ניהול מהל העסקי הרגיל של החברה .מדובר
בהקלה משמעותית לעומת המצב הקיי כיו שכ כיו  ,מכח דרישת חוק ניירות ער
להתייחסות עור הדי בחוות דעתו להליכי המשפטיי  ,החברות נותנות תיאור מפורט
של עשרות רבות של הליכי משפטיי במהל העסקי הרגיל שרוב לא מהותיי ולא
תורמי להבנת עסקי התאגיד ולקבלת החלטות השקעה.
 .7תיאור הסכמי מהותיי – בדומה לאמור לעיל לגבי הליכי משפטיי  ,הועדה ממליצה
ג בעניי ההסכמי המהותיי לתאר רק את עיקרי ההסכמי שאינ נקשרי במהל
העסקי הרגיל .המלצה זו מהווה הקלה מהותית שכ כיו מקובל לתת תיאור מפורט,
ולעיתי א מלא ,של הסכמי הנקשרי במהל העסקי הרגיל של החברה ,וזאת
למרות שתקנה  66לתקנות ניירות ער )פרטי התשקי  ,מבנהו וצורתו( התשכ"ט ,1969
דורשת תיאור של הסכמי שאינ במהל העסקי הרגיל בלבד .הרחבה מיותרת זו של
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התיאור נובעת א היא ,ככל הנראה ,מהתייחסות עור הדי בחוות דעתו להסכמי
המהותיי ג במהל העסקי הרגיל של החברה .בהתא  ,ממליצה הועדה על תיקו
חוות הדעת של עור הדי  ,כ שלא יהיה עוד "מקור מניע" להתייחסות ארוכה להסכמי
במהל העסקי הרגיל ,לפרטיה .
 .8סעיפי

אחרי

– הועדה "רעננה" את דרישות הדיווח והחליטה על ביטול שורה של

דרישות נוספות שמקור ב"תורה שבעל פה" כגו  :תיאור מפורט של תהלי הייצור לרבות
"צווארי בקבוק" ,תיאור הציוד המשמש כל שלב בייצור ,תיאור מפורט של המקרקעי
בחברה ,תיאור מפורט של מאפייני הלקוחות ,תיאור השולטי בחברה מאז היווסדה וכו'.
הויתור על דרישות אלה אמור לצמצ את היקפו של התשקי בעמודי רבי .
 .9דיווח מובנה ,בהיר ותמציתי – הועדה ממליצה )בעקבות הרפורמה בארה"ב( לאמ את
ההוראות הנוגעות ל"עברית בהירה" – דרישה מפורשת של כתיבה ברורה ובהירה בשפה
מובנת לכל .כמו כ  ,הועדה ממליצה לעודד הצגת מידע תו שימוש באמצעי המחשה של
טבלאות ותרשימי  .עוד ממליצה הועדה כי לא יהיה כפל מידע ,ונית להפנות בתשקי בי
הפרקי ובתוכ  .דרישה זו מקצרת את היקפו של התשקי ומקלה מאוד על קריאתו.
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רשות ניירות ער
יושבת ראש

CHAIRPERSON

ל' באב התש"ס
 31באוגוסט 2000
Mk200222

לכבוד
פרופ' אמיר ברנע
עו"ד דוד חודק
גב' דליה לב ,רו"ח
מר רו לובש
פרופ' אבי משולח
פרופ' יצחק סוארי
מר צבי שכטר
רו"ח יהלי שפי
ג.א.נ,.
אני מודה לכ על היענותכ לכה בוועדה אשר קיבלה על עצמה לבחו את אופי והיק המידע
אודות החברה ועסקיה ,אשר ראוי כי ינת לציבור על ידי החברות במסגרת תשקי לציבור
ובדיווחי התקופתיי וכפועל יוצא מכ ג בתשקי חוזר.
כידוע ,תקנות ניירות ער הקיימות ,המקימות את התשתית לדיווחי האמורי  ,נקבעו כבר לפני
כ  30שנה ומכילות פירוט מזערי בלבד לגבי הפרטי שגילויי נדרש ,בעוד שהפרוט הנדרש בפועל
התפתח בעיקר כ"תורה שבעל פה".
במש השני שחלפו מאז הותקנו התקנות האמורות חלו בעול תמורות גדולות ביותר בתחו
המסחר בניירות ער ובמקביל החלו תהליכי של שינוי בתפישת הגילוי .הנסיו שנצבר מיקד את
הגדרת הגילוי שמ הראוי להביא לידיעת הציבור וחידד את הצור בהאחדת דיני  ,ונראה כי
בשלו התנאי לבחינה יסודית של הנושא ,אשר מטרתה להבטיח את התאמת המידע הנית
לציבור למציאות הכלכלית העכשווית.
על רקע זה גמלה בלבי ההחלטה על הקמת הועדה ,כצעד נוס במאמצי הרשות לעדכ את דיני
ניירות ער ולהתאימ להתפתחויות בתחו זה בעול .
תהליכי הגלובליזציה הביאונו כבר ליזו מספר תיקוני חקיקה המכווני להתאי את הדי
בישראל למקובל בעול  .הבולט מבי שינויי אלה הוא "הרישו הכפול" שכפועל יוצא יביא
לפער דיווחי מסוי בי שני סוגי חברות הנסחרות באר  :אלה שירשמו ברישו הכפול וידווחו לפי
הדי בארה"ב ולעומת כל היתר .נראה שמצב זה אינו רצוי ,אלא א הוא פרי החלטה מושכלת,
המושתתת על השוני בתנאי בי שתי המדינות.
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רשות ניירות ער
יושבת ראש

CHAIRPERSON

בשלושת העשורי האחרוני נהוגה בארה"ב שיטת דיווח משולבת )integrated disclosure
 (systemהמביאה להאחדה רבה של תוכ הדיווח הנית על ידי חברות באופ שוט ובתשקי  .כמו
כ נבחנת בארה"ב מזה זמ  ,הצעה לרפורמה מקיפה בשיטת הגילוי בכל הנוגע לדיווחי שוטפי ,
הקצאות פרטיות ,רישו למסחר והצעת ניירות ער לציבור; רפורמה הידועה בכינוי “aircraft
” .carrierנראה לי כי כל יוזמה לשינוי מ הראוי שתביא בחשבו מגמות אלה.
שינוי נוס שמ הראוי להביאו בחשבו מבוסס על החלטה משנת  1998שעל פיה אימ הארגו
הבינ"ל של רשויות הפיקוח על ניירות ער )ה  (IOSCOמערכת ליבה של תקני לגילוי לא פיננסי
הנדרש מחברות ,מתו כוונה שמערכת זו תשמש בסיס ,בהתאמות מזעריות ,לדרישות הגילוי
בדיני ניירות הער במדינות החברות בו .ה  SECהחליט לאמ מערכת ליבה זו כדי שתשמש ככלל
הגילוי בארה"ב מחברות זרות .הבורסה של לונדו החליטה א היא לאמצו בכל הקשור להנפקות
של חברות המתבצעות במספר מדינות בו זמנית.
על רקע כל האמור לעיל מתבקשת הועדה לבחו ולהמלי מהו הגילוי על תיאור עסקי החברה
הנדרש בתשקי ראשו  ,מה נדרש בדוח התקופתי ומה בתשקי של חברה רשומה למסחר.
הוועדה תוכל להזמי מומחי ככל שתמצא לנכו לרבות אלו המייצגי את ציבור המשתמשי
בדיווחי ואת החברות הנדרשות בדיווח .כמו כ תוכל הועדה לבקש חוות דעת מקצועית בשכר,
באמצעות הרשות ובתאו איתה.
פרופ' אמיר ברנע ישמש כיו"ר הוועדה.
רו"ח אביבה ב משה ועו"ד טל אב זהב תשמשנה כמרכזות הוועדה ורו"ח אריאל שטרית ישמש
כעוזר מחקר.
הרשות תעמיד לרשות הוועדה את האמצעי
נירה כה תסייע לועדה סיוע אדמיניסטרטיבי.

המנהליי

שיהיו דרושי

לעבודתה והגב'

אני ערה למורכבות הנושא ולהיק העבודה והמחשבה שיהיו כרוכי בטיפול בו .ע זאת ,מפאת
חשיבות העני ומש הזמ שתהליכי החקיקה שיהיו דרושי לצור יישו ההמלצות עתידי ודאי
לקחת ,נראה לי שתהיה זו תרומה גדולה א יעלה בידכ להשלי את הדו"ח עד סו שנה זו.
אני מודה לכ כאמור על שנאותת לקבל על עצמכ את המשימה החשובה והכבדה ומאחלת
לכ הרבה הצלחה.

בכבוד רב,
מירי כ
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רשות ניירות ער
יושבת ראש

CHAIRPERSON

כ"ג בתשרי התשס"א
 22באוקטובר 2000
ע226/

Mk200271

לכבוד
רו"ח משה פר
קסלמ וקסלמ
המרד 25
תל אביב

א.נ,.

אני מודה ל על היענות להצטר כחבר לוועדה אשר קיבלה על עצמה לבחו את אופי והיק
המידע אודות החברה ועסקיה.
תפקידי הועדה הינ כמוגדר בכתב המינוי אשר הוצא על ידי ביו  31באוגוסט  ;2000ומובטחני
שתתרו רבות לעבודת הועדה.

בכבוד רב,
מירי כ

העתק :פרופ' אמיר ברנע
עו"ד דוד חודק
גב' דליה לב ,רו"ח
מר רו לובש
פרופ' אבי משולח
פרופ' יצחק סוארי
מר צבי שכטר
רו"ח יהלי שפי

נספח ב' תקנות הדיווח בארה"ב לגבי עסקי החברה )תרגו חופשי של פרק
 100לתקנות  S-Kשל ה  ,SECתו השוואה לדי בישראל(
.100

עסקי החברה הרשומה

.101

תיאור העסקי

1

א .התפתחות כללית של העסקי
תאר את ההתפתחות הכללית של עסקי החברה הרשומה )להל

–

החברה( ,החברות הבנות שלה וכל חברה שקדמה לה )באותה
פעילות ובאותה קבוצת חברות( ,במש חמש השני האחרונות ,2או
במש תקופה קצרה יותר שבה החברה הייתה פעילה .יש
להתייחס לתקופה העולה על האמור לעיל א הדבר מהותי להבנת
ההתפתחות הכללית של עסקי החברה.
הדרישה בישראל :בתשקיפי – תקנה  44קובעת" :תיאור המנפיק,
מטרותיו ,התפתחותו ,עיסוקיו ודרכי פעולתו בחמש השני לפחות
שקדמו לתארי התשקי  ,ובפירוט יתר של שנתיי שקדמו לתארי
זה ; ".בדוחות תקופתיי

– נהוג לתת עדכו לשנה האחרונה

במסגרת פרק א' בדוח הדירקטוריו .
) (1בתיאור ההתפתחויות ,יש להתייחס בי היתר לנושאי כגו :
שנת התאגדות החברה וצורת ההתאגדות; אופי ותוצאות
פשיטת רגל ,כינוס נכסי וכיוצא בזאת שאירעו בחברה או
בחברה בת משמעותית שלה; אופי ותוצאות כל שינוי מבני,
מיזוג או רכישה מהותיי שקשור לחברה או לחברה בת
משמעותית שלה; רכישה או מכירה/סילוק של כמות מהותית
של נכסי שלא במהל העסקי הרגיל; כל שינוי מהותי
באופ ניהול העסקי .
הדרישה בישראל :הנוהג המקובל בתשקיפי – מת מידע כנ"ל;
בדוחות תקופתיי

– אמור להיכלל במסגרת פרק א' לדוח

הדירקטוריו .

 1הוראות פרק זה מיושמות במסגרת הדיווח בתשקיפי )ראשוני וחוזרי ( ,בדוחות תקופתיי )שנתיי ( ובדוחות
ביניי )א נדרש במפורש(.
 2בדוחות שנתיי יש להתייחס להתפתחות בשנה האחרונה.
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) (2חברה אשר (i) :מגישה מסמ רישו

בטופס  ,S-1או בטופס 10

וטופס  (ii) ,10-SBאינה כפופה לדרישות סעיפי

) 13(aאו )15(d

של ה  Exchange Actמיידית לפני הגשת מסמ רישו כאמור,
ו

) (iiiאי לה הכנסות מפעילות בשלוש השני

שקדמו

להגשת מסמ רישו כאמור; תספק את המידע להל :
)א( א מסמ הרישו הוגש לפני תו הרבעו השני ,תיאור
תוכנית הפעולה של החברה לתקופה שנותרה עד לתו
השנה; או
)ב( א מסמ הרישו הוגש לאחר תו הרבעו השני ,תיאור
תוכנית הפעולה של החברה לתקופה שנותרה עד לתו
השנה ולתקופה של שישה חודשי בשנה שלאחריה.
א המידע הנדרש לעיל אינו זמי  ,יש לפרט את הסיבות לאי
זמינותו.
כל גילוי באשר לתוכנית כאמור יכלול בי היתר התייחסות
לנושאי כגו :
) (1כאשר מדובר במסמ רישו בטופס  ,S-1הצהרה תיאורית
של החברה בה היא מעריכה את תקופת הזמ שבה תנוצל
תמורת ההנפקה למילוי צרכיה ,והא בששת החודשי
הקרובי תידרש החברה לגייס מקורות נוספי לצור
כיסוי ההוצאות הנדרשות לתפעול עסקיה; יש לפרט את
הנימוקי להערכות החברה כאמור; ע זאת ,אי צור
לפרט את סכומי ההוצאות והמקורות.
בנוס  ,א ההצהרה התמציתית מתבססת על תקציב
מזומני  ,יש לצר תקציב זה לרשות ניירות ער כמידע
נוס  ,א לא כחלק ממסמ הרישו עצמו;
) (2הסבר לגבי מחקר ופיתוח מהותיי
התקופה של התוכנית כאמור;

אשר יבוצעו במהל

) (3צפי לרכישה מהותית של רכוש קבוע וכושר הייצור הצפוי
לאחר הרכישה;
) (4צפי לשינויי מהותיי במצבת העובדי במחלקות
השונות כמו מחקר ופיתוח ,ייצור ,מכירות והנהלה; ו
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) (5נושאי מהותיי אחרי העשויי להיות ייחודיי לעסקי
החברה.
הדרישה בישראל :בתשקיפי – תקנה  44קובעת כי "יובאו ג
תכניות המנפיק שהתגבשו בתארי

התשקי " ; בדוחות

תקופתיי – אי .
ב .מידע כספי לגבי מגזרי
יש לדווח עבור כל מגזר ,כהגדרתו בכללי החשבונאות המקובלי ,
הכנסות מחיצוניי  ,רווח או הפסד וס נכסי  .יש לדווח מידע זה
לכל אחת משלוש השני האחרונות ,או לכל תקופות פעילות
המגזר ,כקצר מביניה .
א מידע הנית על פי סעי זה תוא את כללי החשבונאות
המקובלי  ,אפשר לכלול בדוחות הכספיי הפניה למידע זה בכדי
להימנע מהצגתו פעמיי ; לחלופי  ,אפשר לכלול הפניה מכא
למידע המובא בדוחות הכספיי .
הדרישה בישראל :בתשקיפי

ובדוחות התקופתיי

– נהוג לתאר

את פעילות החברה לפי מגזרי )בדר כלל ,לפי אות מגזרי
המדווחי בדוחות הכספיי א כי באר המידע נדרש ומופיע
בדוחות הכספיי בלבד(.
) (1א החברה מבצעת שינוי מבני אשר גורר שינוי ג במגזרי
ברי הדיווח ,יש להציג מחדש את המידע הנדרש לעיל לפי
מער המגזרי החדש ג לגבי תקופות קודמות ,לרבות
תקופות ביניי  ,אלא א אי זה מעשי לעשות כ .
בעת התרחשות שינוי כאמור במער המגזרי ברי הדיווח ,יש
לציי הא בוצעה הצגה מחדש של הנתוני לתקופות קודמות.
א לא בוצעה הצגה מחדש כאמור ,יש לפרט בשנה שבה
התרחש השינוי מידע מגזרי לתקופה הנוכחית ,ה לפי בסיס
הפילוח היש של המגזרי וה לפי בסיס הפילוח החדש של
המגזרי  ,אלא א אי זה מעשי לעשות כ .
הדרישה בישראל :בתשקי אי דרישות לגבי אופ הצגת הנתוני
הכספיי לגבי המגזרי  .יישו האמור לעיל מתחייב ממילא
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בדוחות הכספיי
בנושא מגזרי .

בהתא

לכללי החשבונאות המקובלי

בישראל

) (2לגבי חברה המגישה דוחות ביניי  ,יש לדו בתקופות הביניי
בגורמי הקשורי לביצועי כל מגזר ,אשר לדעת ההנהלה
המידע השנתי בגינו לשלוש השני האחרונות אינו מרמז
באופ מספק על אופ תפקודו בהווה או בעתיד .יש לספק
נתוני כספיי השוואתיי א הדבר נחו להבנת הדיו .
הדרישה בישראל :נהוג לתת התייחסות תמציתית לשינויי
מהותיי שחלו במגזרי החברה בתקופת הביניי .
ג .תיאור העסקי
יש לתאר את מהל העסקי בעבר ואת מהל העסקי המתוכנ
להתבצע על ידי החברה והחברות הבנות שלה ,תו התמקדות
במגזר הדומיננטי של החברה ,או בכל מגזר בר דיווח הלקוח מ
הדוחות הכספיי .
הדרישה בישראל :כנ"ל ,א בפועל ההתייחסות למהל העסקי
המתוכנ להתבצע היא דלה.
במידה שהדבר מהותי להבנת עסקי החברה בכללות  ,תיאור כל
מגזר יכלול את המידע המפורט בפסקאות ג) (1ג) (10להל .
בנושאי המפורטי בפסקאות ג) (11ג) (13יש לדו  ,בהתייחס
לעסקי החברה באופ כללי; היכ שהדבר מהותי ,יש לזהות את
המגזרי עבור נושאי אלה הנ משמעותיי .
) (1המוצרי והשירותי העיקריי של המגזר ,השווקי
העיקריי ודרכי השיווק וההפצה שלה .
בנוס  ,יש לציי את סכו או שיעור ההכנסות הנובעות מכל
קבוצת מוצרי או שירותי דומי  ,לשלוש השני האחרונות,
א הכנסות אלה מהוות  10%או יותר מס ההכנסות בדוחות
המאוחדי ) 15%לגבי חברות שס ההכנסות שלה במאוחד
בשלוש השני האחרונות לא עלו על  50מליו דולר(.
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הדרישה בישראל :מת מידע לגבי קבוצות מוצרי ושירותי
עיקריי בחברה; פילוח הכנסות החברה לאות קבוצות ,תו
פירוט הרווח הגולמי לכל קבוצה ,א קיימת שונות מהותית
ברווחיות הגולמית בי הקבוצות .כ יש לפרט כל סוג פעילות
התור מהותית לרווח ,ג א אינו תור מהותית להכנסות;
בדוחות תקופתיי – הפירוטי לעיל בדר כלל אינ ניתני .
) (2תיאור הסטטוס של מוצר או מגזר חדש )למשל :המצאות
בשלב התכנו  ,קיומו של אב טיפוס ,התפתחות עיצוב המוצר,
או הצור בעיצוב ופיתוח נוספי ( ,אשר נית לו פומבי ,ואשר
נדרשת לגביו השקעה מהותית של החברה .לא נדרש לגלות
מידע לגבי מוצר שלא נית לו פומבי ,כאשר מידע זה עלול
להשפיע לרעה על המעמד התחרותי של החברה.
הדרישה בישראל :כנ"ל ,למעט הסיפא )לפיה נית לבקש פטור
מגילוי מידע שהנו בגדר סוד מסחרי של החברה( א כי חל סעי
הפטור הכללי לגבי תשקי או דוח תקופתי עד היו פורש
באופ מצומצ .
) (3המקורות של חומרי גל וזמינות .
הדרישה בישראל :כנ"ל ,לרבות ציו כל תלות של החברה
במקורות חומרי גל .
) (4החשיבות למגזר ,ההשפעה ואור החיי של פטנטי  ,סימני
מסחריי  ,רשיונות וזיכיונות.
הדרישה בישראל :כנ"ל.
) (5מידת העונתיות הקיימת או עשויה להתקיי בעסקי המגזר.
הדרישה בישראל :כנ"ל.
) (6נוהג ומדיניות החברה והענ בכל הקשור לפריטי הו חוזר
)למשל :מדיניות החזקת מלאי ,מדיניות החזרת סחורות,
מדיניות אשראי(.
הדרישה בישראל :כנ"ל.
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) (7תלות של המגזר בלקוח בודד ,או במספר לקוחות ,אשר איבוד
ישפיע מהותית לרעה על המגזר.
יש לציי את שמו של כל לקוח ואת קשריו ע החברה או
חברות בנות שלה ,א ההכנסות במאוחד מאותו לקוח מהוות
 10%או יותר מס ההכנסות במאוחד ואובד הלקוח ישפיע
מהותית לרעה על החברה והחברות הבנות שלה כקבוצה .נית
לציי  ,בנוס  ,את שמותיה של לקוחות אחרי  ,אלא א ציו
שמ עלול להטעות.
לצור יישו האמור בפסקה זו ,קבוצת לקוחות תחת שליטה
משותפת ,או קשורי  ,תיחשב כלקוח יחיד.
הדרישה בישראל :ציו תלות בלקוחות עיקריי ; פירוט רשימת
הלקוחות שהכנסות המנפיקה מה עולות על  5%מס
ההכנסות בדוחות המאוחדי  ,תו פירוט שמות הלקוחות
לגביה השיעור לעיל עולה על  ;10%לגבי ספקי החברה נית
גילוי שמי רק א החברה מציינת תלות בה ; בדוחות
תקופתיי – נית  ,בדר כלל ,פירוט מצומצ בהרבה ,א בכלל.
) (8הסכו הדולרי של צברי הזמנות הנחשבי לאיתני  ,לתארי
הקרוב לתארי הדוח ולתארי המקביל לו אשתקד ,תו ציו
החלק בצבר שאינו צפוי להתממש בשנה הנוכחית ,וציו
עונתיות או היבטי מהותיי אחרי הקשורי לצבר) .נית
לכלול כצבר אית הזמנות מגופי ממשלתיי שה איתנות א
טר תוקצבו ,או הזמנות בהתא לחוזי שטר נחתמו ,בתנאי
שנלווה אליה גילוי נאות המסביר את אופי ההזמנות ואת
סכומ  .אי לכלול בצבר ההזמנות סכומי אשר נכללו כבר בדוח
רווח והפסד על בסיס התקדמות העבודות(.
הדרישה בישראל :הפילוח של הצבר נעשה לפי רבעוני לשנה
הקרובה ואח"כ לפי שני .
) (9תיאור כל חלק מהותי בפעילות אשר ,בעקבות בחירת ממשל
חדש ,חשו לסיכו של דיו מחדש בתנאי חוזי או סיו חוזי
והסכמי .
הדרישה בישראל :רחבה הרבה יותר; קיימת דרישה לתאר
ולהסביר השפעות קיימות ואפשריות של גורמי חיצוניי ,
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כגו  :התפתחויות טכנולוגיות רלבנטיות ,מדיניות כלכלית של
הממשלה ,התפתחות תקינה ואכיפה וכו'.
) (10תנאי התחרות בפעילות המגזר ,לרבות )היכ שמהותי(
השווקי בה החברה מתחרה ,הערכת מספר המתחרי
בתחו ומעמדה של החברה ביניה )א המידע ידוע או
ושירותי
בר השגה( .יש להתייחס בנפרד למוצרי
ספציפיי במגזר או לקבוצות של מוצרי ושירותי במגזר.
בדר כלל ,אי צור לציי את שמות המתחרי  .החברה יכולה
לציי את שמות המתחרי  ,אלא א ציו השמות עלול
להטעות.
במקרי בה החברה יודעת כי מתחרה אחד או יותר הוא
דומיננטי בענ  ,יש לזהות במפורש את המתחרה.
יש לפרט את השיטות העיקריות להתמודדות החברה ע
התחרות )למשל :מחיר ,שירות ,אחריות ,ביצועי המוצרי (,
ולהסביר את הגורמי החיוביי והשליליי המשפיעי על
מעמדה התחרותי של החברה )א המידע ידוע או בר השגה(.
הדרישה בישראל :דומה ,למעט העובדה כי בתשקיפי לעיתי
יש פרוט שמות המתחרי כמו כ נדרש תיאור המיצוב של
החברה לרבות חלקה בשוק על פי הערכתה.
) (11א מהותי ,סכומי שהוצאו בשלוש השני האחרונות על
פעילויות מחקר ופיתוח במסגרת השקעות החברה בנפרד
ובמסגרת מימו לקוח בהקשר לפיתוח ספציפי עבורו.
הדרישה בישראל :התייחסות לעלויות המו"פ של החברה,
לרבות סיוע או שת"פ במימו עלויות אלה ,וכ פירוט מלא של
התנאי שהוצבו על ידי הגור הממ )בד"כ מדע ראשי(
ועמידה בה .
) (12השלכות מהותיות שיש להוראות סביבתיות ,בקשר לפיקוח על
פליטת חומרי או הגנת איכות הסביבה ,על ההשקעות
ההוניות ,הרווחי והמעמד התחרותי של החברה והחברות
הבנות שלה .יש לפרט עלויות והשקעות סביבתיות מהותיות
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צפויות ,בנפרד ,עד לתו
ולתקופות שלאחר מכ .

השנה הנוכחית ,לשנה הבאה

הדרישה בישראל :דומה )במסגרת הדיו בהשפעת גורמי
חיצוניי (.
) (13מספר העובדי המועסקי על ידי החברה.
הדרישה בישראל :בתשקיפי

– תקנה  46דורשת לפרט את

"מספר של עובדי המנפיקה לפי מקצוע בתארי התשקי  ,או
בתארי סמו לו ככל האפשר"; בדוחות תקופתיי

– אי

דרישה ספציפית .כמו כ נדרש בתשקי בישראל תיאור תנאי
העבודה העיקריי והסכמי החלי על העובדי .
ד .מידע כספי על אזורי גיאוגרפיי
) (1יש לפרט לכל אחת משלוש השני האחרונות ,או לכל אחת מ
השני מאז החלה החברה בפעילות עסקית ,כקצר מבינה :
) (iהכנסות מחיצוניי בפילוח לפי:
א .הכנסות במדינת המקור.
ב .ס הכנסות מחו"ל.
ג .הכנסות ממדינות ספציפיות בחו"ל ,א מהותי .יש
לפרט את הבסיס להקצאת ס ההכנסות לכל מדינה.
) (iiנכסי בני קיימא ,שאינ מכשירי פיננסי  ,ונכסי מס
נדחה ,הממוקמי :
א .במדינת המקור.
ב .בחו"ל )סה"כ(.
ג .במדינות ספציפיות בחו"ל ,א מהותי.
) (2הדיווח כאמור לעיל יתבסס על הסכומי בדוחות הכספיי .
א הדיווח על אזורי גיאוגרפיי אינו מעשי ,יש לגלות עובדה
זו .חברה יכולה לכלול ,בנוס לסעי ד) (1לעיל ,מידע על בסיס
פילוח מפורט יותר )קבוצות של ארצות( .א מידע הנית על פי
סעי זה תוא את כללי החשבונאות המקובלי  ,אפשר לכלול
בדוחות הכספיי הפניה למידע זה בכדי להימנע מהצגתו
פעמיי ; לחלופי  ,אפשר לכלול הפניה מכא למידע המובא
בדוחות הכספיי .
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) (3יש לתאר את הסיכוני הנובעי לחברה בגי פעילותה בחו"ל
או תלות של מגזר אחד או יותר בפעילות בחו"ל ,אלא א מת
תיאור כאמור יהיה נאות יותר במסגרת דרישות הדיווח לגבי
המגזרי כנדרש בסעי משנה ג' לעיל.
) (4לגבי חברה המגישה דוחות ביניי  ,יש לדו בתקופות הביניי
בגורמי הקשורי לביצועי כל מגזר ,אשר לדעת ההנהלה
המידע השנתי בגינו לשלוש השני האחרונות אינו מרמז
באופ מספק על אופ תפקודו בהווה או בעתיד .יש לספק
נתוני כספיי השוואתיי א הדבר נחו להבנת הדיו .
הדרישה בישראל :דומה ,א לא קיימת דרישה ספציפית מעבר
לכללי החשבונאות בנושא מגזרי גיאוגרפיי .
הוראות לסעי 101
 .1בקביעה איזה מידע בדבר מגזרי מהותי כדי להבי את עסקי
החברה הרשומה כמכלול ולכ נדרש גילויה ,ביחס לסעי משנה ג'
לעיל ,החברה צריכה לקחת בחשבו גורמי כמותיי ואיכותיי
כמו חשיבות העניי לחברה )לדוגמא ,א העניי בעל השפעה
שולית על עסקי החברה א כפי שמוצג על ידי ההנהלה עשוי
להיות חשוב לרווחיות בעתיד( ,היק השפעת המידע )כלומר ,א
הוא משפיע או עשוי להשפיע על מספר רב של סעיפי במידע
המגזרי( ועוצמת השפעת המידע )הא הוא מעוות את המגמות
המשתקפות במידע המגזרי(.
יתכנו מצבי בה יש לגלות מידע על מגזר ,למרות שבמונחי
כמותיי האינפורמציה נראית לא חשובה לעסקי החברה במכלול.
הדרישה בישראל :אי הנחיות ספציפיות לאופ בחינת מהותיות
בגילוי מידע.
 .2בחינת הדרישה לכלול אינפורמציה מגזרית לשנה מסויימת צריכה
להיעשות תו הערכת ההשוואתיות בי תקופות .לדוגמא ,השוואה
בי תקופות תדרוש מהחברה לדווח מידע מגזרי לתקופה השוטפת
ג א זה לא מהותי בקריטריוני של הדיווח כפי שנקבעו ב
 ,SFAS 131א מגזר היה מהותי בתקופות דיווח קודמות וצפוי
שיהיה כ ג בעתיד.
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 .3הרשות ,על פי בקשה בכתב של החברה וכל עוד העניי עקבי ע
הגנת המשקיעי  ,יכולה להתיר השמטת אינפורמציה הנדרשת
לפי סעי זה ,או מת אינפורמציה חלופית בעלת מאפייני דומי .

.102

תיאור רכוש קבוע
תאר בקצרה את המיקו והמאפייני הכלליי של עיקר המקרקעי ,
ושאר הרכוש הקבוע המהותי של החברה והחברות הבנות שלה.
בנוס  ,יש לזהות את המגזרי  ,כפי שמדווח בדוחות הכספיי  ,אשר
משתמשי ברכוש המתואר.
א הרכוש לא מוחזק בבעלות או מוחזק בתנאי מיוחדי  ,ציי ותאר
בקצרה כיצד מוחזק.
הדרישה בישראל :דומה ,אלא שבדר כלל נית פירוט נוס באשר
למאפייני הפיסיי של המקרקעי )גודל ושטח ,בנפרד לכל מקרקעי (.
הוראות לסעי 102
 .1מה שנדרש זו אינפורמציה אשר תית באופ סביר למשקיעי מידע
בקשר לסוג ,יעילות ויכולת המשאבי של החברה .תיאור מפורט
של המאפייני הפיזיי של כל רכוש או מאפייני חוקיי שלו לא
נדרש ואל לו להינת .
 .2בקביעה הא רכוש צרי להיות מתואר יש לקחת בחשבו גורמי
כמותיי ואיכותיי ראה הוראה  1לסעי  101לעיל.
 .3במקרה של תאגיד " "Extractiveיש לתת מידע מהותי בקשר
לייצור ,רזרבות ,מיקו  ,פיתוח וסוג הזכויות של החברה.
א רכוש מסויי הוא בעל חשיבות מיוחדת במגזר פעילות:
א .נדרש מידע מפורט יותר.
ב .נית להשתמש במפות מתאימות לתאר את המיקו של הרכוש
למעט מקרי בה נדרש מספר רב של מפות.
 .4א .א במסמ יש הערכות לגבי רזרבות ,הצוות של משרד
ההנדסה במחלקת תאגידי ברשות צרי לייע  .המשרד הזה
יכול לדרוש עותק של הדוח המלא של המהנדס או מומחה אחר
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שהערי את הרזרבות וכל זאת כמידע נוס אשר איננו חלק
מהדוח) .יש הפניה לכללי נוספי בעניי מידע תומ (.
ב .א ההערכות של הרזרבות או אומדני אחרי מוצגי
יש לאזכר
כמבוססי או נתמכי ביועצי בלתי תלויי
במסמ .
 .5הערכות של רזרבות נפט וגז שלא הוכחו או הערכות של רזרבות
צפויות כאמור שלא הוכחו לא ינתנו במידע לציבור שמוגש תחת
דיווחי רשות ניירות ער  ,אלא א מידע כאמור נדרש על פי חוק
מקומי או זר .בהינת  ,שהערכות כאלה ניתנו לאד שהינו משקיע
פוטנציאלי או מועמד למיזוג או עסקה ע החברה ,הערכות אלו
יוכלו להיכלל במסמכי הקשורי לעסקה.
 .6ההגדרות בתקנה ) 4 10 (aשל  S-Kיחולו על סעי זה ביחס
לפעולות נפט וגז.
.103

הליכי משפטיי
תאר בקצרה כל הלי משפטי תלוי מהותי ,מלבד הליכי משפטיי
שגרתיי שהינ תוצאה של ניהול מהל העסקי הרגיל של החברה,
אשר החברה או חברות בת שלה ה צד לו או שנכס של מי מה הוא
נשוא ההלי .
יש לכלול בתיאור את ש בית המשפט או המוסד בה תלויי
ומתנהלי ההליכי  ,הצדדי המרכזיי בו ,תיאור העובדות המהוות
לכאורה את הבסיס להלי ואת הסעד המתבקש.
יש לכלול מידע דומה לגבי כל הלי
מתכננת ,שוקלת או בוחנת.

שידוע כי רשות ממשלתית

הוראות לסעי 103
 .1א עסקי החברה הנ כאלה המעורבי בדר כלל בתביעות נזיקי
)רשלנות( או אחרות ,אי צור בתיאור תביעה מעי זו אלא א היא
חורגת מהסוג הרגיל של אות תביעות.
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 .2אי חובה במת מידע לגבי הלי כלשהו אשר בעיקרו הנו תביעה
לנזיקי א הסכו הנתבע ,ללא ריבית והוצאות ,אינו עולה על 10%
מהרכוש השוט של החברה וחברות הבת שלה על בסיס מאוחד.
ע זאת ,א הלי כלשהו מעלה במידה רבה אות נושאי
משפטיי ועובדתיי העולי בהליכי אחרי תלויי  ,או שידוע
כי ה נבחני או נשקלי  ,יש לבחו לצור חישוב האחוזי כאמור
את הסכו המעורב בכל אות הליכי יחד.
 .3על א האמור בהוראות  1 2לעיל ,יתואר כל הלי מהותי של
פשיטת רגל ,כינוס נכסי  ,או הלי דומה המתייחס לחברה או
לחברה בת משמעותית שלה.
 .4כל הלי מהותי ,אשר כל דירקטור ,נושא משרה ,או צד קשור
לחברה ,כל בעל עניי )רשו או נהנה( בלמעלה מ  5%מסוג כלשהו
במניות המקנות זכות הצבעה בה ,או כל שות לכל אחד
מהאמורי  ,אינו צד נגדי בו לחברה או לחברה בת שלה או שיש לו
באותו הלי עניי מהותי המנוגד לעניינה של החברה או חברות בת
שלה יתואר א הוא.
 .5למרות כל האמור לעיל ,הלי מנהלי או משפטי )ולעניי הוראות א'
ו ב' של להוראה זו כל הליכי שעניינ דומה במידה רבה( אשר
עלה תחת כל די פדרלי או מדינתי או בהתא להוראות די מקומי
כלשהו אשר נחקקו או אומצו המסדירי שחרור או פליטה של
חומרי לסביבה או שעניינ המרכזי הוא שמירת איכות הסביבה,
לא ייחשבו כ"הליכי משפטיי במסגרת ניהול עסקיה הרגילי
של החברה" ויש לתאר אות א :
א .הלי כאמור הנו מהותי לעסקי
החברה;

או לנתוני

הכספיי

של

ב .הלי כאמור כולל תביעה לפיצויי  ,או סנקציה כספית
פוטנציאלית ,הוצאה כספית משמעותית ,חיוב דחוי כלשהו או
הוצאות על ההכנסה ,והסכומי המעורבי  ,ללא ריבית
והוצאות ,עולה על  10%מהרכוש השוט של החברה וחברות
בת שלה ,על בסיס מאוחד;
או
ג .רשות ממשלתית הינה צד להליכי אלה וההליכי כוללי
סנקציות כספיות פוטנציאליות ,אלא א לחברה בסיס סביר
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להאמי כי הליכי אלה יסתיימו ללא חיוב כספי או ע חיוב
כספי בסכו  ,אשר ללא ריבית והוצאות נלוות ,אינו עולה על
 100,000דולר ,ובלבד שהליכי כאמור הדומי במהות
יקובצו יחד ויתוארו גנרית ולא ספציפית.
הדרישה בישראל :תיאור כל ההליכי המשפטיי המהותיי שהחברה
היא צד לה )אי דרישות והוראות מפורטות כדלעיל(.

נושאי נוספי המופיעי באופ קבוע בתשקיפי בישראל א אינ מופיעי
ספציפית בדרישות פרק  100של תקנות :S-K
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

תיאור פרטי ותנאי של הסכמי מהותיי )ע לקוחות ,ספקי ושותפי
עסקיי (.
פירוט לגבי מעמדה המיסויי של החברה.
פירוט לגבי מימו ואשראי.
פירוט לגבי ביטוח.
פירוט לגבי תקני איכות.
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נספח ג' תקנות הדיווח הקיימות בישראל לגבי דוח הדירקטוריו .
דו"ח הדירקטוריו על מצב עניני התאגיד
)תיקוני  :התשנ"ד ,התשנ"ו(
יובא דו"ח הדירקטוריו על מצב עניני התאגיד בשנת הדיווח ובו הסברי של הדירקטוריו על
)א(
.10
מצב עסקי התאגיד ,תוצאות פעולותיו ,הונו העצמי ותזרימי המזומני שלו; ההסברי יתייחסו לאופ השפעת של
אירועי על הנתוני שבדו"חות האמורי  ,א השפעה זו מהותית ,ולסיבות שהביאו לשינויי שחלו במצב עניני
התאגיד בהשוואה לשנות הדיווח הכלולות בדו"חות הכספיי ; דו"ח הדירקטוריו יתייחס לנתוני העיקריי
שבדו"חות הכספיי  ,ויכלול מידע נוס המצוי בידי התאגיד לגבי שנת הדיווח ,והכל א לדעת הדירקטוריו ה
חשובי להבנת מצב עניני התאגיד באופ מאוז בידי משקיע סביר השוקל קניה או מכירה של ניירות הער של
התאגיד.
דו"ח הדירקטוריו ייער כמפורט להל :

)ב(

) (1ההסברי יתייחסו לכל אחד מהנושאי המפורטי להל :
)א(

תיאור תמציתי של התאגיד וסביבתו העסקית;

)ב(

מצב כספי;

)ג(

תוצאות הפעולות;

)ד(

נזילות;

)ה(

מקורות מימו ;

)ו(

השפעת גורמי חיצוניי .

במסגרת הנושאי האמורי יתייחס הדירקטוריו לעניני המפורטי בתוספת הראשונה,
ככל שה נוגעי לתאגיד ,ולעניני נוספי א ה חשובי לדעת הדירקטוריו להבנת מצב
עניני התאגיד כאמור בתקנת משנה )א( .אי להתייחס לעניני שאינ נוגעי לתאגיד ,או
שלדעת הדירקטוריו אינ מהותיי או שאי בהעדר כדי לפגו בהבנת מצב עניני התאגיד,
וכ אי צור לחזור על מידע המפורט בדו"חות הכספיי ;
) (2בי היתר ,יינת ביטוי לאלה:
)א(

המאפייני הייחודיי וגורמי הסיכו בפעילותו של התאגיד ושל כל ענ שבו הוא פועל;

ומגמות בפעילות התאגיד ובסביבתו העסקית
)ב( ההשפעה שהיתה לאירועי
ולהתחייבויות שהתאגיד נטל על עצמו על נתוני הדו"חות הכספיי ;
)ג(

מגזרי הכלולי בדו"חות הכספיי ;

)ד(

אירועי חריגי או חד פעמיי ;

)ה(

אירועי העשויי להצביע על קשיי כספיי ;

)ו( השפעה שהיתה לעסקה משותפת ,להשקעה בחברה או להשקעה בתאגיד אחר ,או
להגדלה או הקטנה בשיעור ההשתתפות בעסקה או השקעה כאמור ,על נתוני הדו"חות
הכספיי  ,מקו שהשפעה זו מהותית מאוד;
)ז( הסבר לגבי הנושאי שאליה הפנה רואה החשבו של התאגיד תשומת לב בחוות דעתו
על הדו"חות הכספיי ;
)ח( השפעת של התקשרויות מיוחדות כמשמעות בתקנה  37לתקנות דו"חות כספיי על
נתוני הדו"חות הכספיי ;

)ג(

)(3

יוסברו שינויי מהותיי מאוד שחלו בנתוני הדו"חות הכספיי  ,בכל אחד מהרבעוני בשנת
הדיווח ובפרט ברבעו הרביעי:

)(4

יוסברו שיקולי הדירקטוריו שביסוד קביעה או המלצה למת תשלומי כאמור בסעי 123א
לפקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג  ,1983תו התייחסות לקשר בי תוצאות פעולות
התאגיד לבי תשלומי אלה;

)(5

תובא התייחסות לאירועי שאירעו לאחר תארי המאז המוזכרי בדו"חות הכספיי .
בתאגיד שער דו"חות כספיי מאוחדי  ,יתייחס דו"ח הדירקטוריו לדו"חות אלה.

דו"ח הדירקטוריו ינוסח בצורה בהירה ומובנת ויחולק לנושאי כמפורט בתקנת משנה )ב();(1
)ד(
אול רשאי הדירקטוריו לשלב את ההסברי בנושאי או בעניני הקשורי זה בזה ,א  ,לדעתו ,יתרו הדבר
לבהירות דו"ח הדירקטוריו .
דו"ח הדירקטוריו יאושר בידי דירקטוריו התאגיד או בידי ועדה של הדירקטוריו  ,בד בבד ע
)ה(
יושב ראש הדירקטוריו או דירקטור אחר שהדירקטוריו הסמי
אישור הדו"חות הכספיי  ,וייחת בידי שניי
לכ והמנהל הכללי או מי שממלא בתאגיד תפקיד כאמור א א תוארו שונה ויחולו הוראות תקנה  5בשינויי
המחוייבי .

תוספת ראשונה
)תקנה )10ב()((1

עניני שיש להתייחס אליה בדו"ח הדירקטוריו :
.1

תיאור תמציתי של התאגיד וסביבתו העסקית
)א(

)ב(

.2

בכלל זה יובאו אלה:
)(1

תחומי עיסוק עיקריי של התאגיד ושינויי שחלו בה בשנת הדיווח;

)(2

הענפי שבה פועל התאגיד ,מאפייני רישוי ,מיסוי ופיקוח ממשלתי עליה ומידת התחרות
בה ;

)(3

תלות בלקוחות;

)(4

תלות בספקי או תלות במקורות חומרי גל ;

)(5

הפרטי האמורי  ,למיטב ידיעת הדירקטוריו  ,לגבי כל אחד מהפרויקטי העיקריי
שבביצוע משתת התאגיד :היק כספי כולל ,סכו ההשקעה ,אחוז הביצוע עד תו שנת
הדיווח ,מקדמות שנתקבלו על חשבו עד תו שנת הדיווח ,מועד השלמה מתוכנ וסכו
הרווח שנזק בדו"חות הכספיי או סכו ההפרשה להפסד;

)(6

לגבי תאגיד שהוא שותפות לחיפושי נפט הפרטי הבאי  ,למיטב ידיעת הדירקטוריו  ,לגבי
כל אחד מנכסי הנפט :פעולות שבוצעו במסגרת תכנית החיפושי  ,חריגות מהתנאי שנקבעו
ברשיו או בהיתר המוקד ופעולות שננקטו בקשר לחריגות אלו ,תקציב החיפושי  ,חלק
השותפות בתקציב ,הוצאות בתקופת הדיווח ,סכו ההוצאות שנכלל בדו"ח רווח והפסד
בשנת הדיווח וסכו ההוצאות שנכלל במאז .

)(7

צבר הזמנות בתו שנת הדיווח כשהוא מובא לפי מועדי הביצוע או האספקה ,למיטב ידיעת
התאגיד ,בכל תקופה של שלושה חודשי החל מתו שנת הדיווח .א חל שינוי מהותי מאוד
בצבר ההזמנות מתו שנת הדיווח ,יובא ג צבר ההזמנות כאמור ,בתארי הסמו למועד
דו"ח הדירקטוריו ;

)(8

אירועי חריגי  ,כגו  :ארגו מחדש של התאגיד ,אמצעי התייעלות שננקטו ,מינוי או ביטול
מינוי מפקח ,כונס נכסי או מפרק על נכסי התאגיד ,אישור פטנט ,סכסוכי עבודה ,וההשפעה
של כל אחד מה על מצב עניני התאגיד.

בתאגיד שלו פעילות ג בחו לאר  ,יובא תיאור תמציתי כאמור ג לגבי פעילותו בחו לאר .

מצב כספי
יוסברו ההתפתחויות שחלו בסעיפי המאז ובעניני הבאי :
)א(

רכישה או מימוש של רכוש קבוע שהשפעתו על פעילות התאגיד בעתיד עשויה להיות מהותית יפורטו
מטרת הרכישה או המימוש ,כגו  :החלפת גור ייצור אחד בגור ייצור אחר בתהלי הייצור; הרחבת
כושר ייצור קיי או ייצור מוצר חדש; החלפת רכוש קבוע קיי על מנת לשמור על כושר ייצור; וכ
יצוינו מגזר הפעילות אותו תשמש הרכישה או שממנו נגרע הרכוש ודר המימו של הרכישה;

)ב(

החשיפה כפי שהיא משתקפת מביאור מאז ההצמדה הכלול בדו"חות הכספיי  ,ופעולות חיסוי
שאות נקט התאגיד.
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.3

תוצאות הפעולות
יוסברו התפתחויות שחלו בסעיפי דו"ח רווח והפסד.

.4

נזילות
יוסברו מצב הנזילות של התאגיד ותזרימי המזומני מפעילות שוטפת ,מפעילות השקעה ומפעילות מימו  ,וכ
יוסברו העניני הבאי :

.5

)א(

הגורמי להיווצרותו של עוד או גירעו בתזרימי המזומני שנבעו מפעילות שוטפת והשימוש שנעשה
בעוד האמור או הצעדי שננקטו על מנת לצמצ את הגירעו האמור;

)ב(

השפעת הסדרי פרישת חובות שנת או שקיבל התאגיד על מצב נזילותו.

מקורות המימו
יוסברו מקורות ההו של התאגיד ,עלות ושינויי שחלו בה  ,תו התייחסות ,בי היתר ,לאלה:

.6

)א(

הנפקת ניירות ער ;

)ב(

מימוש אופציות או המרת ניירות ער הניתני להמרה למניות;

)ג(

היקפ הממוצע בשנת הדיווח של הלוואות לזמ ארו  .החישובי
חודשיי ;

)ד(

היקפו הממוצע של אשראי לזמ קצר .החישובי יכול שייעשו על בסיס נתוני חודשיי ;

)ה(

היקפו הממוצע בשנת הדיווח של האשראי מספקי והיקפו הממוצע בשנת הדיווח של האשראי
מלקוחות ,או לחילופי  ,טווח האשראי האמורי  ,והכל א קיי פער מהותי ביניה  .החישובי
יכול שייעשו על בסיס נתוני חודשיי .

יכול שייעשו על בסיס נתוני

השפעת גורמי חיצוניי
יוסברו השפעות של אירועי והתפתחויות חיצוניי לפעילות התאגיד ,שקרו וידועי לתאגיד והשפיעו או
עשויי להשפיע על מצב ענייני התאגיד ,כגו  :התפתחויות טכנולוגיות רלוונטיות ,מדיניות כלכלית של
הממשלה ,חשיפת הייצור המקומי ליבוא מתחרה והסרת מגבלות יבוא ,תקינה ואכיפה בתחו איכות
הסביבה ,הטלת מכסי מג  ,שינויי בשער החליפי  ,מצב בטחוני ,חקיקה ותקינה הנוגעי לתאגיד והסכמי
סחר .במקרי שבה מידת ההשפעה של אירועי והתפתחויות כאמור על מצב ענייני התאגיד אינה ניתנת
לכימות ,יכלול דו"ח הדירקטוריו רק תיאור העובדות הנוגעות לעני ויצוי כי לדעת הדירקטוריו לא נית
לכמת את ההשפעה האמורה.
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נספח ד' – דיווח על מידע צופה פני עתיד בדיני ניירות ער בארה"ב ובמדינות
אחרות בעול
א .רקע השואה בי מדינות
ישנ הבדלי משמעותיי בי מדינות שונות באשר להוראות הדיווח על מידע
צופה פני עתיד )" .("forward looking statementיש המחייבות להכליל דיווח כזה
בתשקי וא דורשות שהוא יאושר )או יוכ ( על ידי מומחה חיצוני בלתי תלוי
)יוע או רואה חשבו ( .יש המעודדות דיווח של מידע כזה א על בסיס וולונטרי
בלבד ,ויש המאפשרות אחריות מופחתת )הגנת "חו מבטחי "( לגבי מידע כזה.
כמו כ קיימי הבדלי בי מדינות באשר לנושאי עליה חלה דרישת הדיווח
של מידע הצופה פני עתיד והיק המידע הנדרש.
• בישראל התקנות אינ מחייבות דיווח של מידע צופה פני עתיד ורשות ניירות
ער לא עודדה דיווח תחזיות .ממילא לא קיימת הוראה המייחסת אחריות
פחותה למידע מעי זה.
•

בארצות הברית 1קיימת הוראה המעודדת ,א אינה מחייבת ,חברות להכליל
בדיווחיה מידע צופה פני עתיד שיש לו ביסוס סביר )הוראה  7לפסקה (a)303

בתקנות  .(S-Kכ קיימת הוראה כללית המחילה אחריות מופחתת על הצהרות
של מנפיקי ושל אחרי הכוללות מידע מסוג זה )" .("Safe Harborההוראות
ביפ דומות.
• באיחוד האירופי קיימת דרישה לדיווח כללי על מגמת עסקי המנפיק מאז
סו שנת הדיווח האחרונה אליה מתייחסי הדוחות הכספיי  ,ולדיווח ספציפי
ועדכני על המגמות בייצור ,במכירות ,במלאי שברשות החברה ,בצבר
ההזמנות ,בעלויות הייצור ובמחירי המכירה .המדווח חייב לדווח ג על
ציפיותיו לגבי התפתחות עסקיו לפחות לשנת הכספי השוטפת .האיחוד מותיר
בידי החברה את השיקול א לפרס מידע הצופה פני עתיד ותחזיות בנוס
לאלו .פרסו מידע נוס אינו נדרש ,א אינו אסור .מדינות אירופיות שונות
הוסיפו דרישות מעבר לכללי האיחוד האירופי ,למשל:
• גרמניה ובלגיה מחייבות לציי א התחזיות והמידע צופה פני העתיד עברו
בקורת של רואה החשבו של החברה.
•

ספרד דורשת מת תחזיות לשנתיי הקרובות ,ואלו חייבות להיות מבוקרות
על ידי מומחה חיצוני שדוח הביקורת שלו יצור לתשקי .

 1ראה תיאור מפורט של הדי האמריקאי בנושא מידע צופה פני עתיד בהמש נספח זה.
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• צרפת דורשת שתחזיות כמותיות המוצגות על ידי חברה תעבורנה בקורת
מוגבלת של רואה חשבו  ,או שהחברה תציי שלא נערכה בקורת כזו.
• לוקסמבורג דורשת שחברות שאינ יכולות להציג דוחות כספיי ל  3שני
רצופות אחורנית תשלמנה ,לצור רישומ למסחר ,תחזיות ל  3שני  .תחזיות
לעניי זה ה האינדיקציות לגבי עסקי החברה בפועל והעסקי אליה מתכוונת
החברה להיכנס ,לגבי השרידות של עסקי החברה והפוטנציאל העסקי שלה ,
וכ הערכות לגבי ההתפתחויות הצפויות בתוצאות העסקיות של החברה .יוע
בלתי תלוי חייב להכי תחזיות אלו או לבקר אות  .החברה תציי שתחזיות אלו
אינ מחייבות את החברה ,וכי ה נכללות בתשקי למטרות מידע בלבד.
•

אנגליה דורשת שתחזיות רווח תדווחנה על ידי החתמי )"("issuers sponsors

או רואה חשבו  .חברות חדשות או חברות ללא ותק מספיק במסחר בניירות
הער שלה  ,כגו חברות היי טק ,יכולות להידרש לכלול בדיווח שלה אמד של
המימו שיידרש לה  ,ותחזיות על הרווח והדיבידנד שה צופות.
ב .דיני ניירות ער בארה"ב
מבוא
דיני ניירות ער בארה"ב מאפשרי וא מעודדי מת מידע צופה פני עתיד

–

” “Forward-Looking Statementsלציבור .ע זאת ,העובדה כי מידע זה הוא בגדר
"מידע ר " ,ולעיתי קרובות אינו מתממש באופ מלא ומדוייק ,חושפת את
נותני התחזיות לתביעות משפטיות .בשנת  1995חוקק בארה"ב ה

Private

) Securities Litigation Reform Actלהל – "חוק ה  ("PSLRאשר ,בי היתר ,סיפק
הגנות משפטיות )"נמל מבטחי "( ,בהתקיי תנאי מסויימי  ,לחברות
רשומות המפרסמות מידע צופה פני עתיד .הוראות החוק הרלבנטיות בנושא זה
קיבלו ביטוי בסעי  27Aל  Securities Act of 1933ובסעי  21Eל

Securities

 .Exchange Act of 1934לפני חקיקת חוק ה  ,PSLRההגנות המשפטיות בגי
פרסו מידע צופה פני עתיד היו מעוגנות בתקנה  175ל

Securities Act of 1933

ובתקנה  3b-6ל ) Securities Exchange Act of 1934להל – "התקנות"( ובפסיקה
ענפה שעסקה באחריות בגי פרסו "מידע ר " ,לרבות מידע צופה פני עתיד
)להל – " .("Bespeaks Caution Doctrineכיו  ,כל הנושאי
בתחולת חוק ה  ,PLSRמכוסי למעשה על ידי התקנות וה
.Doctrine
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שאינ

מצויי

Bespeaks Caution

הגדרת מידע צופה פני עתיד
הגדרת מידע צופה פני עתיד בחוק ה  PSLRובתקנות היא דומה .הוא מוגדר
כאחד מפריטי המידע הבאי :
 .1הצהרה המכילה תחזית באשר להכנסות ,רווחי )או הפסדי ( ,רווח )או
הפסד( למניה ,השקעות הוניות ,דיבידנדי  ,מבנה הו  ,או פריטי כספיי
אחרי .
 .2הצהרה באשר לתוכניות הנהלת החברה או יעדיה לגבי פעילויות עתידיות,
לרבות תוכניות ויעדי של החברה ביחס למוצריה ושירותיה.
 .3הצהרה לגבי ביצועי כלכליי עתידיי  ,לרבות הצהרות מסוג זה הנכללות
בדוח הדירקטוריו .
 .4כל הצהרה באשר להנחות ולהשערות העומדות בבסיס אחד מסוגי ההצהרות
המפורטות בסעיפי  1 3לעיל.
 .5כל דוח או חוות דעת של אד הנשכר על ידי החברה ,המתייחס לאחת או
יותר מ ההצהרות המפורטות בסעיפי  1 4לעיל.
יודגש כי ההצהרות לעיל יכולות להיעשות בכתב או בעל פה.
האחריות לגבי מידע צופה פני עתיד
בעקרו  ,האחריות המשפטית החלה לגבי מת מידע צופה פני עתיד הנה
האחריות החלה בדיני ניירות ער בארה"ב לגבי כל הצהרה אחרת הנמסרת
לציבור )אחריות לפרט מטעה ,הונאה ,תרמית וכו'( .מכיוו שמידע צופה פני
עתיד הנו מידע סובייקטיבי המבוסס על אומדני והערכות ,הרי שטמו בו,
באופ טבעי ,פוטנציאל לחשיפה משפטית גבוה מ המקובל.
על מנת לעודד ,מחד ,את השימוש במידע צופה פני עתיד )כמידע רלבנטי לצרכי
קבלת החלטות( ,ולצמצ  ,מאיד  ,את החשיפה המשפטית לתביעות "סרק" בגי
אותו מידע – נקבעו בדיני ניירות הער בארה"ב מספר הגנות המגבילות את
מידת האחריות למידע מסוג זה ,כמפורט להל .
"נמל המבטחי " באשר לתחזיות
א .ההגנות בחוק ה

PSLR
2

החוק קובע כי אד )חברה רשומה ,כל שלוח הפועל בשמה ,או חת שלה (,
המוסר לציבור ,בכתב או בעל פה ,מידע צופה פני עתיד שיש בו משו הצהרה
כוזבת או פרט מטעה ,לא יהיה אחראי למידע שמסר ,בא מתקיימת אחת
משלוש ההגנות הבאות:
2

הכוונה היא לחת אשר נחשב למוסר מידע צופה פני עתיד בהיותו חתו על תשקי החברה )הצהרה "פסיבית"( ,או חת המוסר לציבור מידע
צופה פני עתיד הנגזר מתו מידע שנמסר על ידי החברה )הצהרה "אקטיבית"(.
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 .1המידע צופה פני העתיד מזוהה ומוצגת ככזה ,וכמו כ מלווה באזהרה
נאותה המפרטת את הגורמי החשובי העשויי להשפיע על כ
שהתוצאה הסופית תהיה שונה מזו שנחזתה.
 .2המידע צופה פני העתיד איננו מהותי.
 .3התובע לא מצליח להוכיח כי האד שמסר את המידע צופה פני העתיד
)במקרה של חברה – נושא משרה שאישר את ההצהרה( עשה זאת
בידיעה שהוא כוזב או מטעה.
מרשימת ההגנות לעיל ,משתמע כי מידע צופה פני עתיד מתגבש לכזה הראוי
לדיווח מקו בו מתקיימת לפחות אחת מ ההגנות .ע זאת ,יודגש כי אי
בחוק כל התייחסות לקריטריוני אחרי  ,הנדרשי להפו מידע צופה פני
עתיד לראוי לדיווח )כגו  :הסתמכות על תשתית סבירה של הנחות ,תהלי
מובנה ומתועד של ההגעה לתחזית וכו'(.
החוק מוציא מתחולתו את המקרי הבאי )מקרי אלה נכנסי  ,ברוב ,
לתחולת התקנות – ראה סעי ב' להל (:
 .1מידע צופה פני עתיד במסגרת הנפקה ראשונה לציבור.
 .2מידע צופה פני עתיד שמסר אד שהורשע בשלוש השני
בעבירות על חוקי ניירות ער  ,גניבה ,מעילה וכו'.

הקודמות

 .3מידע צופה פני עתיד במסגרת הנפקת "."Penny Stock
.4
.5
.6
.7

מידע צופה פני עתיד במסגרת הצעה לציבור של שותפויות מסוגי
שוני .
מידע צופה פני עתיד במסגרת הצעות רכש.
מידע צופה פני עתיד במסגרת מסמ רישו של חברות השקעה.
מידע צופה פני עתיד הנכלל במסגרת דוחות כספיי שנערכו בהתא
לכללי חשבונאות מקובלי )בעיקר הפרשות ותלויות למיניה (.

ב .ההגנות בתקנות
התקנות מגדירות מידע צופה פני עתיד באופ דומה לחוק ה  .PSLRהתקנות
קובעות כי מסירת מידע צופה פני עתיד במסגרת אחד מ הדיווחי ל

SEC

הנדרשי על פי חוקי ניירות הער בארה"ב לא תיחשב כהצהרה כוזבת או
מטעה בא מתקיי התנאי הבא :לא נית להראות כי המידע צופה פני
העתיד נמסר ללא תימוכי סבירי או שלא בתו לב .נית לראות
שהקריטריוני המשתמעי מ התקנות להפיכת מידע צופה פני עתיד לראוי
לדיווח )תימוכי סבירי ותו לב( ,ברוב המקרי  ,עשויי להיות יותר
מחמירי מאלו הנדרשי במשתמע מ החוק ,כמפורט לעיל.
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למעשה ,השימוש בהגנות המצויות בתקנות יהיה באות מקרי רלבנטי
שהוצאו מתחולת חוק ה ) PSLRבעיקר :הנפקה ראשונה לציבור ,מסמכי
רישו של שותפויות נפט וגז וכו'(.
ג .ההגנות בפסיקה
ה " "Bespeaks Caution Doctrineמהווה למעשה את הנדב המשלי לחוק
ה  PSLRולתקנות .בפסיקה נקבע כי מידע צופה פני עתיד לא ייחשב כוזב או
מטעה א הוא מלווה באזהרה נאותה המפרטת את הגורמי העשויי
להשפיע על התממשותו בעתיד באופ מלא ומדויק .האזהרה חייבת להיות
ספציפית ורלבנטית למידע צופה פני העתיד ועליה לכלול מידע משמעותי .ע
זאת ,אי חובה לציי את כל הגורמי האפשריי העשויי להשפיע על
התממשות המידע צופה פני העתיד ,אלא רק את הגורמי העיקריי ,
הרלוונטיי ביותר ,הקיימי בעת מסירתו של המידע.

השימוש במידע צופה פני עתיד בארה"ב
השימוש במידע צופה פני עתיד ,כפי שהוא מוגדר לעיל ,הנו וולונטרי .3מטרת
"נמל המבטחי " לעודד את השימוש במידע צופה פני עתיד ,א לא לחייב זאת.
בתקנות הדיווח ) (Regulation S-Kנית למצוא מספר התייחסויות לנושא מידע
צופה פני עתיד ,אשר תוכנ בדר כלל כולל עידוד של החברות הרשומות למסור
מידע כזה )בעיקר בדוח הדירקטוריו השנתי והרבעוני( ,והכל במסגרת הכללי
שנקבעו בתקנות "נמל המבטחי " .אי בדי האמריקאי מתכונת "קשיחה"
לפרסו מידע צופה פני עתיד ,א בפרקטיקה השתרשה מתכונת אחידה למדיי
בנושא זה ,ה לגבי פרסו מידע זה בכתב וה לגבי פרסומו בעל פה.
ראוי לציי כי הגנות "נמל המבטחי " אינ מחייבות לפרט את ההנחות
העומדות בבסיס כל מידע צופה פני עתיד שנמסר לציבור )א א הנחות כאלה
מפורסמות ,הרי שה בגדר מידע צופה פני עתיד בפני עצמ ( ,אלא א הנחות
אלה ה בגדר גור עיקרי שעשוי להשפיע על התוצאה הסופית בפועל .כמו כ ,
הגנות "נמל המבטחי " לגבי מידע צופה פני עתיד אינ חלות על מידע היסטורי
שנית יחד ע מידע זה ,ואינ חלות על מידע שבחלקו הוא צופה פני עתיד,
שלגביו קיימת חובת גילוי על פי תקנות הדיווח )למשל :גורמי סיכו  ,הפסדי
תלויי  ,אובד לקוחות עיקריי וכו'(.

 3בפועל ,השימוש במידע צופה פני עתיד בדיווחי החברות בארה"ב אינו רב ,למרות הגנות "נמל המבטחי " .ע זאת,
מעניי לציי שלושה מחקרי

המעידי

על גידול במידת השימוש במידע צופה פני עתיד מאז פרסומו של חוק

ה .Kasznik (1998) ,Fisher & Kee (1998) ,Coffee (1997) :PSLR
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עדכו תחזיות ודיווח על העמידה בה
בסעי  27Aל  Securities Act of 1933ובסעי  21Eל

Securities Exchange Act of

 1934מצוי סעי משנה הקובע כי אי באמור בסעיפי אלה להטיל חובה על אד
לעדכ מידע צופה פני עתיד

)“Nothing in this section shall impose upon any person

” .(a duty to update a forward-looking statement.מ הפסיקה בארה"ב בנושא זה
נית ללמוד כי סוגיית עדכו מידע צופה פני עתיד הנה פתוחה .מחד ,יש הרואי
בסעיפי לעיל מעי "פטור" מ החובה לעדכ מידע מסוג זה ,להבדיל מהחובה
לעדכ מידע ציבורי אחר .מאיד  ,יש הסוברי כי הכוונה בסעי המשנה לעיל
היא רק להבהיר כי החובה לעדכו מידע צופה פני עתיד אינה נובעת מאותו
סעי  ,אלא מדיני ניירות ער אחרי )למשל ,תקנות הדיווח – .(Regulation S-K
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נספח ה' –הכללת מידע על דר ההפניה בארה"ב
כללי
הדי הישראלי אינו מכיר באפשרות של הכללת מידע על ידי חברה בתשקיפי או
בדיווחי השוטפי הנמסרי על ידה ,באמצעות הפניות למסמכי  ,דיווחי או
תשקיפי כלשה  ,שפורסמו או דווחו על ידה בעבר ,מבלי שיכללו במסמ אותו
היא מתעתדת להגיש.
שיטת הדיווח הנוהגת בארה"ב מאפשרת וא מחייבת ,בתנאי מסוימי  ,הכללת
מידע הנדרש בדיווחי השוני באמצעות הפניה למסמכי /דיווחי אחרי ,
הכוללי את אותו המידע )להל " :הכללת מידע על דר ההפניה"( .כ למשל,
תאגידי מדווחי נדרשי לכלול בתשקיפי הערוכי בהתא ל –  forms S-2-3את
המידע המובא בדיווחי

השוטפי

באמצעות הכללת

בתו התשקי על דר

ההפניה .כמו כ נית לכלול בדיווח השנתי הערו בהתא ל –  form 10-kחלקי
מה  PROXY STATEMENTומהדיווח השנתי ) 1(annual reportשנמסר לבעלי המניות,
לפני האסיפה הכללית השנתית.
האפשרות הטכנית להכללת מידע על דר הפניה נועדה להקל ולמנוע את הצור
בפירוט מידע שכבר הוגש לרשות בעבר .השימוש בטכניקה הנו מעשי תודות לשיטת
הדיווח האחידה שנוצרה על ידי ה –  ,REG S – Kבה נעשתה אינטגרציה בי מתכונת
הגילוי הנדרשת בתשקיפי על פי ה – ) SECURITIES ACT OF 1933להל " :חוק ני"ע
האמריקאי  ,("1933לבי מתכונת הגילוי הנדרשת בדיווחי

השוטפי

על פי

ה–

) SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934להל " :חוק ני"ע האמריקאי .("1934
להל יובאו בתמצית ,עיקרי ההוראות הקבועות בתקנות ובחלק מהטפסי
הערוכי עפ"י התקנות ,אשר מאפשרות הכללה של מידע על דר ההפניה ,בי
בתשקיפי ובי בדיווחי השוטפי  .יודגש כי התיאור להל אינו מהווה סקירה
מלאה של הוראות הדי האמריקאי לעניי זה ,והוא נעשה לש בחינה של הרציונל,
התנאי והסייגי שנקבעו בדי האמריקאי לשימוש בטכניקה האמורה.
הכללת מידע על דר הפניה בתשקיפי
תקנה  411לתקנות שהותקנו לפי חוק ניירות ער האמריקאי משנת  1933קובעת
את העקרונות הכלליי לפיה יותר השימוש בטכניקה של הכללה על דר הפניה.

 1המסמכי שנשלחי לבעלי המניות לפני כל אסיפה כללית שנתית ,המכילי מידע אודות החברה ,לרבות מידע כספי
וניתוחי ההנהלה ביחס למצב החברה.
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 .1בסעי הראשו לתקנה נקבע העקרו הבסיסי לפיו אי להכליל בתשקי מידע
בדר של הפניה אלא א הדבר הותר בפירוש בטופס ) (formהמתאי ובאופ
המתואר בתקנות .עוד נקבע כי כאשר נדרש תיאור של תמצית או סיכו של
הוראות מסמ כלשהו בתשקי  ,אפשר לכלול אות בתשקי באמצעות הפניה
לפריטי

מסוימי  ,סעיפי

או פסקאות של כל מוצג/נספח ) 2(exhibitונית

להכליל אות במלוא על ידי הפניה כאמור.
 .2כל הפניה באמצעותה מכלילי מידע בתשקי תהיה מדויקת ומפורשת ותתייחס
ספציפית לעמוד או לפיסקה אליו היא מתייחסת ,וא היא מתייחסת למסמ
שהוגש בעבר לרשות ,יצויי מספרו ברישומי הרשות.
 .3בכל מקרה שנעשה שימוש בהכללת מידע על דר הפניה יש להצהיר על כ
מפורשות במקו המתאי במסמ הרישו  ,היכ שהמידע )שהכללתו נעשתה על
דר ההפניה( נדרש.
 .4אי להכליל מידע על דר הפניה במסמכי הרישו  ,א הדבר עלול ליצור חוסר
בהירות ,בלבול או מת מידע לא של .
 .5עוד נקבע כי כל הכללת מידע על דר הפניה בהתא לתקנות הנ"ל ,תיעשה
בכפו לתנאי הקבועי בתקנות  S-Kסעי )) 10(dר' להל (.
תקנה ) 10(dלתקנות  – S-Kאוסרת על הכללת מידע על דר ההפניה למסמ
שהמידע שאליו מבקשי להפנות נכלל א הוא על דר ההפניה ממסמ אחר ,למעט
במקרי בה התאגיד המדווח או המנפיק נדרשי באופ מפורש לכלול את המידע
על דר ההפניה.
כאשר ההוראות הקבועות בתקנות או בטפסי מתירות הכללת מידע על דר
ההפניה ,יש לעשות כ על ידי הפניה למסמ הספציפי ולרישו הקוד במסגרתו
הוגש מסמ זה.
לא נית להכליל מידע על דר ההפניה למסמ שנמצא בתיקי הרשות במש יותר
מחמש שני  ,אלא בתנאי מסויימי .3
 – Forms S – 1-2-3הינ שלושה ממסמכי הרישו העיקריי  ,אות יש להגיש
לרשות במקרה של הצעת ניירות ער לפי חוק ני"ע האמריקאי משנת .1933
ה  form S – 1הינו מסמ הרישו הבסיסי והוא נועד לשמש את מי שמבקש לרשו
לראשונה את ניירות הער שלו עפ"י חוק ני"ע האמריקאי משנת  ,1933או למבקש
2

ה –  exhibitהינ אות מסמכי אשר על פי הדי יש להגיש לרשות כנספחי למסמכי הרישו או הדיווחי

השוטפי

)להל " :המוצגי "( .המוצגי

המצורפי

למסמכי הרישו  ,נכללי

בחלק השני של טופסי הרישו

ומסווגי כענייני שאי לכלול בתשקי  ,ולפיכ ה אינ נמסרי לציבור הרחב ,אלא מוגשי לרשות בלבד .לעניי
זכות הציבור לעיו במסמכי המוגשי לרשות – ר' להל בפרק "נגישות למידע".
3

כשמדובר על תקופת זמ העולה על  5שני  ,נית להפנות למסמכי הכלולי במסמכי הרישו כל עוד התאגיד

ממלא אחר דרישות הדיווח של הרשות או למסמכי שהתאגיד מזהה באמצעות מס' תיק ברשות בכפו לכ שמדובר
במסמכי שלא הושמדו על פי נוהלי הרשות.
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לרשו את ני"ע שלו למסחר עפ"י חוק ני"ע האמריקאי משנת  1934כאשר הוא אינו
עומד בקריטריוני המאפשרי שימוש בטפסי המקוצרי האחרי )כגו ,(S-2 – 3
או במקרה שהמציע ,על א שהוא עומד בקריטריוני המאפשרי שימוש בטפסי
המקוצרי  ,בוחר להשתמש בטופס זה.
על פי הוראות הטופס ,יש לתת גילוי מלא ביחס לכל הענייני המפורטי בו ולא
נית לכלול בא חלק של הטופס מידע על דר של הפניה למסמכי אחרי .
ה  , form S – 3הינו מסמ הרישו הקצר ביותר ,שכ ברובו הוא נסמ על מידע
הנכלל בו בדר של הפניה לדוחות קודמי שהוגשו לרשות .מאחר והשימוש
בטכניקה הנ"ל בטופס זה הוא הרחב ביותר ומאחר וזהו הטופס הנפו ביותר,
יתוארו להל חלק מהוראותיו הרלבנטיות.
הטופס נועד לתאגידי המדווחי בתקופה של שנה לפחות אשר המידע השוט
באשר לענייניה מופ ומוכר לציבור הרחב.

4

סעי  12לטופס מציב דרישה לפיה מידע מסוי יכלל בתשקי בדר של הפניה
ספציפית לדוח השנתי האחרו ערו לפי טופס ) 10 – kאשר כולל דוחות כספיי
שהוגשו לפי החוק הנ"ל ,מאז סו

מבוקרי לשנת הדוח( וכל הדוחות האחרי
השנה ביחס אליה נית הדוח השנתי כאמור.
בנוס על האמור תיכלל בתשקי הצהרה לפיה כל המסמכי שהוגשו על ידי המציע
כנדרש בחוק משנת  ,1934בתקופה שתחילתה במועד שהתשקי נכנס לתוק ועד
למועד שבו ההצעה על פי התשקי פגה ,ייחשבו כנכללי בתשקי על דר ההפניה.
סעי  11לטופס – S - 3מפרט את העדכוני שיש לבצע למידע שנכלל כאמור ,ולפיו
יש לתאר את כל השינויי המהותיי שחלו בענייני התאגיד מאז סו שנת הדוח
האחרונה ,אשר אינ משתקפי בדוחות הרבעוניי והמידיי שהוגשו על ידי
התאגיד בהתא לחוק ואשר נכללו בתשקי על דר ההפניה כאמור.
יש לציי כי אי צור לצר לתשקי המופ לציבור את הדוחות ,שנכללו בו כאמור
על דר ההפניה ,אבל יש חובה למסור אות למשקיע לפי דרישה.
הכללת מידע על דר הפניה בדיווחי השוטפי
חובות הדיווח השוט חלות על תאגידי אשר ניירות הער שלה רשומי למסחר
לפי חוק ני"ע האמריקאי משנת  ,1934ו/או תאגידי אשר הציעו את ניירות הער
שלה באמצעות רישו לפי חוק ני"ע האמריקאי משנת .1933
4

בטופס נקבעו מס' קריטריוני לזכאות להשתמש בטופס ,לדוגמא ,על המנפיק להיות מאוגד תחת חוקי ארה"ב,

אלא א מדובר במנפיק זר העומד בכל יתר התנאי הקבועי בטופס; דרישות הו עצמי מינימלי; במש  12חודשי
היה התאגיד כפו למשטר הדיווח על פי חוק ני"ע משנת  1934ומלא את כל הדרישות הקבועות בחוק לעניי הדיווח;
וכ הלאה.
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תוכ הדוחות השוטפי
משנת .1934

והחובה להגיש

נקבעו בהתא

לחוק ני"ע האמריקאי

תקנה  12b – 23לתקנות שהותקנו עפ"י חוק זה קובעת את העקרונות המנחי
בביצוע הכללה על דר ההפניה בדיווחי השוטפי  .להל בתמצית עקרונות אלה:
כל מסמ או חלק ממסמ שהוגש בעבר נית להכליל בדוחות בתנאי שא המידע
שאותו מבקשי להכליל הוא דוח כספי ,נדרש שהדוח הכספי יענה על כל דרישות
הפירוט הקבועות בטופס שאליו הוכלל .אי להכליל על דר ההפניה דוח כספי או
נתוני כספיי אחרי שצריכי להיות מוצגי על בסיס השוואתי לתקופה של
שנתיי או יותר ,אלא א הנתוני שאות מבקשי להכליל על דר ההפניה
כוללי את כל התקופה לגביה ניתני הנתוני ההשוואתיי .
כל הכללה על דר הפניה תיעשה בכפו

להגבלות הקבועות ב Regulations S – K Item

) 10(dהאוסרות הכללה של מידע שהוא עצמו הוכלל על דר הפניה ,אלא במקו
שהתאגיד נדרש לכלול את מידע זה על דר ההפניה.
יש להוסי במקו המתאי בטופס ,הצהרה על כ שהמידע הוכלל על דר הפניה.
אי להכליל מידע על דר ההפניה א הדבר יגרו לדיווח להיות חלקי ,לא ברור או
מבלבל.
יודגש כי בניגוד לכללי ההפניה על פי חוק ני"ע האמריקאי משנת ) 1933ר' דיו
לעיל( ,יש לצר את המסמ )או החלקי הרלבנטיי ממנו( שהוכלל כמוצג )(exhibit
לטופס המתאי לתוכו הוכלל מסמ זה.
 – form 10 – Kהינו הטופס עליו ערו הדוח השנתי .הוראות הטופס מתירות,
בתנאי מסויימי  ,לכלול על דר ההפניה חלקי מסויימי
 (reportומהצהרת הפרוקסי הנמסרי

מהדוח השנתי )annual

לבעלי המניות בהתא

לקבוע בחוק ני"ע

האמריקאי משנת .1934
יודגש כי מרגע שהדוח השנתי מוכלל על דר ההפניה לתו ה –  ,form 10 – Kהוא
הופ להיות מסמ מתויק ) ,(filed documentוככזה יכול להטיל אחריות אזרחית על
מי שהשתת בעשייתו ,מכוח סעי  18לחוק ני"ע האמריקאי משנת  .1934כמו כ ,
יכול להיווצר מצב שדוח שנתי כזה ייכלל על דר ההפניה ,דר ה –  form 10 – Kג ב
–  ,forms – S-2-3אשר מציד מבוססי על ה –  ,10 – Kובאופ כזה להטיל בנוס ג
אחריות לפי חוק ני"ע האמריקאי משנת .1933
יצויי כי עשויי להיות מקרי בה תאגידי יבחרו שלא להשתמש בהכללת מידע
על דר ההפניה להצהרת הפרוקסי ולדוח השנתי הנמסרי לבעלי המניות ,וזאת
לאור העובדה שהדוח השנתי והצהרת הפרוקסי נמסרי לבעלי המניות ומופצי
לאנליסטי  ,לקוחות וכו' ,ונושאי אופי שונה מהדוחות המוגשי לרשויות,
מטעמי של יחסי ציבור.
 – Form 10 – Qהינו הטופס עליו ערו הדוח הרבעוני .הוראות הטופס קובעות כי א
בתקופת הדיווח ,מסרה החברה המדווחת לבעלי המניות שלה ,או פרסמה בדר
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אחרת מסמ או הצהרה ,הכוללי את המידע הנדרש בחלק  1של הטופס )מידע
כספי( ,נית להכליל מידע זה בטופס ע"י הפניה למסמ או הצהרה אלה ,בתנאי
שהעתק מה יצור לטופס ויוגש ביחד עמו כמוצג.
כל מידע אחר )לא כספי( ,נית להכליל במגבלות הקבועות ב – ) rule 12B – 23ר'
לעיל(.
 – Form 8 – Kהינו הטופס עליו ערו הדוח המיידי .על פי הוראות הטופס במקרה
שהחברה הביאה לידיעת בעלי מניותיה בדר של  press releaseאו בכל דר אחרת,
את המידע הנדרש עפ"י טופס זה בתקופת הדיווח המתאימה ,נית להכליל את
המידע בטופס בדר של הפניה למידע זה ,בתנאי שהעתק מאותו מסמ או פרסו
יצורפו לדוח כמוצג.
אחריות
סעיפי  12 ,11ו –  17לחוק ני"ע משנת  1933וסעיפי  18 ,10ו –  20לחוק ני"ע
האמריקאי משנת  – 1934מסדירי

את נושא האחריות למידע המובא במסמכי

הרישו ובדוחות השוטפי .
חוק ני"ע האמריקאי משנת  1933מסדיר את נושא האחריות ביחס למסמכי
הרישו  .הסעי המרכזי הינו סעי  11אשר מטיל באופ עקרוני את האחריות
האזרחית למידע המובא במסמ הרישו על כל מי שחת עליו ,לרבות המנפיק; על
כל מי שהיה דירקטור או שות במנפיק בשעת הגשת המסמ ; מי שבהסכמתו
הוזכר שמו במסמ הרישו כמי שעומד לכה כדירקטור; כל בעל מקצוע שנת
הסכמה כתובה לשימוש בדוח או חוות דעת במסמ הרישו ועל החתמי .
הסעי מקנה זכות תביעה )כלפי כל המנויי לעיל( לכל מי שרכש ניירות ער
בהסתמ על מסמ רישו אשר כלל פרט מטעה ,או שחסר בו פרט חשוב.
חוק ני"ע האמריקאי משנת  1934מסדיר את נושא האחריות ביחס לדיווחי
השוטפי  .הסעי המרכזי בו הינו סעי  18אשר מטיל אחריות על כל מי שיצר ,או
גר ליצירתה ,של הצהרה שקרית או מטעה במסגרת כל בקשה ,דוח או מסמ
שהוגשו לרשות .האחריות חלה כלפי כל מי שרכש או מכר ניירות ער תו
הסתמכות על מסמ שתויק ) ,(filed documentכאשר המחיר הושפע מהצהרה כוזבת
או מטעה שנכללה במסמ .
יצויי כי השימוש בסעי  18תחת חוק ני"ע האמריקאי משנת  1934אינו נפו בשל
ההגנות הרחבות שהוא מעניק לנתבעי  ,מה שמגביל את יכולת של התובעי
לקבל פיצוי .יתירה מכ  ,יש לזכור כי נית לתבוע במסגרת הסעיפי הנוחי יותר
הקבועי בחוק ני"ע האמריקאי משנת  ,1933בגי מידע המצוי בדוח התקופתי
שהוכלל בתשקי על דר ההפניה.
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הכנת הדוחות השוטפי

עלולה לחשו את החברה ,הדירקטורי

שלה ונושאי

המשרה בה ,לאחריות מכוח סעיפי  18 ,10ו –  20לחוק ני"ע האמריקאי משנת
 .1934במקו בו דוח כלשהו שנית לפי חוק ני"ע האמריקאי משנת  1934מוכלל
בדר של הפניה לתו מסמ רישו ערו לפי חוק ני"ע האמריקאי משנת ,1933
הוא הופ להיות חלק ממסמ הרישו  .במצב כזה יחולו על דוח זה ,בנוס על
ההוראות בחוק ני"ע האמריקאי משנת  1934הדנות באחריות ,ג הוראות חוק ני"ע
האמריקאי משנת  1933המסדירות את נושא האחריות ביחס למסמכי הרישו .
בנסיבות אלה ,התאגיד ,הדירקטורי ונושאי המשרה בו ,עלולי להיות חשופי
לאחריות מכוח סעיפי  12 ,11ו  17לחוק ני"ע האמריקאי משנת  ,1933ביחס
לדוחות שהוגשו לפי חוק ני"ע האמריקאי משנת  ,1934אפילו א לא חתמו על
דוחות אלה ,ובלבד שה אחראי לתשקי עפ"י חוק ני"ע האמריקאי משנת .1933
בהקשר זה יודגשו שלושה ענייני :
•  RULE 412לחוק ני"ע האמריקאי משנת  1933קובע ביחס למסמכי הרישו  ,כי
מידע שהוכלל על דר ההפניה יכול להיות מוחל או מתוק באמצעות מסמ
שהוגש מאוחר יותר ,אשר ג הוא נכלל במסמ הרישו על דר ההפניה.
במקרה כזה המידע הקוד שביחס אליו היה השינוי ,לא ייחשב כחלק מהצהרת
הרישו  .יודגש ,כי השינוי/החלפה יכולי להתבצע בי א ישנה אמירה
מפורשת על השינוי ובי א לאו .בכל מקרה בו נכללה הצהרה מפורשת כזו אי
בהצהרה כזו לבדה הודאה בכ שבמסמ הקוד יש פרט מטעה.
• נית לתק את הדו"ח השנתי  ,10 – Kבמטרה לשנות/לתק או להוסי מידע
בטופס המקורי .תיקו כזה נית לעשות לפני שמכלילי
ההפניה אל תו מסמ הרישו .

את הטופס על דר

• תקנה  439לתקנות על פי החוק משנת  1933קובעת כי במקו שעל פי חוק
ניירות ער והתקנות שהותקנו על פיו נדרשת הסכמה כתובה לשימוש במידע
שנכלל במסמ הרישו  ,5יש להגיש את ההסכמה כמוצג/נספח ) (exhibitלמסמ
הרישו ג א המידע הנ"ל נכלל על דר ההפניה.
להבהרה יצויי כי ככלל ,לדוחות המוגשי על פי חוק ני"ע האמריקאי משנת 1934
)דהיינו :הדוחות השוטפי ( אי צור לצר הסכמות ביחס למידע המפורט בה ,
אלא שעפ"י תקנה  439הנ"ל יוצא שא המידע המובא בדוחות נכלל במסמ רישו
על דר ההפניה ,יש כאמור לחרוג מכלל זה ולצר את ההסכמות כנדרש.
 5בסעי  7לחוק נקבע כי יש להגיש לרשות ,ביחד ע מסמ הרישו  ,הסכמה כתובה של רו"ח ,מהנדס ,מערי או כל
בעל מקצוע אחר ,ששמו צויי כמי שהכי או אישר חלק כלשהו ממסמ הרישו  ,או כמי שהכי או אישר דוח או
הערכה לצור שימוש במסמ הרישו  .הרשות ,בתנאי מסויימי יכולה לפטור את המנפיק מהצור לצר הסכמה
כזו ,כאשר הדוח או ההערכה לא נערכו על ידי בעל המקצוע בקשר ע מסמ הרישו דווקא.
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נגישות למידע
לשאלת הנגישות שיש לציבור הרחב למידע שמוגש לרשות ,ישנה חשיבות רבה
בהקשר לסוגיה הנדונה של הכללת מידע על דר ההפניה .נית לומר כי לא ראוי
לאפשר הכללה על דר הפניה למידע שאינו נגיש לציבור הרחב ,ג א מידע כזה
הוגש לרשות ונמסר בדר כלשהי לציבור בעבר .דבר זה נובע מההשקפה היסודית
לפיה יש לאפשר ,למי שחפ בכ  ,לעיי או לקרוא במלואו מסמ שהוכלל ,כולו או
חלקו ,בדר של הפניה ,ולפיכ יש הכרח שאותו מסמ שאליו מפני יהיה זמי .
לש כ  ,אי להסתפק בהפניה לתאריכי שבו פורס או הוגש לרשויות אלא יש
לאפשר שימוש בטכניקה רק במסגרת קיומה של מערכת המאפשרת "שליפת"
המידע בקלות.
השיטה בארה"ב מאפשרת לציבור הרחב נגישות רבה לכל החומר שמוגש על ידי
התאגידי המדווחי )למעט מסמכי המטופלי כחומר סודי( ,במיוחד מאז יישו
שיטת הדיווח האלקטרוני ה – The Commissions Electronic Data Gathering) EDGAR

 .(Analysis and Retrieval Systemבתקנה  120לתקנות שהותקנו לפי חוק ני"ע
האמריקאי משנת  1933נקבע כי ,מסמכי רישו אלקטרוניי

שהוגשו באמצעות ה –

 EDGARפתוחי לציבור באמצעות אתר הרשות )לא מצאנו הוראה דומה בחוק ני"ע
האמריקאי משנת  1934או בתקנות שהותקנו לפיו( .לא למותר לציי כי זכות העיו
חלה כמוב ג על כל המסמכי אשר נלווי למסמכי הרישו או הדיווחי
השוטפי כמוצגי ).(exhibits
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נספח ו' – פטור מגילוי פרטי בתשקי ובדיווחי שוטפי
המצב בדי הישראלי
סעי  19לחוק ניירות ער  ,התשכ"ח – ") 1968החוק"( ,קובע את סמכות רשות
ניירות ער )"הרשות"( ,לפטור מציע מגילוי פרט בתשקי כדלקמ :
" )א( הרשות רשאית לפטור את המציע מהכללתו של פרט בתשקי א

–

) (1לדעתה ,שמירה על סוד מסחרי של המציע מצדיקה אי גילוי הפרט ,ובלבד
שאינו פרט שאילו היה כלול בתשקי היה משקיע סביר עשוי להימנע מרכישת
ניירות הער המוצעי ;
) (2גילוי עלול לפגוע בבטחו המדינה או בכלכלתה או בחקירה שמנהלת
משטרת ישראל או הרשות" ...
מהרישא של סעי )19א() (1עולה כי בבחינת בקשת פטור מגילוי פרט בתשקי ,
בשלב הראשו  ,יש לבחו הא המידע  ,בגינו מוגשת בקשת הפטור ,הינו סוד
מסחרי .חשוב לציי כי ה בדיני ניירות הער הישראליי וה בדיני ניירות הער
האמריקאיי לא קיימת הגדרה לסוד מסחרי ,ומכא שיש לבחו הא מידע
הינו סוד מסחרי לאור ההוראות וההגדרות שבדי הכללי.
בשלב השני ,על הרשות לבחו  ,הא הסוד המסחרי של המציע מצדיק את אי
גילוי הפרט .הוראות החוק והתקנות שהותקנו מכוחו ,דורשות מתאגידי
לחשו פרטי שמעצ מהות הינ סודות מסחריי  ,מכא שאי ספק כי
הרשות אינה יכולה להעניק פטור לכל פרט שהינו סוד מסחרי ,אלא עליה לבחו
הא גילוי אות פרטי פוגע בתאגיד באופ ייחודי ומשמעותי ,לעומת תאגידי
אחרי  ,עד כדי פגיעה המצדיקה אי הכללת בתשקי  ,ומניעת המידע מ
המשקיע.
הסיפא של הסעי האמור קובע כי פטור כאמור יינת  ,א ורק בכפו לכ
שהכללת הפרט בתשקי התאגיד לא היתה גורמת למשקיע סביר להימנע
מרכישת ניירות הער המוצעי .
סעי 36ג לחוק קובע את סמכות הפטור של הרשות ושל ביהמ"ש המחוזי מגילוי
פרטי בדיווחי שוטפי לפי פרק ו' לחוק ,א נתקיימו התנאי האמורי
בסעי )19א() (1וסעי )19א() ,(2בשינויי המתחייבי  ,בהתאמה.
מבדיקה שנעשתה לגבי בקשות פטור שהוגשו לרשות ,מכוח הסעיפי האמורי
לעיל ,עולה כי בשני האחרונות הוגשו בקשות פטור בודדות מגילוי פרטי
בדיווחי שוטפי  ,מכוח סעי 36ג)א( .רוב בקשות הפטור האמורות נדחו על ידי
הרשות.
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בקשות פטור על פי סעי  19לחוק הנוגעות לאי גילוי פרטי בתשקי  ,נפוצות
הרבה יותר ,ומתייחסות בדר כלל לפרטי כגו  ,פילוח רווחיות גולמית לפי
מוצרי  ,פרוייקטי  ,לקוחות וכו'.
גישת הרשות ,שקיבלה ביטוי במספר החלטות ,הייתה ,בדר כלל ,לדחות
בקשות פטור מהצגת פילוח הרווח הגולמי מקו שקיימת שונות ברווח הגולמי,
ואול היו מקרי בה הוסכ על מת מידע חלופי )כגו  ,טווחי של של שיעורי
רווח גולמי מקו בו השונות אינה גדולה במיוחד( ,כל עוד צרכי המשקיע הסביר
לא נפגעו.
כאמור ,לעומת בקשות פטור מגילוי פרטי בתשקי  ,הגשת בקשות פטור לפי
סעי 36ג)א( הינה נדירה ,ובקשת פטור מגילוי פרטי בדוחות הכספיי נדירה
א יותר .הסבר אפשרי לכ הינו כי המידע הנית בתשקיפי מוסדר בחלקו
הגדול ב"תורה שבעל פה" ומסתמ בעיקרו על הדרישה לגילוי כל פרט החשוב
למשקיע הסביר )סעי  16לחוק( ,זאת לעומת כללי הדיווח והגילוי השוטפי
אשר מוסדרי במערכת תקנות ותקני  .כהסבר נוס יכולה לשמש העובדה ,כי
בדוחות שוטפי הדרישות בחלק המילולי מצומצמות יותר מהדרישות הקיימות
בתשקיפי  ,וכ תהלי הבדיקה הקפדני של התשקי והחובה בקבלת היתר
הרשות לפרסומו.
המצב בדי האמריקאי
 Section 28ל  ("Securities Act") Securities Act of 1933מעניק לרשות
ניירות הער האמריקאית )"הרשות האמריקאית"( סמכות פטור כללית מכל
דרישה על פי חוק או תקנה שהוצאו מכוח ה  ,Securities Actוכל זאת בתנאי
שפטור כזה נחו
המשקיעי .

או תוא

לאינטרס הציבור והוא עקבי ע

ההגנה על

 Rule 406שהותק מכוח ה  Securities Actו  Rule 24b-2שהותק מכוח ה
 ,("Exchange Act") Securities Exchange Act of 1934קבעו את המתכונת
וההליכי שבה נית להשיג טיפול חסוי במידע הנדרש בהתא ל Securities
 Act of 1933ול  ,Exchange Actושיכול להיות פטור מגילוי בהתא להוראות
חוק חופש המידע האמריקאי ).("FOIA" Freedom of Information Act
 (Staff Legal Bulletin) SLBמספר  1של ה  SECשפורס בפברואר 1997
מפרט את עמדת סגל הרשות האמריקאית בדבר הדרישות בה צריכה לעמוד
חברה המגישה בקשה לטיפול חסוי במידע שאמור להינת במסמכי הרישו
ובדיווחי השוטפי של החברה.
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ה  FOIAדורש מכל רשות פדרלית לחשו מידע מסוי לציבור ,לרבות מידע
ציבורי הנדרש על פי תקנות הרשות האמריקאית .נקבעו מספר פטורי
המאפשרי לרשות להימנע מפרסו המידע האמור .חברה המגישה בקשה
לטיפול חסוי במידע חייבת לבסס את בקשת הפטור על בסיס אחד מתשעת
הפטורי

הקבועי

מתבססות על סעי

ב  .FOIAמירב הבקשות המוגשות לרשות האמריקאית
הפטור הבאtrade secrets and commercial or" :

financial information obtained from a person privileged or
."confidential
לעיתי  ,חשיפת המידע הנדרש בהתא לתקנות יכולה לפגוע בחברה בשל הנזק
התחרותי העלול לנבוע מ החשיפה .בקשות לטיפול חסוי במידע מתעוררות
לעיתי קרובות בהקשר ע הדרישה ,הקיימת בדי האמריקאי ,שהחברה
תעמיד לעיו הציבור את כל החוזי המהותיי לעסקיה .דוגמאות לפרטי
המעוררי את החשש האמור כוללי את אופ תמחור העסקה ,פתרונות טכניי
ואבני דר לתשלו .
סגל הרשות קבע ב  SLB 1שתי דרישות מהותיות בה צריכה כל בקשה לעמוד:
המידע האמור כבר נמצא בידי

 .1בקשת טיפול חסוי במידע לא תיענה א
הציבור.
יחד ע זאת ,א רק חלק מהמידע נמצא בידי הציבור ,הרי שנית להגיש
בקשה כאמור ,החלה על אותו המידע שלא נמצא בידי הציבור.
 .2טיפול חסוי במידע ,בדר כלל אינו נאות כאשר המידע הינו מהותי למשקיע.
במקרי רבי  ,מידע הנדרש על פי התקנות נופל לגדר הפטורי הקבועי

ב  .FOIAהסגל מציי כי למעט במקרי יוצאי דופ  ,הגילוי הנדרש על פי
 ,Regulation S-Kאינו מתאי לטיפול חסוי ,וזאת ללא קשר ליכולת לקבל
פטור בהתא לחוק חופש המידע .בנוס  ,מציי הסגל מספר דוגמאות למידע
שלא יהיה כפו לטיפול החסוי (1) :זהות לקוח מהותי )מעל  (2) (10%צברי
הזמנות ) (3הוצאות ריבית ותנאי אחרי בחוזי אשראי מהותיי  (4) .אור
החיי וההשפעה של כל הפטנטי  ,סימני מסחר ,רשיונות זכיונות וכו'(5) .
גילוי עסקאות ע בעלי עניי ) (6גילוי הנדרש להיכלל בדוח הדירקטוריו .
מהותיות המידע צריכה להיבח ביחס לעסקי החברה ,מצבה הפיננסי
ותוצאותיה העסקיות .כאשר מתעוררת התלבטות בדבר מהותיות המידע ,על
החברה לספק ביסוס עובדתי ,במסגרת הבקשה ,לכ שלהערכתה המידע אינו
מהותי.
 RULE 406קובע את הנהלי להגשת בקשה לטיפול חסוי במידע ואת הפרטי
האמורי להיות כלולי בבקשה SLB 1 .מבהיר ומפרט הדרישות האמורות.
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להל מספר נקודות מה נית ללמוד על הדרישות המהותיות של סגל הרשות
בדבר מבנה הבקשה ותוכנה:
 .1הבקשה צריכה להיות מצומצמת וממוקדת למידע שמזוהה על ידי החברה
כמידע מסווג והעומד בדרישות ה .FOIA
 .2הבקשה אמורה לנתח את הפטור עליו מתבססת החברה .הבקשה צריכה
להכיל ניתוח משפטי ועובדתי לפטור המבוקש )למשל ,הנזק המסחרי שייגר
לחברה( .בנוס  ,צריכה להכיל הבקשה תיאור הענייני אודות עסקי החברה,
שיסייעו לסגל הרשות להערי את חשיבות ורגישות המידע עבור החברה.
 .3הסבר מפורט מדוע ,בנסיבות הקיימות ,המידע אינו נחו להגנת המשקיעי .
 .4קביעת פרק זמ מוגדר לטיפול החסוי במידע ,תו ניתוח המבסס את
התקופה המבוקשת.
מעבר לאמור לעיל ,קיימת הוראה ספציפית בהנחיות ליישו

פריט  101ב

 ,Regulation S-Kהמתייחס לתיאור עסקי החברה המנפיקה ,הקובעת כי
הרשות יכולה להתיר השמטה של חלק מ המידע הנדרש בפריט זה ,או קבלה
של מידע חלופי נאות במקו המידע הנדרש ,וזאת רק א הבקשה עקבית ע
ההגנה על המשקיעי .
העובדה שבדי האמריקאי קיימת הוראת פטור ספציפית רק בהנחיות ליישו
פריט  101ב  ,Regulation S-Kמצביעה על גישתה של הרשות האמריקאית לכ
שחלק נרחב מ המידע לתיאור עסקי החברה המנפיקה הינו מידע "ר ".
התנאי המהותי לקבלת הפטור האמריקאי ,עפ"י  28 Sectionל Securities Act
והנחיות ליישו פריט  101ב  ,Regulation S-Xהינו כי לא נפגעת ההגנה על
המשקיעי .
מתעוררת שאלה פרשנית בדבר התחולה וההיק של הביטוי "הגנה על
המשקיעי " .סביר להניח ,כי פרשנות הביטוי האמור דומה למבח שנקבע
בסעי  19לחוק ,הבוח הא הכללת המידע בתשקי היתה גורמת למשקיע
סביר להימנע מרכישת ניירות הער המוצעי .
מ ההסדר הקיי בדי האמריקאי ,כאמור לעיל ,נית ללמוד כי הפרשנות
שהעניקה הרשות האמריקאית לסמכות הפטור הינה מצומצמת ביותר.
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נספח ז' אחריות אזרחית למידע המובא בתשקיפי ובדיווחי שוטפי
האחריות האזרחית בארה"ב
האחריות לתשקי
האחריות לגבי תשקי בארה"ב נקבעה בהוראות ה ) SECURITIES ACT OF 1933להל
החוק מ  (1933בסעיפי  11ו  12שבו .החוק מ  1933נועד להבטיח כי המשקיע יקבל את
המידע הנאות לגבי ניירות ער המוצעי למכירה לציבור ולמנוע הונאות והטעיות
במכירת ניירות ער  .ה ) SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934להל – החוק מ (1934
משלי את החוק מ  1933בכ שהוא מסדיר את המסחר בניירות ער שכבר הונפקו וה
מוחזקי בידי הציבור.
רוכש ניירות ער אשר נגר לו נזק עשויה להיות לו זכות לתביעה על פי החוק מ  1933או
על פי החוק מ  1994או שניה .
סעי  11לחוק מ  1933מעניק זכות תביעה כנגד קבוצה מסוימת של אחראי לרוכש של
נייר ער בגי תשקי הכולל מידע מטעה מהותי או חסר מידע מהותי .על פי סעי זה
לתובע זכות תביעה כנגד המנפיק וכל מי שחת על התשקי  ,הדירקטורי בתאגיד,
החתמי וכל מומחה אשר הכי או אישר חלקי מהתשקי  .לסעי  11תקופת התיישנות
קצרה 1.נטל ההוכחה על התובע על פי סעי  11הינו פשוט יחסית ,וההגנות על פיו
מוגבלות .המנפיק אחראי לכל דבר ועניי לדיוק ושלמות המידע בתשקי והחייבי
האחרי עשויי לבסס הגנה על פי הדי א יראו כי בדקו בדיקה נאותה את התשקי .
סעי  12לאותו חוק יוצר שתי עילות תביעה נפרדות; האחת כנגד כל אד המציע או
מוכר ניירות ער תו הפרה של הוראות החוק הנוגעות לתשקי  ,והאחרת כנגד כל אד
המציע או מוכר נייר ער באמצעי תקשורת הכוללי עובדה מהותית מטעה או שאינה
נכונה .בעל שליטה בכל אחד מ האחראי על פי הסעיפי הנ"ל עשוי להמצא אחראי א
הוא על פי אות סעיפי לעבירה על פיה ביחד ע הנשלט על ידיו או לחוד.

2

האחריות לדיווח השוט
על פי החוק מ  1934ישנה בשני מקרי אחריות אזרחית ישירה לפיה יכול רוכש או מוכר
של ניירות ער להגיש תביעה .סעי  (e)9מעניק סעד אזרחי לרוכש או מוכר של נייר ער
הרשו בבורסה במחיר אשר הושפע ממניפולציה בלתי חוקית ,וסעי  18מעניק זכות
תביעה לרוכש או מוכר של נייר ער בהסתמ על הצהרה שקרית או מטעה שנכללה
במסמ אשר הוגש על פי אותו חוק .לא תהא חובה על פי סעי  18א הוכחה התנהגות
בתו לב ,וללא ידיעה שהפרט היה כוזב או מטעה ,כלומר ,לצור חבות ,נדרשת התנהגות
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תקופת ההתיישנות היא שנה מגילוי המצג המטעה או החסר ,או שנה מהיו בו נית היה בבחינה סבירה לגלות

את המצג המטעה או החסר .בכל מקרה אי תביעה אפשרית לאחר חלו שלוש שני מיו ההצעה לציבור.
 2ההתיישנות לגבי עבירות על פי סעי  12היא שנה מיו ההפרה לגבי העילה הראשונה ולגבי העילה השניה.
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שהיא מעבר לרשלנות 3.בפועל אי שימוש ממשי רב בא אחד משני סעיפי אלה .בתי
המשפט בארה"ב קבעו כי צדדי פרטיי יוכלו לתבוע על פי הוראות סעי  14a-9האוסר
על הונאה ב  ,PROXY SOLICITATIONSוסעי  10b-5האוסר על הונאה בעסקאות בניירות
ער .
סעי  10b-5אוסר על מעורבות בהונאות בהקשר לרכישה או מכירה של ניירות ער .
תובעי פרטיי השיגו פיצויי על פי סעי זה במקרי אשר כללו הצגה מטעה או גילוי
חסר של מידע מהותי ,מסחר על ידי אנשי פני או בעלי נגישות למידע ,או ניהול כושל של
עסקי תאגיד.
על מנת להסתמ על הסעי האמור ,על התובע להוכיח כי הנתבע ביצע הונאה בהקשר
לרכישה או מכירה של נייר הער  ,וכי התנהגות הנתבע גרמה לנזק לתובע .לנתבע על פי
סעי זה מספר הגנות אפשריות – כולל פקיעתה של תקופת התיישנות.
סעי  10b-5מחייב הוכחת היסוד של  ,SCIENTERשהתפרש על ידי בית המשפט העליו
בארה"ב כתרמית 4או כפזיזות .5כאמור ,הסעי אינו קובע אחריות אזרחית מפורשת,
אול הפסיקה בארה"ב הכירה בתביעה אזרחית על בסיס הסעי לכל מי שסחר בניירות
ער בהסתמ על מצג שווא ,א הוכח שיוצר המצג פעל בפזיזות.
האחריות האזרחית בישראל
סעי  31לחוק ניירות ער קובע את האחריות האזרחית שחלה ,על החותמי על תשקי
שזהות נקבעה בסעי  22לחוק .על פי סעי  ,31החותמי על התשקי אחראי כלפי מי
שרכש ניירות ער מ המציע 6וכלפי מי שמכר או רכש ניירות ער תו כדי המסחר
בבורסה או מחוצה לה בגי פרט מטעה שהיה בתשקי .
על פי סעי  32לחוק מי שמסר חוות דעת ,דו"ח או אישור שנכללו או נזכרו בתשקי
בהסכמתו .סעי  33לחוק מפרט את המקרי בה תישלל האחריות האמורה על פי
הסעיפי שלעיל.
סעי 38ב לחוק ניירות ער מטיל על בעל עני  ,שהגיש דוח מיידי ,אחריות שווה לאחריות
חותמי תשקי .
 3עילת התביעה לפי סעי  18לחוק משנת  1934מחייבת הוכחה של הסתמכות בפועל ,דבר שמקשה על השימוש בה,
ועילת התביעה השכיחה היא על פי  ,Rule 10b-5שאינו מחייב הוכחת ההסתמכות בפועל.
Ernst & Ernst v. Hochfelder 425 U.S. 185 (US Supreme Court). 4
 5ראה Sundstrand Corp v. Sun Chemical Corp., 553 F.2d (7th cir.), Cert. denied 434 U.S. 875 (1977), at
 1045שהגדיר פזיזות כ" ”highly unreasonable conductושמצריכה הוכחה שהתנהגות של הנתבע “presents a
danger of misleading buyers or sellers that is either known to the defendant or is so obvious that the
"actor must have been aware of it
6

זאת על בסיס התפיסה לפיה בי המציע ניירות ער לציבור ובי הניצעי הנעני להצעה זו שוררת מערכת יחסי

חוזית מיוחדת הנשלטת על ידי סעי זה בחוק .א הדי מטיל אחריות דומה ג על דירקטוריו התאגיד הג שאי
מערכת חוזית בינו לבי הניצעי דוקא וג מטיל את האחריות כלפי כל מי שרכש או מכר ניירות ער בהסתמ על
פרט בתשקי ג א החברה לא היתה צד חוזי לעיסקה.
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סעי 52יא לחוק ניירות ער מטיל על מנפיק אחריות לנזק שנגר למחזיק בניירות ער
כתוצאה מכ שהמנפיק הפר הוראה של חוק ניירות ער או תקנות לפיו.
סעי 52יג לחוק )בדומה לסעי  33לחוק( קובע כי האחריות לפי סעי 52יא לחוק לא
תחול על מי שהוכח שנקט כל האמצעי הנאותי כדי למנוע את ההפרה או על מי
שהוכיח שלא ידע את דבר ההפרה ולא היה עליו לדעת או לא יכול היה לדעת.
האחריות לפי סעי 52יא לחוק לא תחול כלפי מי שהוכיח שרכש את ניירות הער של
המנפיק בשעה שידע או יכול היה לדעת על ההפרה.
סעי 52יא לחוק הינו הוראה הקובעת עוולה של הפרת חובה חקוקה ביחס לחוק ניירות
ער והתקנות שלפיו 87.הפסיקה הישראלית נהגה במגמה של החמרת האחריות האזרחית
החלה על פרסו מידע לציבור.
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רקע והנמקה לשינוי המוצע בדי הישראלי אחריות אחידה
שינוי מתכונת הדיווח הקיימת והשוואת רמת הדיווח והיקפו בתשקי ובדיווחי
השוטפי  ,שהינ הנושאי המרכזיי בעבודתה של הועדה ,מדגישי את הצור בשינוי
ההוראות הקיימות בדי לעניי אחריות של התאגיד ומקבלי ההחלטות בתאגיד לגילוי
הנית בתשקי  ,לעומת אחריות לגילוי הנית במסגרת הדיווחי השוטפי .
להל יפורטו בקצרה הטעמי העיקריי לאימוצו של הסדר המטיל על אלה אחריות
דומה בגי הפרת של חובות הגילוי ,בי א ההפרה בוצעה במסמ ההצעה לציבור ובי
א בוצעה במסגרת כל דוח אחר.
אימו המלצותיה המוצעות של הועדה עתיד להעלות את רמת הדיווח השוט כ שיכיל
את כל הפרטי החשובי למשקיע לצור קבלת החלטות ההשקעה שלו .הדיווח השוט
)הדוח התקופתי( ישמש כלי בידי החברה לעדכ את המשקיעי מ הציבור באות
ענייני אות נדרשת החברה לפרט במסגרת תשקי .
במצב דברי זה יהוו הדיווחי השוטפי )הדוח התקופתי בעיקר( ,הלכה למעשה ,את
מקור המידע המרכזי על החברה ג כאשר היא מציעה את ניירות הער שלה לציבור,
 7לדעה שחלה חובת גילוי רחבה על חברה נסחרת מעבר לאמור בחוק ובתקנות המתייחסות בדרישות הגילוי והדיווח
בחוק ובתקנות שהותקנו על פיו ,ראה ע"א  5320/90א.צ .ברנובי נכסי והשכרה בע"מ נ' רשות ניירות ער פ"ד
מ.818(2)/
 8סעי 52יא לחוק אינו קובע מפורשות אחריות בגי פרט מטעה בדוח מיידי דוקא ,בניגוד לסעי )31א( לחוק שעושה
כ מפורשות לגבי תשקי  .א בית המשפט קבע כבר כי רואי חשבו ודירקטורי
תקופתי חייבי חובת זהירות כלפי משקיעי

הסוחרי

בבורסה וניזוקי

המפרסמי

פרט מטעה בדוח

עקב ההטעיה )ת"א  2189/85אילי נ'

רוטנברג – לא פורס (.
 9ור' במאמרו של ד"ר עמרי ידלי  ,גבולות האחריות המשפטית בגי מצגי שוא בשוק המשני ,משפטי כ"ז תשנ"ז.
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וזאת משו שהמידע בתשקיפי חוזרי יתבסס בעיקרו על הדיווחי השוטפי תו
הכללת בתשקי בדר של הפניה .מסיבה זו בלבד יש היגיו רב בהטלת אחריות זהה על
מקבלי ההחלטות בחברה על מידע שה מוסרי לציבור ,בי א מידע זה מובא במסגרת
תשקי ובי א במסגרת דוח שוט .
ראוי לציי כבר כא כי ההסדר המוצע להאחדת רמת האחריות כאמור אינו שונה
מהותית מההסדר הקיי היו בדי  ,אשר מאמ למעשה נורמת רשלנות כנורמה הראויה
לאחריות ה בשוק הראשוני וה בשוק המשני .10
ע זאת נתמודד במסגרת דיו זה ע הטענה המושמעת לעיתי ולפיה פרסו מידע
לציבור בשוק המשני )באמצעות דיווחי שוטפי ( צרי להיות כפו לסנקציות משפטיות
קלות יותר מ הסנקציות המשפטיות שיש להטיל על פרסו מידע לציבור בשוק הראשוני
)באמצעות תשקי (.
טענה זו מבוססת בעיקרה על ההבחנה הקיימת בי השוק הראשוני ,מקו בו חברה
מגייסת כס מהציבור על ידי הצעה של ניירות ער שלה לציבור ובדר זו נוצרת מערכת
יחסי חוזית בינה לבי הנעני להצעתה ,לעומת השוק המשני ,שבו מתנהל מסחר שוט
בי משקיעי בניירות ער כאשר החברה אינה צד לעסקאות ולמעשה לא נוצרת בינה
לבי המשקיעי יריבות חוזית.
ההצדקה להחמרת האחריות מקו שקיימת מערכת יחסי חוזית ,נשענת על הדעה
שכצד לחוזה המנפיק עומד מול הניצעי והוא יכול להרוויח מהטעיית הצד השני ,זאת
בהבדל ממקרה של פרסו מידע מטעה בשוק המשני ,שאז התאגיד המדווח אינו בעל
אינטרס ,ולכ לכאורה אי תמרי להתערבות הדי  .עוד בהקשר זה מושמע הטיעו כי
פרסו מטעה בשוק המשני בדר כלל לא יגרו נזק למשקיעי כקבוצה מאחר שכנגד כל
מי שהפסיד בגי פרסומו של אותו מידע ,עומד משקיע אחר אשר הרוויח.
טענות מסוג זה מתעלמות למעשה מאחת המטרות המרכזיות והחשובות ביותר של חוק
ניירות ער והיא יצירתו של שוק הו משוכלל יעיל והוג  .ברור שככל שהמידע שימצא
בידי הציבור יהיה מהימ יותר השוק יהיה יעיל יותר ומשוכלל יותר.
פרסו מידע מטעה בציבור חותר תחת השגתה של מטרה זו והוא גור נזק לשוק ,בי א
נמסר לציבור במסגרת תשקי ובי א באמצעות דוח שוט  ,ובהקשר זה ,לעובדה
שלמשקיעי כקבוצה לא נגר נזק כספי ,אי חשיבות .באופ טבעי ,הפחתת אחריות
של יוצרי המצגי בשוק המשני מפחיתה ג את מהימנות אותו מידע ,ומכא שהיא אינה
מתיישבת ע השאיפה ליצור שוק משוכלל כאמור.
משטר אחריות ראוי ייצור אצל יוצרי המצגי תמרי חוקי למלא את דרישות הגילוי
בדוחות השוטפי  ,בדיוק באותו אופ לפיו ה ממלאי את דרישות הגילוי בתשקי .
10

לדעה שונה לפיה יש להבחי בי רמת המידע ובי האחריות המשפטית הנדרשי בשוק הראשוני לעומת השוק

המשני ר' מאמרו של עו"ד א .אברמזו  ,תחזיות ומידע ר בחברה הציבורית

החובה לגלות ועקרונות האחריות

המשפטית ,משפטי  ,22עמ'  .(1993) 55א כי ג לדעת המחבר הדי הישראלי המצוי רואה את נורמת הרשלנות
כנורמה הראויה לאחריות ה בשוק הראשוני וה בשוק המשני.
83

כל זה נכו במיוחד בשיטה החדשה במסגרתה הדוחות השוטפי יהוו את מקור המידע
העיקרי על עסקי החברה ג בעת שהחברה מגייסת כס מ הציבור )ר' דיו לעיל(.
לבסו יודגש ,כי למרות טענות אלה לא כ התגבש הדי הנוהג .זה מכבר קבעה הפסיקה
בישראל אחריות למצגי שווא רשלניי ג בי צדדי שאי ביניה יריבות חוזית .יתירה
מכ  ,במקרה אחד נפסק ,כי רואי חשבו ודירקטורי המפרסמי פרט מטעה בדוח
תקופתי חייבי חובת זהירות כלפי משקיעי הסוחרי בבורסה והניזוקי עקב
ההטעיה 11.במקרה זה נקבע כי הדוחות הכספיי מתפרסמי לאחר שניירות הער של
החברה נרשמו למסחר בבורסה ,וכי פרסומ נועד לטובת כל מי שסוחר באותו נייר ער
בבורסה ,מבלי שתהיה חשיבות למקור שממנו רכש את הנייר .לכ חובת של מגישי
הדוחות הכספיי היא כלפי כל המשקיעי המסתמכי על אות דוחות כספיי .
ג בחוק ניירות ער עצמו מגלה המחוקק את דעתו כי אי חשיבות לשאלה א המנפיק
היה צד לעיסקה לצור הטלת אחריות עליו .כ  ,בתיקו מס'  9לחוק הורחבה אחריות
המנפיק בגי פרט מטעה בתשקי  ,ג כלפי מי שרכש ניירות ער תו כדי המסחר
בבורסה ,זאת בשונה מהנוסח המקורי של סעי  31לחוק שהטיל אחריות רק כלפי מי
שרכש ניירות ער מ המציע .אומנ  ,סעי  31הנ"ל עניינו באחריות בשוק הראשוני ,אלא
שהוא מלמד על הגיונו של המחוקק שמצא לנכו לראות את המנפיק אחראי ג לעסקאות
שהוא אינו צד לה  ,ואינו מרוויח מה ישירות .דומה שהגיו זה עומד בניגוד לרציונאל
התומ בטענה שקוראת להפחתת אחריות בשוק המשני ,כאמור לעיל.
סעי  52יא בחוק ,המהווה מקור אפשרי לתביעות נגד המנפיק ומקבלי החלטות בו ,בי
השאר במקרי של הפרת חובות דיווח שוט  ,מאמ הסדר של אחריות הדומה בעיקרו
להסדר האחריות במקרה של הפרת חובות הגילוי בתשקי .
מהאמור לעיל עולה שמשטר האחריות הראוי אינו יכול להצדיק הבחנה בי מצבי של
הפרת חובות הגילוי בתשקי ע גיוס ההו מהציבור ,לבי הפרת חובות הגילוי בדיווחי
השוטפי במהל כל התקופה בה מוחזקי ניירות הער של החברה בידי הציבור.
הנושאי באחריות
שאלה אחרת היא מי ה האורגני בחברה עליה יש להטיל אחריות כנ"ל .ברור שאי די
בהטלת אחריות על גו שהינו תאגיד .תאגיד הינו מבנה משפטי מורכב ,יציר הדי  ,ולצור
הקביעה מי מניע אותו יש לבחו את כלל מרכיביו .דיני החברות רואי שלושה אורגני
עיקריי לחברה :האסיפה הכללית ,הדירקטוריו והמנכ"ל )ר' ס'  48לחוק החברות,
התשנ"ט ) 1999להל "חוק החברות"(( .סמכויות הניהול והשליטה של החברה מסורות
 11ת"א  2189/85אילי נ' רוטנברג )לא פורס (.יצוי כי העוולות של פסק הדי התגבשו עוד לפני התיקו לחוק שהוסי
את סעי  52יא ,ולכ פסה"ד לא התבסס על הוראותיו של סעי זה .ע זאת יודגש כי בשעת מת פסה"ד כבר כללו
הוראות החוק את סעי  52יא ,אשר אינו מטיל מפורשות על מומחי אחריות לדוח שוט  ,ולמרות זאת הטיל פסה"ד
על רוה"ח חובת זהירות כאמור.
84

לדירקטוריו ולמנכ"ל )ר' ס'  92וכ ס'  122 – 119לחוק החברות( ועל כ דומה שיש
הצדקה להטיל על אלה את האחריות למעשי ולמחדלי המיוחסי למנפיק.
עשויה להישמע הטענה שאי זה ישי להטיל על הדירקטורי בחברה את האחריות
לתוכנ של כל הדוחות השוטפי  ,שכ  ,בשל אילוצי זמ והתמחות ,הדירקטורי אינ
יכולי  ,וג אי לצפות מה  ,להיכנס לפעילות היומיומית שהיא מנת חלקה של ההנהלה
הפעילה.
לכ נית להציג מספר מעני  :הדירקטוריו  ,בתוק תפקידו ,אחראי לאישור הדיווח
הכספי השוט של החברה ג על פי דיני החברות – וזאת על פי חוק החברות .12לעניי כל
דיווח אחר :ראשית הדירקטורי הינ נושאי משרה בחברה וככאלה מוטלות עליה ,
ג מכוח דיני החברות ,חובות אמו וזהירות כלפי החברה וכלפי כל אד אחר ,כאשר
הפרת של חובות אלה יכולה להקנות לנפגעי את הזכות להפרע מה ; שנית יהיה זה
נכו לומר שלתפקידי פיקוח והנהלה נלווית ,באופ טבעי ,אחריות ג למעשי שנעשו
בידי אחרי  ,מכוחה של הדלגציה האופיינית לתפקידי אלה .אחד מהתפקידי
המרכזיי של מי שעומד בראש פירמידה הוא ליצור מערכת יעילה ע הסתברות נמוכה
לטעויות ,ומי שמשימה זו לא צלחה בידיו צרי לשאת באחריות .זאת ועוד ,במשטר שבו
הדיווחי השוטפי מהווי למעשה את מקור המידע המרכזי על החברה )ר' דיו לעיל(
מופחת משקל של טענות מסוג זה ,ואי היגיו להטיל אחריות רק כאשר התאגיד מגייס
הו מהציבור .הסיבה לכ הינה שמטרתו של חוק ניירות ער היא להג  ,באותה מידה ,ג
על המשקיעי בשוק המשני.
הנימוקי להטלת אחריות מכח דיני ניירות ער על האורגני של החברה )הדירקטוריו
והמנכ"ל( ,חלי במשנה תוק על מי שהינ בעלי השליטה בחברה ,אלה שמכוח
החזקותיה בחברה יש לה את היכולת לכוו את ענייניה ,לה ייצוג בדירקטוריו ,
ממני על פי רוב את המנהלי הכלליי בחברה ,או שמכהני ככאלה בעצמ  .לכ ,
בדומה לאורגני של החברה יש להטיל עליה אחריות למידע שמפורס בש החברה,
וזאת לצד ההגנות המתאימות )הקיימות ,ככל הנראה ,כבר היו בדי המצוי(.
לסיכו נקודה זו יש להדגיש ,שההסדר המוצע על ידי הועדה אינו מחמיר יותר מההסדר
הקיי  ,וזאת לאור ההוראות המפורטות בסעי  52יא לחוק ,המטילות על המנפיק,
הדירקטורי  ,המנכ"ל ובעלי השליטה אחריות מסוג של רשלנות ,לכל הפרה של איזה
מהוראות החוק .צרי ג לזכור שעל פי ההסדר המוצע )המאמ את ההסדר הקיי היו
בדי לעניי זה( האחריות אינה אחריות מוחלטת ,אלא מסוג של רשלנות שמטבעה ניתנת
לעיצוב בהתא לשיקולי של מדיניות חברתית ,ולדירקטורי עומדת ,בי היתר ,ההגנה
של ביצוע בדיקות נאותות – ר' להל דיו בסעי הבא.

 12ר' סעי  171לחוק החברות ,התשנ"ט .1999
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האחריות על התאגיד ,על הדירקטורי  ,על המנכ"ל ועל בעלי השליטה בחברה תחול,
כמוב  ,לצד אחריות של אחרי שחתמו על התשקי )כגו החתמי ( ,ושל מומחי
לחוות דעת שנתנו בתשקי או בדוח השוט  .בהבדל מהדי הקיי  ,לפיו אחריות מומחי
מכוח החוק מוסדרת רק במסגרת התשקי  ,יש להסדיר בחקיקה את אחריות ג
למצגי שניתנו בדוח השוט  .אחריות המומחי תהיה מוגבלת לחוות דעת ,סקירה ,דוח
או אישור שהכינו והסכימו לכלול בתשקי או בדוח.
בדומה להסדר הנוהג היו  ,אחריות אזרחית כאמור תחול כלפי מי שרכש ניירות ער מ
המציע וכלפי מי שמכר או רכש ניירות ער תו כדי המסחר בבורסה ומחוצה לה ,לנזק
שנגר לה מחמת שהמנפיק ומקבלי ההחלטות בו הפרו את חובותיה על פי חוק ניירות
ער .13
רמת האחריות
חוק ניירות ער אימ את נורמת הרשלנות כנורמה ראויה לאחריות ,ה בשוק הראשוני
וה בשוק המשני .בעקרו  ,מתכונת האחריות הקיימת ביחס לתשקי מטילה על חותמי
התשקי וא על כאלה שלא חתמו עליו ,אחריות לנזק שנגר לו מחמת שהיה בתשקי
פרט מטעה ,כלפי מי שרכש מהמציע ומי שרכש או קנה בבורסה .חותמי התשקי יכולי
להתגונ מפני התביעה א יוכיחו שנקטו באמצעי נאותי כדי להבטיח שלא יהיה
בתשקי פרט מטעה .נטל השכנוע ,בניגוד לכלל הרגיל לפיו המוציא מחברו עליו הראיה,
רוב על הנתבעי  .ההסדר בסעי  52יא )שהינו מקור אפשרי לתביעות נגד המנפיק,
המנכ"ל ,הדירקטורי ובעלי שליטה ,בי השאר ,במקרה של הפרת חובות דיווח שוט (
הינו דומה בעיקרו.
ההסדר המוצע מתבסס על נורמת הרשלנות .הטע העיקרי לכ הוא ,שהסדר המאמ
נורמה של רשלנות במהל כל התקופה שניירות ער של החברה מוחזקי בידי הציבור
מטיל ,מחד ,על מקבלי ההחלטות בחברה את האחריות לענייני השוטפי במהל
העסקי הרגיל של התאגיד ,ומכא יוצר דרישה לר גבוה של סטנדרט התנהגות,
ומאיד  ,מאפשר לאז את גובהו של ר זה במקרי הראויי  .וזאת הודות לייחודה של
הרשלנות אשר מטבעה ניתנת לעיצוב על ידי שיקולי של מדיניות חברתית.14

13

ראוי לציי כי בארה"ב ,כחלק מהרפורמה המקיפה המוצעת במסגרת ה –  ,AIRCRAFT CARRIERעומדת על

הפרק ההצעה לחייב את רוב הדירקטורי ואת נושאי המשרה הבכירה בתאגיד לחתו על הדוחות הרבעוניי וזאת
בנוס על חובת הקיימת של אלה לחתו על הדוח התקופתי .כמו כ מוצע לחייב את כל בעלי התפקידי שחתמו על
איזה מהדוחות השוטפי )לרבות הדוחות המידיי ( להצהיר במסגרת הטופס עליו ערו הדוח ,כי קראו את הטופס,
וכי למיטב ידיעת אי בו פרט מטעה או פרט חסר מהותי כלשהו.
14

יפי לעניי זה דבריו של השופט ברק בפרשת יערי" :הקטגוריות של הרשלנות לעול אינ סגורות לעול אינ

נוקשות ולעול אינ נוקטות על השמרי  ,אלא נקבעות ה בהתא לתחושת המוסר והצדק החברתי והסוציאלי
וצורכי החברה המשתני ".
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נספח ח'

חוות דעת עור די ההנפקה בתשקי

הדי הקיי
ס' )17ב() (3לחוק ניירות ער מסמי את שר האוצר להתקי תקנות בדבר פרטי שיש לכלול
בתשקי  .בי היתר מוסמ השר להתקי תקנות בעניי חוות דעת עור די  ,בנוגע לנושאי
הבאי :
)א( הזכויות הנלוות לניירות הער המוצעי ולניירות הער האחרי של המנפיק;
)ב( סמכות המנפיק להנפיק את ניירות הער המוצעי בצורה המוצעת;
)ג( מינוי הדירקטורי של המנפיק;
)ד( תיאור ההסכמי הנזכרי בתשקי שהמנפיק צד לה ;
)ה( תיאור הערבויות והשעבודי הנזכרי בתשקי שנת המנפיק וה תקפי במועד פרסו
התשקי ;
)ו( תיאור ההליכי המשפטיי הנזכרי בתשקי שהמנפיק צד לה במועד פרסו
התשקי ;
)ז( כל עניי משפטי אחר שנקבע בתקנות;
מכוח החוק הותקנה תקנה  61לתקנות ניירות ער )פרטי התשקי מבנהו וצורתו( לפיה:
או ג
תובא חוות דעת של עור די  ,המאשרת שהזכויות הנלוות לניירות הער המוצעי
למניות האחרות של המנפיק א ניירות הער המוצעי ה מניות תוארו נכונה ,ושלמנפיק
הסמכות להנפיק את ניירות הער המוצעי בצורה המוצעת ,ושמנהלי המנפיק נתמנו כדי
ושמותיה נכללי בתשקי ; חוות הדעת תציי שעור הדי הסכי מראש לכללה בתשקי .
בפועל כולל כל תשקי חוות דעת עו"ד המאשרת כי הנדרש על פי סעי  17תואר נכונה ה לגבי
החברה וה לגבי חברות בנות שלה וכ הסכמה להכללת חוות הדעת בתשקי .
הביסוס לדי הקיי
המתכונת הקיימת של חוות הדעת נקבעה רק בתיקו מס'  9לחוק ניירות ער והמצב ששרר
לפני תיקו זה דרש את הפרטי הדרושי בתקנה  61דלעיל בלבד .שינוי זה התרחש בד בבד
ע החמרת האחריות שהוטלה על החותמי על התשקי  ,והרחבת מעגל המשקיעי כלפיה
אחראי הגור שחתו על התשקי .
נראה כי הרצו להגביר את ההגנה על ציבור המשקיעי מפני מידע שגוי שנית בתשקי הוא
זה שעמד בבסיס הרציונל של הגברת אחריות החתומי על התשקי  .הרחבת הנושאי
הכלולי בחוות דעת עור הדי  ,עלתה בקנה אחד ע רציונל זה .מטרת הרחבה זו הייתה
להרחיב ג את אחריות של עורכי הדי לנושאי אלו בלא לצמצ את אחריות של יתר
החתומי על התשקי בענייני בה עוסקת חוות הדעת.
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בתיקו מס'  10לחוק ,נוספה הבהרה למע הסר הספק כי היק אחריות של נותני חוות דעת
בתשקי מוגבלת למה שכלול בחוות דעת ושהסכימו להכללתו בתשקי  ,ואול  ,אי
הסתייגות שכזו לגבי אחריות של מי שחתמו על התשקי ואחראי לאמור בו מכח סעי 31
לחוק .תמיכה לכ נית למצוא באמור בדו"ח ועדת מאור ,בעמ' :66
"אחריות המומחי מסויגת לחוות דעת בלבד .יתר החותמי אחראיי לכל חלקי התשקי ,
לרבות חוות דעת שנערכו על ידי אנשי מקצוע .יתכ  ,אמנ שג בישראל א הדירקטורי
יוכיחו כי האמינו בכישוריה של אנשי המקצוע יהיה בכ כדי הרמת הנטל ,כפי שהדי קובע
במפורש באנגליה ,אול הדבר לא נאמר במפורש על ידי המחוקק הישראלי ועלינו לחכות
בעניי זה להכרעת בית המשפט".
ע זאת ,יכולה כאמור להישמע הטענה כי הרחבת אחריותו של עור הדי מצמצמת את
אחריות החברה והחותמי על התשקי ועל כ יש לשקול מחדש את התועלת שצומחת ממנה
לנוכח הנזק שהיא עלולה לגרו לבעלי המניות ולאור העלויות בגינה.
בדי האמריקאי
לש השוואה על פי הדי האמריקאי ,כנדרש בחלק המפרט את ה Description of exhibits
ב  Regulation s-kתכלול חוות דעת עור די בתשקי את הפרטי שלהל :
“An opinion of counsel as to the legality of the securities being registered, indicating

whether they will, when sold, be legally issued fully paid and non-assessable, and, if
debt securities, whether they will be binding obligations of the registrant”.

בניגוד למצב בישראל ,חוות דעת עור הדי על פי הדי האמריקאי כוללת בעיקר אישור בדבר
חוקיות ניירות הער הנרשמי למסחר ואינה כוללת תיאור המצב המשפטי של החברה הנוגע
לתביעות ,ערבויות ,שעבודי וכו'.
תפקידו של עור הדי כא הוא ,למעשה ,לאשר את חוקיות רישו ניירות הער  .דומה הדבר
לאישור עור די בדבר חוקיות העברת בעלות של נכס המוצע למכירה.

88

נספח ט' שינויי חקיקה ותקינה נדרשי בעקבות המלצות הועדה
חקיקה ראשית
 .1תיקו סעי  17לחוק ניירות ער  ,התשכ"ח ) 1968להל – חוק ני"ע(
ליישו ההמלצה לגבי שינויי בחוות דעת עור הדי בתשקי .
 .2תיקו סעי  19לחוק ני"ע ליישו ההמלצות בעניי פטור בגי סוד מסחרי.
 .3תיקו סעיפי 52 ,31 33יא יג 53 ,לחוק ני"ע ליישו ההמלצה בנושא
האחדת האחריות האזרחית והפלילית לגבי תשקי ודיווח שוט .
 .4הוספת סעי הגנות מפורשות לעניי "נמל מבטחי ".
חקיקת משנה
 .1תיקו מקי בתקנות ניירות ער )דוחות תקופתיי ומיידיי ( ,התש"ל 1970
ליישו המלצות הועדה בנושא הפרטי בדוח תקופתי ובדוחות ביניי  ,וכ
ליישו המלצות הועדה בעניי הסברי שיובאו בדוח הדירקטוריו ופרטי
שיועברו מדוח הדירקטוריו לדוח התקופתי.
 .2תיקו מקי בתקנות ניירות ער )פרטי תשקי  ,מבנהו וצורתו(,
התשכ"ט  1969ליישו המלצותיה המרכזיות של הועדה בנושא הפרטי
שיש לכלול בתשקי של חברה הנרשמת לראשונה למסחר ובתשקי חוזר.
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נספח י' – דוגמא :מודל דיווח לפרק "תיאור עסקי החברה" בתשקי חברה
המנפיקה לראשונה לציבור חברת לאירא בע"מ
הערות מקדימות לדוגמא
 .1דוגמא זו נועדה להמחשת מתכונת פרק תיאור עסקי החברה בלבד .הדוגמא נבנתה על
בסיס ההמלצות בדוח הועדה ,א אינה מכילה את כל המלצות הועדה לפרק תיאור
החברה ,אלא רק סעיפי נבחרי המסייעי בבניית הדוגמא .חשוב לציי כי דוגמא זו
מהווה רק רכיב בודד במכלול הרכיבי הקיימי בתשקי החברה ,ולכ כשלעצמה איננה
פורשת את התמונה הכוללת עבור המשתמשי  .פרקי חשובי ביותר בתשקי  ,כגו :
הסברי הדירקטוריו ודוחות כספיי  ,אינ מובאי בדוגמא זו ,ולכ יש לקרוא את
הדוגמא בהתחשב בכ שהאלמנטי )הכמותיי והאנליטיי ( המשלימי את תמונת
עסקי החברה ,מקבלי ביטוי בפרקי שמחו להיק של דוגמא זו.
 .2תארי התשקי  20 :בפברואר .2001
 .3לפני פרק תיאור החברה תבוא פסקת אזהרה לגבי מידע צופה פני עתיד ).(DISCLAIMER
להל נוסח בלתי מחייב ,שהוא בגדר הצעה בלבד ,לתוכ פסקת האזהרה:

"פרק תיאור עסקי החברה כולל מידע צופה פני עתיד .מידע צופה פני עתיד
הוא מידע בלתי וודאי לגבי העתיד ,המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה
בתארי התשקי  ,וכולל הערכות של החברה או כוונות שלה נכו לתארי
התשקי  .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופ מהותי מ התוצאות
המוערכות או משתמעות ממידע זה .במקרי מסויימי  ,נית לזהות קטעי
המכילי מידע צופה פני עתיד על ידי הופעת מילי כגו " :אנו מעריכי ",
"אנו מתכווני "" ,אנו סבורי "" ,אנו צופי " וכד' ,א ייתכ כי מידע זה
יופיע ג בניסוחי אחרי ".

 .1תיאור כללי
חברת לאירא בע"מ )להל – "החברה" או "לאירא"( התאגדה בישראל ביו  .1.1.1986החברה
החלה לפעול בשנת  1986בתחו פיתוח ומכירה של תוכנות לעיבוד מידע פיננסי .בשנת 1988
הפסיקה החברה את פעילותה בתחו זה ,לאחר שזיהתה פוטנציאל בתחו המחשבי
האישיי )להל – " .("PCהחברה רכשה בשנת  90% 1988מהבעלות בחברת מחשבה בע"מ
)להל – "מחשבה"( ,אשר פעלה עד אז כיבואנית ,משווקת ומפיצה של מחשבי  .PCמשנת 1988
ועד היו פועלת החברה ,באמצעות מחשבה ,בתחו שיווק מחשבי  PCבישראל .החברה עצמה
מספקת שירותי ייעו  ,אינטגרציה ותמיכה בישראל למערכות ממוחשבות ולמחשבי ה

PC

שנמכרי על ידי חברת הבת מחשבה.
נכו להיו  ,החברה יחד ע חברת הבת שלה )להל – "הקבוצה"( מספקת פתרונות בסיסיי
של חומרה ,תוכנה ושירותי כפי שצוי לעיל.
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 .2השקעות בהו החברה בשנתיי האחרונות
 16.1.2000הנפיקה החברה  2,000,000מניות המהוות  20%מהונה העצמי )לאחר

ביו

1

ההנפקה( לחברת טק היי בע"מ תמורת  70,000אלפי ש"ח .מחיר המניה של החברה הנגזר מ
ההנפקה לחברת טק היי בע"מ הנו  35ש"ח .מחיר המניה המוצע על פי תשקי זה הוא 40
ש"ח.2

 .3תחומי פעילות עיקריי
לקבוצה שני תחומי פעילות ,המדווחי ג כמגזרי עסקיי בדוחותיה הכספיי :
) (1ייבוא ,שיווק והפצה של מחשבי  PCוציוד בסיסי נלווה בישראל )להל – "תחו
המחשבי " או "מגזר ה  – ("PCפעילות זו מבוצעת על ידי חברת הבת מחשבה.
) (2אספקת שירותי ייעו  ,אינטגרציה ותמיכה למערכות ממוחשבות בישראל )להל – "תחו
השירותי למערכות ממוחשבות" או "מגזר השירותי "( – פעילות זו מבוצעת על ידי
החברה.

 .4מידע כספי לגבי המגזרי העסקיי
1998
אלפי ש"ח

הכנסות המגזר מחיצוניי
תוצאת המגזר ) רווח

1999

מגזר

מגזר

התאמות

ה PC

השירותי

למאוחד

מאוחד

מגזר

ה PC

מגזר

התאמות

השירותי

למאוחד

מאוחד

100,200

72,000

)(200

172,000

112,700

88,000

)(700

200,000

11,200

21,100

)(100

32,200

12,600

15,400

)(100

27,900

תפעולי(
נכסי המגזר

53,000

2,500

שיעור המיעוט במגזר

10%

0%

5,000

60,500

60,000

2,400

10%

0%

2000
אלפי ש"ח

הכנסות המגזר מחיצוניי

מגזר

מגזר

התאמות

ה PC

השירותי

למאוחד

מאוחד

229,500

127,900

102,000

)(400

תוצאת המגזר ) רווח תפעולי(

15,300

19,200

)(100

34,400

נכסי המגזר

63,000

2,300

4,700

70,000

שיעור המיעוט במגזר

10%

0%

לא מבוצעות עסקאות מהותיות בי המגזרי .
לפרטי נוספי  ,ראה ביאור  18בפרק הדוחות הכספיי של החברה.

 1ר' פרטי נוספי על חברת טק היי בע"מ בסעי  5לפרק תיאור בעלי העניי בחברה.
 2לפרטי ההצעה על פי תשקי זה ראה את פרק ההצעה.
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5,100

67,500

 .5ענייני הנוגעי לפעילות הקבוצה בכללותה
 5.1סביבה כללית והשפעת גורמי חיצוניי
הקבוצה אינה מושפעת באופ משמעותי ממשתני ה"מקרו" בסביבה בה היא פועלת.
ההזדמנויות והאיומי של הקבוצה נובעי בעיקר ממשתני ענפיי )ענ החומרה וענ
התוכנה( ,אשר מוצגי בהמש לגבי כל תחו פעילות באופ מפורט .גורמי עיקריי בסביבה
הכללית העשויי בכל זאת להשפיע על הקבוצה ה  :שינויי טכנולוגיי בתחומי פעילות
"משיקי " לפעילות הקבוצה )כגו  :תקשורת(; שינויי בשערי חליפי של מטבעות שוני
)בעיקר :הדולר ,היי  ,השטרלינג(; האטה כללית במשק אשר עלולה לגרור ביטול או דחיית
חוזי שירות ע לקוחות.
 5.2סינרגיז בי תחומי הפעילות של הקבוצה
למרות שהקבוצה בוחנת כל תחו פעילות שלה בנפרד לצרכי קבלת החלטות ,הקצאת
משאבי וניתוח כספי ,הרי שקיימת תרומה הדדית של תחומי הפעילות האחד לאחר .תחו
מחשבי ה  PCתור

לתחו

השירותי

על ידי אספקת רשימות לקוחות קיימי

והפניית

אות לקוחות לקבלת שירותי בנוס למחשבי ה  PCשסופקו לה  .תחו השירותי תור
לתחו מחשבי ה  PCבכ שללקוחות מוצעת חבילת פתרונות כוללת למערכות המחשוב שלה
ואי ה צריכי לפנות לספקי פתרונות אחרי .
מנכ"ל החברה אחראי לביצוע השילוב המיטבי בי תחומי פעילות הקבוצה ,כאשר תחתיו
פועלי מנהלי התחומי )מחשבי ושירותי ( .משרדי ההנהלה של הקבוצה ממוקמי
בתל אביב ,ובה – מעבר לפונקציות האדמיניסטרציה של שני תחומי הפעילות – מתבצעת ג
חלק מפעילות  ,כמפורט להל בתיאור כל תחו פעילות בנפרד.

 .6ענייני הנוגעי לכל תחו פעילות בקבוצה בנפרד
 6.1ייבוא שיווק והפצה של מחשבי PC

 6.1.1סביבה כללית ומידע על תחו הפעילות
בענ ה  PCבישראל פועלות חברות המייבאות מחשבי  PCוציוד נלווה מחו"ל ומשווקות
אות בישראל ,וכ מעט חברות המייצרות ומשווקות מחשבי  PCבישראל .להל מספר
מאפייני ומגמות בענ בשני האחרונות ,אשר משפיעי ה על פעילות חברת מחשבה
וה על המתחרי בתחו המחשבי :
• חידושי רבי ותדירי – המשפרי באופ מתמיד את ביצועי ,מאפייני ושימושי
מחשבי ה  .PCהחברה מעריכה כי חידושי אלה צפויי להימש בקצב גבוה ג
בשני הקרובות.
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•

מהירות ועוצמה – העלייה משמעותית לאור השני במהירות התגובה ועוצמת
החישוב של מחשבי ה  ,PCהביאה לתופעה של החלפה ושדרוג תכופי של מחשבי
 PCמדורות ישני  ,ולהכנסת שימושי חדשי ומורכבי יותר במערכות ה .PC

•

שיפורי במאפייני המחשב – מסכי צבע ,תמונה חדה ,מזעור המחשב ,אפשרויות
שדרוג פשוטות )הוספת זיכרו ויכולת עיבוד( ,נוחות שימוש ,התממשקות
למכשירי ומכונות מסוגי שוני .

•
•

שיפורי בתוכנה – בעיקר ,שיפורי ניכרי בתוכנות הפעלה למחשבי .PC
ירידה במחירי

וגידול בביקושי

– מחירי ה  PCיורדי

באופ עקבי בשני

האחרונות ,כתוצאה מ החידושי הטכנולוגיי המוזילי את עלויות הייצור
וכתוצאה מ התחרות הגבוהה בענ  .ירידת המחירי  ,יחד ע הפריצה
המטאורית של רשת האינטרנט לישראל בשני האחרונות ,הביאו לעלייה
מתמשכת בביקושי למחשבי .PC
•

תחרות – התחרות בי המשווקי של מחשבי ה  PCבישראל עזה ביותר .לפירוט
ראה סעי .6.1.8

•

חוזי הפצה – חברות בענ אשר מייבאות מחשבי  ,PCקשורות בחוזי הפצה ושיווק
)שאינ מקני בלעדיות ,בדר כלל( של המחשבי בישראל ע יצרניות מחשבי
בחו"ל .לחברות רבות בענ קיימת תלות במספר חוזי הפצה עיקריי ע חברות
גדולות בחו"ל.

•

לא נית להצביע על קשר חזק בי הכנסות
חוסר תאימות ע מחזורי העסקי
החברות בענ ממכירת מחשבי אישיי לבי מגמות כלליות של מחזורי
העסקי בישראל .כ למשל ,שוק מחשבי ה  PCבישראל ממשי להתרחב ולצמוח
בשני
אחרי .

•

האחרונות ,למרות ההאטה והמיתו ששררו במשק בתחומי

רבי

גורמי הצלחה קריטיי בענ – לדעתנו ,קיימי מספר גורמי עיקריי שבה
תלויה הצלחת החברות הפועלות בענ  ,ביניה  :ראשוניות בשיווק חידושי
ושיפורי ; שיווק תדמית ובניית נאמנות הלקוחות; השגת חוזי הפצה ע חברות
מותג גדולות בחו"ל; מת חבילת שירותי תמיכה איכותיי ללקוחות לאחר
שביצעו רכישה.

 6.1.2מוצרי
מגזר ה  PCמשווק את המוצרי העיקריי הבאי :
• מחשבי אישיי – מחשבי  ,Desktopמחשבי נישאי  ,Portableומחשבי זעירי
 .Notebookכמו כ  ,המגזר משווק לעיתי חלקי מחשבי בנפרד ,כגו  :רכיבי זיכרו ,
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לוחות א  ,מעבדי  ,כונני ומסכי  .למעלה מ  90%מ המחשבי המשווקי על
ידי המגזר הנ מוצרי ממותגי )בעיקר :מחשבי אינטליה ומחשבי דיגיקו (.
•

ציוד היקפי – בעיקר ,שיווק מדפסות וסורקי של חברת .HHPP

•

תוכנות הפעלה – למחשבי אישיי  ,בעיקר של חברת מיקרוטפוס.

•

מערכת קולנוע ביתי – מוצר חדש במגזר ,המצוי בשלב החדירה לשוק .ראה פרטי
נוספי לגבי מוצרי חדשי בסעי .6.1.3

•

מודמי לכבלי – ככל הנראה ,בשנה הקרובה יתחיל המגזר לשווק מודמי לכבלי
של חברת גלובאל .ראה פרטי נוספי לגבי מוצרי חדשי בסעי .6.1.3

להל התפלגות המכירות והרווחיות הגולמית של מגזר ה  ,PCבחלוקה לקבוצות מוצרי :
מכירות המגזר )מיליוני ש"ח(

18.1

16.0

15.2

100%

25.8

22.7

20.0

80%

תוכנות הפעלה

60%

ציוד היקפי

84.0

מחשבים

74.0

40%

65.0

20%
1999

2000

1998

0%

שיעור רווח גולמי )אחוזי (
17
13
1998
1999

10.5 10 10

11

16 15.5

12

2000

תוכנות הפעלה

צויד היקפי

מחשבים

לניתוח מחזור )לרבות שינויי בביקושי ובמחירי ( ,רווחיות ותמהיל המוצרי  ,ראה
את פרק הסברי הדירקטוריו .
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כל קבוצות המוצרי שבטבלה נמכרי בישראל ,ה ללקוחות עסקיי וה ללקוחות
פרטיי  .במקרי רבי  ,המוצרי נמכרי בחבילה אחת הכוללת מחשב ,ציוד היקפי
ותוכנת הפעלה .אנו סבורי שקיי דמיו בהתנהגות הביקושי למוצרי השוני לעיל,
ולכ אנו לא צופי שינויי מהותיי בתמהיל המוצרי של המגזר בתקופה הקרובה,
למעט כניסת מוצרי חדשי למחזור המכירות ,כאמור להל .

 6.1.3מוצרי חדשי
• מערכת קולנוע ביתי
באוקטובר  2000החלה חברת מחשבה לעסוק בשיווק והפצה בישראל של מערכת
אלקטרונית בידורית ממוחשבת  Extremediaשל היצרנית ניו ארק .המערכת בנויה
ממחשב אישי בעל יכולת עיבוד גבוהה וממס  42אינ  .המערכת מאפשרת שימושי
מגווני  ,ביניה  :טלוויזיה ,סטריאו היקפי ,וידאו דיגיטלי ,עמדת משחקי  ,עמדת
אינטרנט ומחשב אישי.
מחשבה החלה לשווק את המוצר החדש וכבר מכרה למעלה מ  100יחידות תמורת
כ  2,000אלפי ש"ח .בשנה הקרובה מתוכננת השקעה מהותית בפרסו וקידו
מכירות מערכת ה  ,Extremediaבמטרה לחדור לשוק הישראלי הצעיר ,שטר התנסה
באופ משמעותי במערכות מקיפות מסוג זה.
הצלחה בהחדרת המוצר החדש לשוק עשויה להגדיל את מכירות המגזר באופ
משמעותי .כמו כ  ,רווחיות המוצר החדש צפויה להיות גבוהה במעט מרווחיות
המוצרי הקיימי כיו במגזר .ע כל זאת ,למרות שהתחרות הקיימת בשוק
מערכות הקולנוע המקיפות אינה גבוהה עדיי  ,אנו צופי תחרות קשה כבר בעתיד
הקרוב.
•

מודמי לכבלי
חברת מחשבה מתכוונת להתחיל בשיווק מודמי לכבלי )שיאפשרו ,למשל ,חיבור
האינטרנט לכבלי והוזלת עלויות התקשורת הבי מחשבית באופ דראסטי(,
בהתא להסכ הפצה ראשוני שחתמה בינואר  2001ע חברת גלובאל .הפצת
המודמי תתאפשר רק א חברות הכבלי בישראל יאשרו את השימוש בה ,
ובכפו לכ שתקבלנה את האישורי הנדרשי להעברת תקשורת מחשבי
באמצעות כבלי  .אנו מעריכי כי מגבלות אלה להפצת המודמי על ידי מחשבה
יוסרו בעתיד ,א לא נית להערי בשלב זה את מש הזמ שיידרש לכ  .לפרטי
נוספי ראה סעי .6.1.18
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 6.1.4ספקי
לחברת מחשבה הסכמי הפצה ע כ  15ספקי  ,ארבעה מה מהווי ספקי עיקריי של
המגזר .להל נתוני לגבי הספקי העיקריי :
מוצרי

ספק עיקרי

שיעור רכישות מתו

שיעור המכירות הנובע

שיעור הרווח הגולמי

ס רכישות המגזר

מרכישות אלה מס

הנובע מרכישות אלה

)באחוזי (

הכנסות המגזר

ביחס לס הרווח

)באחוזי (

הגולמי של המגזר
)באחוזי (

1998

1999

2000

1998

1999

2000

1998

1999

2000

מחשבי

אינטליה

46

55

37

43

42

44

43

44

45

מחשבי

דיגיקו

28

31

30

39

41

40

41

42

41

ציוד היקפי

ספק א'

12

10

11

תוכנות הפעלה

ספק ב'

10

9

9

פעילות המגזר תלויה בהמש אספקה סדירה של מחשבי ה  PCמ הספקי – אינטליה
ודיגיקו  .ביטול הסכמי ההפצה ע אחד מספקי אלה או שניה עלול לפגוע מהותית
בפעילות המגזר לטווח הקצר וא הארו  .אי כל וודאות כי נוכל למצוא ספקי חלופיי
בעלי מאפייני דומי לספקי הקיימי  .אנו רואי חשיבות רבה בהשקעת מאמצי
ומשאבי למע שמירה על קיומ והמשכיות של הסכמי ההפצה ע אינטליה ודיגיקו .
רוב הסכמי ההפצה ,לרבות ההסכמי ע הספקי העיקריי )המופיעי בטבלה לעיל(,
הנ בתוק לתקופה בת שנה המוארכת בסיומה לתקופה נוספת ,על פי הודעה המתקבלת
מ הספק .הסכמי אלה אינ מעניקי זכויות הפצה בלעדיות וה מוגבלי לשיווק
והפצה בתחומי ישראל בלבד .ההסכמי כוללי תנאי המקובלי בהסכמי הפצה מסוג
זה ,ביניה – עמידה בכמויות מינימו והסדרי אחריות .בפועל ,למרות שהסכמי ההפצה
ע הספקי העיקריי של המגזר אינ מעניקי בלעדיות ,הרי שככל הידוע לנו ,אי
מפיצי רבי העובדי ע אות ספקי  .לגבי מחשבי אינטליה ודיגיקו  ,מהנתוני
שבידנו ,חברת מחשבה הנה כיו בי שתי החברות המפיצות היחידות בישראל .לגבי
מוצרי ציוד היקפי ותוכנות הפעלה של ספקי א' ו ב' ,מהנתוני שבידנו ,חברת מחשבה
פועלת יחד ע עוד כשניי עד שלושה מפיצי בישראל.

 6.1.5לקוחות
המגזר משווק את מוצריו לציבור הרחב בישראל ,אשר נית לפילוח לשתי קבוצות שונות:
) (1לקוחות פרטיי ולקוחות עסקיי קטני  ,הרוכשי את המוצרי בחנויות וברשתות
השיווק של המגזר הפזורי ברחבי האר .
) (2לקוחות עסקיי גדולי )ולעיתי ג גופי ממשלתיי ( ,הרוכשי את המוצרי
דר מרכז ההזמנות של חברת מחשבה )רכישות בכמויות גדולות(.
אנו נוהגי להפריד בי מכירות המגזר שנעשות דר החנויות ורשתות השיווק לבי
מכירות המגזר שנעשות דר מרכז ההזמנות .הקשר של המגזר ע הלקוחות העסקיי
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הגדולי הוא חזק וארו יותר מ הקשר ע הלקוחות הפרטיי  .כמו כ  ,לקוחות עסקיי
גדולי נהני  ,בדר כלל ,מהנחות כמות העשויות להגיע לשיעור של עד .20%
להל התפלגות מכירות המגזר ללקוחותיו:
1998

1999

2000

לקוחות פרטיי ולקוחות עסקיי קטני

64%

65%

61%

לקוחות עסקיי גדולי וגופי ממשלתיי

36%

35%

39%

מספר הלקוחות של המגזר הוא גבוה ביותר )עשרות אלפי ( .בשני האחרונות ,אי לקוח
יחיד שתרומתו להכנסות המגזר או לרווחיותו עולה על .3%
מאחר שנאמנות הלקוח מהווה ,להערכתנו ,גור הצלחה קריטי בתחו המחשבי
האישיי בישראל ,אנו מבצעי מעקב שוט אחר נאמנות לקוחותינו על ידי איסו
נתוני ממרכז ההזמנות של מחשבה ועל ידי ביצוע סקרי שביעות רצו לקוחותינו
הרוכשי בחנויות וברשתות השיווק .מנתוני מרכז ההזמנות של מחשבה עולה כי בשני
האחרונות שיעור הרכישות החוזרות ונשנות של הלקוחות העסקיי הגדולי הוא גבוה
)כ  80%בממוצע בשנתיי האחרונות( ואילו שיעור העזיבה שלה נמו  .סקרי שביעות
הרצו מעידי על שביעות רצו גבוהה מאיכות המחשבי )כשהמדובר במחשבי אינטליה
או דיגיקו ( ומאיכות השירותי )תחזוקה ,תיקוני  ,תמיכה ושדרוגי ( שמספקת החברה
)ראה בהמש בפירוט לגבי מגזר השירותי (.

 6.1.6צבר הזמנות
מרבית מכירות המגזר נעשות בטווח המיידי )עד חודש( .למגזר צבר הזמנות קיי
מלקוחות עסקיי בלבד .תקופת אספקת ההזמנות אינה עולה בדר כלל על  4חודשי ,
ובממוצע – חודשיי  .ההזמנות ה עבור מחשבי ולעיתי ג עבור תוכנות הפעלה וציוד
היקפי .להל פרטי לגבי צבר ההזמנות של המגזר )באלפי ש"ח(:
31.12.00

15.2.01

31.12.99
אספקה צפויה ברבעו ראשו 2000

5,000

2,900

אספקה צפויה ברבעו שני 2000

500

2,000

5,500

4,900

4,800

סה"כ

להסברי בדבר השינויי בצבר ההזמנות ראה פרק הסברי הדירקטוריו .

 6.1.7שיווק והפצה
שיווק והפצת מוצרי המגזר נעשי באופ עצמאי על ידי המגזר .מער השיווק נחלק לשתי
מחלקות ,כדלקמ :
) (1שיווק דר חנויות ורשתות המגזר – שיווק והפצת מוצרי המגזר דר עשרות נקודות
מכירה הפזורות ברחבי האר  .נקודות המכירה יכולות להיות רשתות גדולות
)ירושלי  ,תל אביב ,חיפה( או חנויות ,וה פתוחות לציבור הרחב .בכל נקודת מכירה
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מוצבי אנשי מכירות ,שתפקיד לסייע ולייע ללקוחות בבחירת "חבילת המחשוב"
המתאימה לה .
) (2שיווק דר מרכז ההזמנות – שיווק והפצת כמויות גדולות של מחשבי

נעשה

באמצעות מרכז ההזמנות .המרכז מאוייש על ידי מוקדני וסוכני מכירות .תפקיד
סוכני המכירות לאתר לקוחות עסקיי פוטנציאליי חדשי לחברה ולשמור על
קשר רצי ע הלקוחות העסקיי הקיימי  .סוכני המכירות מתוגמלי על בסיס
המשלב מרכיב שכר קבוע ועמלות מכירה והשגת לקוחות.
קידו מכירות המגזר נעשה במספר אמצעי עיקריי  :מת "הנחות כמות" ללקוחות
עסקיי גדולי )בממוצע של כ  ;(10%יציאה במבצעי תקופתיי בחנויות וברשתות;
פרסו מוצרי המגזר ופרסו תדמיתי באמצעי התקשורת .הוצאות השיווק והמכירות
במגזר ה גבוהות ובדר כלל מגיעות לכ  20%מס הכנסות המגזר .להל פירוט לגבי
הוצאות המכירה והשיווק לשלוש השני האחרונות )באלפי ש"ח(:
1998

1999

2000

הוצאות שיווק ומכירה

20,000

22,000

26,500

שיעור הוצאות שיווק ומכירה

19.96%

19.52%

20.72%

מס מכירות המגזר

אנו מעריכי כי הוצאות המכירה והשיווק ושיעור מס המכירות יגדלו משמעותית
בשנת ) 2001על פי אומד ראשוני ,שיעור הוצאות השיווק מס המכירות עשוי להגיע
ל  23%עד  27%בשנה הקרובה( ,בשל העלויות הרבות הנדרשות להחדרת מוצרי המגזר
החדשי לשוק )מערכות קולנועיות ומודמי לכבלי (.

 6.1.8תחרות
התחרות בתחו ההפצה ושיווק של מחשבי אישיי בישראל היא עזה ביותר .ישנ כ 10
חברות הפצה גדולות בישראל )כשאנו ביניה ( התופסות יחדיו ,להערכתנו ,כ  50%מנתח
השוק .כמו כ  ,בשוק פועלות עוד עשרות חברות הפצה קטנות ,שכל אחת מה תופסת נתח
שוק קט ביותר )להערכתנו ,עד  .(2%התחרות קיימת ה בי המפיצי הגדולי לבי
המפיצי הקטני  ,וה בי המפיצי הגדולי לבי עצמ  .בי המתחרי הגדולי אי א
מתחרה דומיננטי.
הגורמי העיקריי להחרפת התחרות בתחו המחשבי האישיי הנ :
) (1מחזור חיי קצר של מוצר ) 12 18חודשי ( וחידושי טכנולוגיי תכופי מביאי
להורדת מחירי "טבעית" מהירה של הספקי מחד ולירידת ביקושי מהירה
למוצר ה"יש " מצד הלקוחות מאיד .
) (2ספקי המחשבי אינ נוהגי להעניק זכויות הפצה בלעדיות ,ולפיכ פוטנציאלית
קיימי מספר מפיצי לאות מוצרי )ראה פירוט בסעי .(6.1.4
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התחרות מתאפיינת בעיקר בהורדת מחירי ומרווחי  ,במדיניות אשראי גמישה כלפי
הלקוחות ,בזמינות המלאי ובמת ער מוס באמצעות שיווק מוצרי ממותגי
ובאמצעות הענקת שירותי תמיכה.
לש התמודדות ע המתחרי אנו פועלי לחיזוק הקשרי מול הספקי העיקריי ,
בניסיו למכור עד כמה שנית מוצרי ממותגי המזוהי כבעלי איכות גבוהה .כמו כ ,
אנו מתמקדי במת שירותי ובשמירה על נאמנות הלקוחות ,בניסיו להבדיל עצמנו מ
המתחרי  .כאסטרטגיה ,אנו סבורי שג רכישות חברות הפצה קטנות יותר עשויות
להביא להקטנת התחרות ולהגדלת נתח השוק של המגזר ,אול נכו להיו לא קיימי
מגעי או תוכניות קונקרטיי לביצוע רכישות כאמור.

 6.1.9הו חוזר
מלאי – לאור האופי הדינמי של תחו הפעילות ,אנו נוקטי במדיניות מלאי גמישה.
קיימת חשיבות רבה לזמינות המלאי ,ולכ ההזמנות מ הספקי נעשות לעיתי תכופות,
בהתא לרמת הביקושי  ,תו ניסיו להימנע מהשארת מלאי "יש " במחסני  .מחזוריות
המלאי במגזר דומה בי הרבעוני השוני ועומדת בתקופה האחרונה בממוצע על
כ  18 21ימי מלאי.
לקוחות – חברת מחשבה מעניקה אחריות למחשבי ה  PCוהציוד הנלווה לתקופה שבי 12
חודשי )ללקוחות פרטיי ( לבי  36חודשי )ללקוחות עסקיי גדולי ( .לקוחות המגזר
נהני מאשראי של עד שלושה חודשי בדר כלל )למעט מבצעי חריגי  ,כגו  :רכישת
מחשבי ב  36תשלומי חודשיי שווי (.
אשראי ספקי ולקוחות להל נתוני לגבי ההיקפי הממוצעי של אשראי הספקי
ואשראי הלקוחות בחברת מחשבה )באלפי ש"ח(:
1999

2000
היק אשראי ממוצע

ממוצע ימי אשראי

היק אשראי ממוצע

ממוצע ימי אשראי

לקוחות

95,000

75 90

91,000

75 85

ספקי

37,000

30 40

46,000

35 45

להסברי בדבר התמודדות המגזר ע
הדירקטוריו .

החשיפה להבדלי האשראי ראה פרק הסברי

 6.1.10רכוש קבוע
עיקר הרכוש הקבוע במגזר כולל:
בבעלות חברת מחשבה .המבני משמשי כנקודות מכירה ולאחסו  3 .רשתות
מבני
גדולות )כ  5,000מ"ר כל אחת( ממוקמות בערי ירושלי  ,תל אביב וחיפה;  25חנויות
) 800 1,500מ"ר בממוצע לכל חנות( פרוסות בערי שונות ברחבי האר מאילת ועד
קריית שמונה .מחס בגודל כ  8,000מ"ר הממוק בתל אביב משמש לאחסו המחשבי
והציוד ההיקפי המיובאי מחו"ל ,לפני הפצת לנקודות המכירה.
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כלי רכב – משמשי להובלת מחשבי וציוד היקפי מ המחס לנקודת המכירה השונות,
ומשמשי את סוכני המכירות של המגזר.
בנוס לרכוש האמור לעיל ,מרכז ההזמנות של מחשבה וצוות העובדי המנהלי ממוקמי
במשרדי ההנהלה של החברה הממוקמי בתל אביב ומשרתי את הקבוצה כולה .כמו כ ,
המגזר משתמש בציוד משרדי הכולל בעיקר מחשבי וריהוט.
להל פירוט העלות המופחתת של הרכוש הקבוע במגזר:
31.12.99

31.12.00

מבני

48,000

49,500

כלי רכב

6,000

5,500

ציוד משרדי וריהוט

2,000

1,900

 6.1.11הו אנושי
במגזר מועסקי כיו  190עובדי  .להל פירוט העובדי לפי קבוצות:
31.12.99

15.2.01

תפקיד
אנשי מכירות בחנויות

84

90

עובדי מנהלה וקופאי בחנויות

57

60

סוכני מכירות ללקוחות עסקיי

13

15

מוקדני מרכז ההזמנות

5

5

אדמיניסטרציה וכספי

15

16

הנהלה

4

4

178

190

סה"כ

מצבת העובדי גדלה בכ  5%בממוצע בשלוש השני האחרונות בכדי לעמוד בביקושי
ההולכי וגדלי למוצרי המגזר .מגמה זו תימש ככל הנראה ג בשנה הקרובה,
ובכוונתנו להרחיב את מער ההפצה ,בי היתר ,על ידי הוספת אנשי מכירות )לחנויות
חדשות שיפתחו( ועל ידי הגדלת מצבת מרכז ההזמנות )ראה פרטי נוספי לגבי תוכניות
המגזר לשנה הקרובה בסעי .(6.1.18
תנאי ההעסקה של רוב העובדי מוסדרי במסגרת הסכ עבודה קיבוצי .לשאר העובדי
)הנהלה ומספר סוכני מכירות( הסכמי העסקה אישיי .
סוכני המכירות ללקוחות עסקיי ואנשי המכירות בחנויות עוברי הכשרה בת  30יו
לפני שילוב במער ההפצה והשיווק של המגזר.
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 6.1.12מגבלות חוקיות על פעילות המגזר
רשיונות עסק – חנויות ורשתות השיווק של המגזר חייבות ברשיו עסק .למעט שתי חנויות
שנפתחו לפני כשנה וחצי והפועלות לקבלת רשיונות ,לכל החנויות והרשתות יש רשיונות
עסק.
רשיונות ייבוא – חלק מ הרכיבי למחשבי אישיי מחייבי קבלת רשיונות ייבוא.
 6.1.13הליכי משפטיי
בשנת  2000השתתפה חברת מחשבה במכרז להספקת  10,000מחשבי אישיי לקונצר
אורבוטק בע"מ במש  3שני  .מחשבה נפסלה מהשתתפות במכרז ,עקב פגמי  ,לכאורה,
בערבות שצירפה להצעתה .מחשבה הגישה תביעה בביהמ"ש המחוזי בתל אביב לביטול
המכרז עקב פגמי שנפלו בניהולו .למיטב הערכתנו ,קיי סיכוי סביר שהמכרז יבוטל
ויבוצע מחדש.
 6.1.14מימו
פעילות המגזר ממומנת מהונה העצמי של חברת מחשבה ומהו זר .מלוא ההו הזר מקורו
מ המערכת הבנקאית ,כאשר כ  90%מהמימו הבנקאי הנו הלוואות לטווחי זמ קצרי
)עד שנה( ,שהריבית בגינ נקבעת אד הוק לכל הלוואה .להל נתוני לגבי יתרת
ההלוואות בחברת מחשבה )באלפי ש"ח(:
3

31.12.00

15.2.01

הלוואות צמודות לדולר ז"ק

7.1%

40,000

41,000

הלוואות צמודות ליי ז"ק

2.2%

20,000

18,000

הלוואות במט"ח אחר ז"ק

4.0%

8,000

8,000

הלוואות צמודות מדד ז"א

6.5%

7,500

7,500

75,500

74,500

ריבית שולית

סה"כ

לתארי התשקי  ,כ  60%ממסגרות האשראי של מחשבה מנוצלות בפועל.
להל נתוני לגבי ההיקפי הממוצעי של ההלוואות לזמ קצר בחברת מחשבה )באלפי
ש"ח(:

הלוואות לז"ק

היק אשראי ממוצע 1999

היק אשראי ממוצע 2000

65,000

73,000

לפירוטי בנוגע לחשיפת המגזר להשתנות שערי החליפי של המט"ח ,ראה דיו בסיכוני
השוק של המגזר בפרק הסברי הדירקטוריו .

 6.1.15מיסוי
למחשבה הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס .1996
 3ריבית שולית – שיעור הריבית שנקבע להלוואה המהותית האחרונה שנתקבלה.
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 6.1.17יעדי ואסטרטגיה
היעד העסקי העיקרי של תחו הפעילות הנו להוביל בשיווק פתרונות חומרה בסיסיי
לצרכני פרטיי ועסקיי בישראל .אנו מתכווני לממש את היעד באמצעות אסטרטגיה
שעיקריה ה כדלקמ :
•

הגדלת נתח השוק באמצעות :שיפורי בתמהיל השיווק; חתימת הסכמי הפצה ע
ספקי מובילי ; ביצוע רכישות ומיזוגי ע משווקי נוספי בישראל.

•

הגדלת שביעות רצו ונאמנות הלקוחות באמצעות מכירת מוצרי איכותיי  ,מת
תנאי אספקה נוחי  ,זמינות מלאי ומת שירותי מסייעי .

•

שמירה על ראשוניות בשיווק חידושי ושכלולי במוצרי  ,וזאת בי היתר על ידי
החדרת המוצרי החדשי  ,כמפורט בסעי .6.1.3

•

המש ביצוע השיווק וההפצה באופ עצמאי על ידי מער ההפצה השיי לקבוצה,
ללא תלות בערוצי שיווק אחרי .
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 6.1.18צפי להתפתחות בשנה הקרובה
הפעילות בתחו המחשבי בשנה הקרובה תימש כבשני קודמות ,תו שימת דגש על
מספר נושאי עיקריי :
•

חידוש הסכמי הפצה מהותיי שתוקפ פג במהל השנה – קיי קושי רב ביצירת
קשרי נאמנות ארוכי טווח ע ספקי משמעותיי  .חלק מהסכמי ההפצה המהותיי
של חברת מחשבה נחתמו לא מזמ והנ בעלי אופי ארעי .כבשני קודמות ,אנו
מתכווני להשקיע את המאמצי והמשאבי הנדרשי לחידוש ההסכמי הקיימי
ולחתימה על הסכמי חדשי בשנה הקרובה.

•

הרחבת מער השיווק וההפצה – עקב הגידול בנפח המכירות בשני

האחרונות,

הוחלט להגדיל את כח האד במער השיווק וההפצה העצמאי של חברת מחשבה
)ולא לפנות לערוצי הפצה זרי ( ,ובעיקר :עובדי מחלקת ההזמנות ואנשי מכירות
בחנויות .כמו כ  ,חברת מחשבה תקצה משאבי בס של כ  6,000עד  6,500אלפי
ש"ח לפיתוח הנכסי המשמשי את ערוצי ההפצה ,ובעיקר :פתיחת כ  6חנויות
חדשות בפריסה ארצית )כ  6,000מ"ר( והגדלת צי רכבי ההובלה.

 4כיוו שאי בחברה מידע שעל פיו התוצאות העסקיות הצפויות בתקופת הדיווח הקרובה תהיינה שונות באופ
מהותי מהתוצאות בתקופות דיווח קודמות )בדוגמא זו ,מבחינת המגמה ושיעורי הצמיחה( ,הרי שאי צור
להתייחס לכ במפורש.
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•

פיתוח תחו החומרה לתקשורת ממוחשבת – חברת מחשבה חתמה בחודש ינואר
 2001על הסכ הפצה ראשוני ע חברת גלובאל העולמית להפצת מודמי להעברת
תקשורת מחשבי באמצעות תשתית כבלי )"מודמי לכבלי "( .מחשבה מתכוונת
לחדור לתחו תקשורת המחשבי באמצעות הסכ זה ,בתקווה שיורחב למוצרי
נוספי א בעתיד .כמו כ  ,מתוכננת השקעה מהותית בפרסו וקידו מוצרי
המודמי לכבלי של חברת גלובאל .מימוש התוכנית לשיווק המודמי לכבלי
בישראל כפו לכ שמספר מגבלות החלות על חברות הכבלי בישראל בעניי זה
תוסרנה )ראה פירוט לגבי מוצרי חדשי במגזר(.

התמורה שתנבע מהנפקת המניות של החברה על פי תשקי זה ,מיועדת בחלקה
)להערכתנו ,על פי אומד ראשוני ,כ  35%מס תמורת ההנפקה( למימו התוכניות
האמורות לעיל .החברה מעריכה שבשנה הקרובה לא תצטר לגייס מקורות נוספי
לכיסוי ההשקעות והעלויות הנדרשות לתפעול תחו מחשבי ה .PC

 6.1.19גורמי סיכו
נית לציי מספר גורמי סיכו המאיימי
מפורטי במטריצה הבאה:

על פעילות מגזר המחשבי  .גורמי הסיכו

מידת ההשפעה של גור הסיכו על עסקי מגזר המחשבי
השפעה קטנה
השפעה בינונית
השפעה גדולה
חשיפה מטבעית בגי
שינויי בשערי מט"ח
בתקופה שבי מועד
התשלו לספקי לבי
מועד האספקה ללקוחות

סיכוני מקרו

סיכוני ענפיי

סיכוני
יחודיי
לחברה

חידושי ושינויי
טכנולוגיי בענ אשר לא
"מוטמעי " בזמ אצל
ספקינו ,עלולי ליצור
פיגור בשיווק על ידינו
לצרכני בישראל ,ובכ
לפגוע בנתח השוק
ובתוצאות הפעילות
תחרות גבוהה הגוררת
ירידת מחירי בענ –
ראה פירוט בסעי 6.1.8
תלות בחוזי הפצה ושיווק
ע אינטליה ודיגיקו –
ראה פירוט לגבי ספקי
עיקריי בסעי 6.1.4

מידת ההשפעה של גורמי הסיכו על המגזר הנה על סמ הערכה בלבד וייתכ כי בפועל
מידת ההשפעה תהיה שונה.
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 .6.2אספקת שירותי ייעו  ,אינטגרציה ותמיכה למערכות ממוחשבות
 6.2.1סביבה כללית ומידע על תחו הפעילות
ייעו  ,אינטגרציה ,תמיכה ומיקור חו ) (outsourcingהנ סוגי השירות הבולטי ביותר
בתחו שירותי מערכות ממוחשבות .שירותי ייעו מטרת לשפר תהליכי ארגוניי
ועסקיי באמצעות מערכות ממוחשבות; שירותי אינטגרציה מטרת לאפשר למחשבי
לעבוד יחדיו על ידי בניית ממשקי ורשתות; שירותי תמיכה – מטרת לאתר ולפתור
בעיות טכניות הנובעות ממערכות ממוחשבות; שירותי מיקור חו – מטרת לבצע פעולות
של עיבוד נתוני וטכנולוגיית מידע עבור הלקוח .החברה עוסקת בשירותי ייעו ,
אינטגרציה ותמיכה ואינה עוסקת במיקור חו .
ס פעילות המגזר עד היו לא הושפע באופ מהותי מ הסביבה הכללית וממשני
מקרו כלכליי  .ע זאת ,הביקוש לשירותי ייעו קשור לעיתי למשתני מקרו כלכליי
)כגו  :האטה כללית במשק( ,העשויי לשמש כתמרי )חיובי או שלילי( עבור הלקוחות
לרכישת אות שירותי  ,ועל ידי כ להשפיע בעקיפי על פעילות המגזר.
המגמות והמאפייני העיקריי השוררי בתחו השירותי למערכות ממוחשבות בשני
האחרונות הנ :
•

ביקוש גדל לשירותי – הביקוש לשירותי אינטגרציה ותמיכה קיי כל עוד מערכות
ממוחשבות מותקנות בארגוני והוא גדל ביחס ישר לגידול בביקוש למערכות
ממוחשבות .הביקוש לשירותי ייעו גדל בשני האחרונות א בצורה משמעותית
יותר – טכנולוגיית ה  PCמשתרעת אל מעבר ל"תפיסתו" של הארגו הממוצע ,ולכ
הצור בשירותי ייעו לניצול אותה טכנולוגיה )להגברת היעילות ולשיפור תהליכי (
הול וגובר.

•

תחרות – התחרות בי נותני השירותי למערכות ממוחשבות בישראל היא גבוהה,
וא צפויה להתגבר בשני הקרובות .לפרטי ראה סעי .6.2.9

•

הסתמכות על כח אד מיומ – מת שירותי למערכות ממוחשבות דורש מקצועיות
וידע נרחב בתחו טכנולוגיית המידע ,ניתוח ואינטגרציה של מערכות .הענ סובל
בשני האחרונות ממחסור בכח אד מקצועי מיומ  ,הנובע ה מ הביקושי הגדלי
לשירותי וה מ הירידה המסתמנת )א שהיא איטית( במספר התלמידי
באוניברסיטאות ובמכללות הלומדי את המקצוע.

•

מיזוגי ורכישות – תחו הפעילות מאופיי בקצב הול וגובר של מיזוגי ורכישות.
בעיקר מדובר בחברות גדולות הרוכשות חברות קטנות ,א ייחודיות .בשנת 1999
התמזגו שתי פירמות ייעו גדולות )דאוני וגו'וניור( .מיזוג זה הציב את החברה
החדשה – דאוני ג'וניור בי ששת חברות הייעו הדומיננטיות בענ .
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 6.2.2שירותי
מגזר השירותי מספק שירותי למערכות ממוחשבות כדלקמ :
• שירותי אינטגרציה – עיצוב והתקנת רשתות ושרתי המוכרי כרשתות
"שרת לקוח" ) .(client-server networkשירות זה כולל :עיצוב אסטרטגיית הרשת
העדיפה לארגו ; זיהוי הטכנולוגיות הנדרשות ליישו האסטרטגיה; סיוע בבחירת
ספקי החומרה והתשתית; פיתוח יישומי באמצעות קבלני משנה; תיאו התקנת
החומרה ,מערכות ההפעלה והתוכנה יחדיו .שירותי האינטגרציה ה בעלי אופי זמני
בדר כלל )מספר חודשי (.
•

שירותי תמיכה – איתור בעיות טכניות ברשתות ובשרתי  ,לרבות מת תמיכה
למחשבי אישיי בודדי הנרכשי על ידי לקוחות פרטיי של מגזר ה  .PCשירותי
התמיכה ה בעלי אופי מתמש בדר כלל )מספר שני (.

•

שירותי ייעו – תכנו אסטרטגי ,מבחני ישימות ,ניתוח צרכי  ,ניתוח ביצועי  ,תכנו
למקרי כשל מערכתי כולל ,הטמעת מערכות ממוחשבות בארגו  .מהמועד בו החברה
נכנסה לתחו שירותי הייעו )שנת  (1996ועד היו  ,הכנסותיה מתחו זה צומחות
בקצב גבוה )שיעור צמיחה של כ  43% ,50%ו  23%בשני  1999 ,1998ו 2000
בהתאמה( .אנו מעריכי כי מגמת צמיחה זו ,שאפיינה את שלב החדירה לשוק,
תתמת בשני הקרובות ,א תמשי להיות גבוהה ,יחסית לשאר שירותי המגזר.
שירותי הייעו ה בחלק בעלי אופי מתמש ובחלק בעלי אופי ארעי.

להל התפלגות ההכנסות והרווחיות הגולמית של מגזר השירותי  ,בחלוקה לסוגי
שירותי :
הכנסות )מיליוני ש"ח(

ייעוץ
תמיכה
אינטגרציה

37.0

30.0

21.0

25.0

21.0

18.0

100%
80%
60%
40%

40.0

37.0
1999

2000
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33.0

1998

20%
0%

שיעור רווח גולמי )אחוזי (
35 36

33
25

1998
1999

22

24

15 16 15

2000

תמיכה

ייעוץ

אינטגרציה

לניתוח מחזור ,רווחיות ותמהיל השירותי  ,ראה את פרק הסברי הדירקטוריו .
שירותי המגזר ניתני

ה ללקוחות מגזר ה ) PCללקוחות הפרטיי

תמיכה; ללקוחות העסקיי – מגוו

– בעיקר שירותי

של שירותי ( וה ללקוחות אחרי )ראה תיאור

לקוחות המגזר בהמש ( .לאור זאת ,קיי שיתו פעולה הדוק בי מגזר השירותי למגזר
ה  ,PCבמטרה להעניק ללקוחות מגזר ה  PCחבילה כוללת של מוצרי ושירותי בעלי
ער מוס .

 6.2.3שירותי חדשי
בדצמבר  2001חתמה החברה על הסכ הפצת שירותי אבטחת מידע ברשתות ממוחשבות
ע חברת צ'ק פוסט .על פי ההסכ תתחיל החברה )ברבעו השני של שנת  (2001לתת
שירותי אבטחת מידע ללקוחותיה בישראל באמצעות מוצרי התוכנה של חברת צ'ק פוסט.
שירות זה יהווה מרכיב נוס בחבילת שירותי האינטגרציה והייעו של המגזר ,וא יכול
להיות שירות נפרד שיינת ללקוחות המעונייני רק בו .ההסכ אינו מעניק לחברה
בלעדיות והוא אמור להתחדש מידי שנה על ידי קבלת הודעה מחברת צ'ק פוסט.
 6.2.4קבלני משנה
במת שירותי אינטגרציה ,נאלצת החברה לעיתי לסייע בפיתוח יישומי ייחודיי
לבניית רשתות ממוחשבות ללקוח .לש כ  ,החברה שוכרת את שירותיה של חברות
מיקור חו לפיתוח אות יישומי  .בחירת קבלני המשנה נעשית עבור כל לקוח בנפרד
)כאשר נדרש( ,בהתא לנסיבות המקרה .ס פעילות החברה מול קבלני המשנה היוותה
בממוצע כ  9% ,10%ו  8%מס עלות מת השירותי במגזר בשני  1999 ,1998ו 2000
בהתאמה .להערכתנו ,שיעור זה צפוי א לרדת עוד בשני הקרובות בשל העלייה הקיימת
והצפויה במרכיב שירותי הייעו בסל השירותי של המגזר.
פעילות המגזר נעשית מול קבלני משנה רבי )עשרות(.
 6.2.5לקוחות
המגזר נות שירותיו ללקוחות פרטיי  ,עסקיי וציבוריי בישראל .מגזר ה  PCמעביר
למגזר השירותי רשימות לקוחות )פרטיי ועסקיי ( ומקשר בי לקוחותיו לבי מגזר
השירותי  .מנתוני החברה לשני  1998 2000עולה כי :כמעט כל לקוחות מגזר ה PC
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)כ  (98%ממשיכי לקבל שירותי תמיכה על ידי מגזר השירותי ; כמחצית לקוחות מגזר
ה ) PCכ  ,49%בעיקר לקוחות עסקיי ( מבקשי

לקבל שירותי אינטגרציה; רוב

הלקוחות העסקיי הגדולי של מגזר ה ) PCכ  (65%מבקשי לקבל שירותי ייעו  .לא
קיימת שונות מהותית בנתוני אלה בי השני .
בנוס ללקוחות מגזר ה  ,PCכאמור לעיל ,המגזר מספק שירותי

ללקוחות נוספי ,

הרוכשי מערכות ממוחשבות מגורמי חיצוניי לקבוצה .לקוחות אלה הנ בעיקר
גופי עסקיי גדולי ומספר מצומצ של גופי ממשלתיי  .הלקוחות הנוספי מקבלי
בעיקר שירותי ייעו )שירותי אינטגרציה ותמיכה מבוקשי פחות(.
להל נתוני לגבי תרומת לקוחות מגזר ה  PCלמגזר השירותי :
1998

1999

2000

שיעור הלקוחות במגזר שה ג לקוחות מגזר ה PC

80%

78%

75%

השיעור מס הכנסות המגזר הנובע ממת שירותי ללקוחות מגזר ה PC

60%

55%

50%

כמות הלקוחות הכוללת של המגזר היא גבוהה )עשרות אלפי ( ואי לקוח יחיד שתרומתו
להכנסות המגזר או לרווחיותו עולה על  .4%זאת למעט משרד התקשורת ,אשר המגזר
סיפק לו שירותי ייעו ואינטגרציה בשנת  1999שהניבו הכנסה כוללת בשנה זו של 9,500
אלפי ש"ח ,המהווה כ  11%מס הכנסות המגזר באותה שנה.
התקשרות המגזר ע לקוחותיו נעשית באמצעות חוזי שירות .לרוב רכיבי השירותי
במגזר יש עמלה קבועה .החוזי מתומחרי על בסיס עמלות אלה ,בתוספת החזרי
הוצאות ותשלומי מיוחדי  .חלק מ השירותי מתומחרי על פי שעות עבודה .שירותי
תמיכה מכוסי בחוזי שמשכ בי שנה לשלוש שני  .להל נתוני לגבי מספר חוזי
השירות החדשי שנחתמו בשני :1998 2000
1998

1999

2000

אינטגרציה

660

640

740

תמיכה

370

360

470

ייעו

410

520

690

סה"כ

1,440

1,520

1,900

לניתוח הנתוני הכספיי והמדדי התפעוליי באשר ללקוחות ,ראה את פרק הסברי
הדירקטוריו .
מגזר השירותי שוא לספק שירותי באיכות גבוהה ובאופ מתמש  ,כדי לשמור על
נאמנות גבוהה של לקוחותיו ,כאמצעי להתמודדות ע התחרות הגוברת בענ  .על כ ,
המגזר נוהג לבצע סקרי שביעות רצו ולשמור על קשר הדוק ככל שנית ע לקוחותיו,
לעיתי בשיתו פעולה ע מגזר ה .PC
107

 6.2.6צבר הזמנות
למגזר צבר הזמנות לשירותי ייעו ואינטגרציה .תקופת מת שירותי אלה אורכת בדר
כלל מספר חודשי )שישה חודשי בממוצע( .להל פרטי לגבי צבר ההזמנות של המגזר
)באלפי ש"ח(:
31.12.99
אינטגרציה

31.12.00
ייעו

שירותי מוזמני לרבעו

15.2.01

אינטגרציה

ייעו

אינטגרציה

ייעו

8,000

4,000

5,000

3,000

ראשו 2000
5,000

שירותי מוזמני לרבעו שני

6,000

6,000

5,000

2000
2,500

שירותי מוזמני לרבעו

1,200

5,500

3,800

שלישי 2000
סה"כ

8,500

14,000

15,500

11,200

16,500

11,800

להסברי בדבר השינויי בצבר ההזמנות ראה פרק הסברי הדירקטוריו .

 6.2.7מחזורי עסקי
לא נית להצביע על קשר חזק בי הכנסות המגזר ממת שירותי לבי מגמות כלליות של
מחזורי עסקי בישראל .ע זאת ,ייתכ כי המיתו ששרר לאחרונה במשק גר ללקוחות
)קיימי ופוטנציאליי ( להימנע מלקיחת שירותי שקשה לה לממ .
 6.2.8שיווק
שיווק שירותי המגזר נעשה באופ עצמאי .שירותי המגזר משווקי לציבור ה באמצעות
מגזר ה ) PCאנשי מכירות בחנויות והסוכני במרכז ההזמנות – ראה פירוט נוס בתיאור
מער השיווק במגזר ה  ,(PCוה באמצעות סוכני מכירות של החברה אשר עובדי מול
לקוחות שאינ לקוחות מגזר ה  .PCתפקיד סוכני המכירות של החברה לאתר לקוחות
עסקיי פוטנציאליי חדשי לחברה ולשמור על קשר רצי ע הלקוחות העסקיי
הקיימי  .סוכני המכירות מתוגמלי על בסיס המשלב מרכיב שכר קבוע ועמלות השגת
חוזי ולקוחות.
מגזר השירותי נתפס על ידנו כמגזר שתור משמעותית ג לפעילות מגזר ה  ,PCולכ
אנו מייחסי חשיבות רבה לאיכות השירותי וליצירת התחושה בקרב הלקוחות כי אכ
שירותי אלה מעניקי לה ער מוס מעבר למקובל.
קידו מת השירותי במגזר נעשה באמצעות סוכני המכירות ובאמצעות פרסו תדמיתי
באמצעי התקשורת .הוצאות השיווק במגזר מגיעות לכדי  15%בממוצע מס הכנסות
המגזר .להל הוצאות השיווק של המגזר לשלוש השני האחרונות )באלפי ש"ח(:
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1998

1999

2000

הוצאות שיווק

11,000

13,000

15,000

שיעור הוצאות השיווק מס

15.3%

14.8%

14.7%

הכנסות המגזר

 6.2.9תחרות
התחרות בי ספקי השירותי למערכות ממוחשבות בישראל היא עזה וא גוברת בשני
האחרונות .מספר ספקי השירותי הוא רב ביותר )מאות( ,ביניה מספר עשרות הנ
חברות גדולות )אנו ביניה ( התופסות יחדיו נתח שוק נכבד )לא נית להערכה מדוייקת(.
בתחו שירותי הייעו נית למנות כששה מתחרי דומיננטיי אשר נמני על פירמות
רואי החשבו העולמיות הגדולות )סיטיגייט ,אודיטורס ,דאוני ג'וניור ,קליידבוני ,אוונס
ומסטרויאני( ,אשר נוגסי בנתח שוק של למעלה מ  .50%פירמות אלה מהוות את
התחרות הקשה ביותר עבור החברה ויתרונ הגדול הוא בכ שחלק גדול מלקוחותיה ה
חברות המבוקרות על יד  .בתחו שירותי האינטגרציה והתמיכה לא נית למנות
מתחרי דומיננטיי .
התחרות בי ספקי השירותי הגדולי הנה בעיקר על איכות השירותי ועמידה בצפיות
הלקוחות .ספקי השירותי הקטני יותר מתחרי ג על תעריפי השירותי  ,ולכ
עשויי למשו אליה ג לקוחות של החברה )בעיקר בזמני של האטה כלכלית במשק(.
 6.2.10הו חוזר
לקוחות – החברה חותמת על חוזי שירות ע לקוחותיה .חוזי אלה מחייבי תשלו על
בסיס "התקדמות העבודות" בהתא לאבני דר אופייניי לתהלי מת השירותי .
לעיתי רחוקות ,החברה מאפשרת דחיית תשלומי על ידי הלקוחות למועדי מאוחרי
יותר.
מת אשראי ללקוחות איננו מקובל .חישוב ימי האשראי הממוצעי בגי לקוחות המגזר
לשני  1999ו  2000היה  14ו  12ימי בהתאמה.

 6.2.11רכוש קבוע
המגזר משתמש בשטח של כ  1,500מ"ר מתו משרדי ההנהלה של הקבוצה בתל אביב.
בשטח זה מוצב ריהוט וציוד משרדי )בעיקר מחשבי (.
 6.2.12הו אנושי
אופי ואיכות השירותי אות מספק המגזר מחייב אנשי בעלי כישורי מיוחדי  ,ולכ
המגזר תלוי בהיצע כח אד מיומ שיענה לצרכיו .במגזר מועסקי  110עובדי לפי
החלוקה הבאה :מער ייעו –  ;35מער אינטגרציה ותמיכה –  ;50סוכני –  ;10גיוס
והכשרת כח אד –  ;8אדמיניסטרציה וכספי –  ;5הנהלה –  .2מערכי הייעו ,
האינטגרציה והתמיכה כוללי עובדי מקצועיי בעלי הכשרות מסוגי שוני  :הכשרה
כללית למערכות ממוחשבות; הכשרה לענפי מסויימי ; הכשרה לתהליכי ארגוניי ;
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הכשרה טכנית לעיצוב והתקנת רשתות .מצבת העובדי גדלה באופ איטי בשני
האחרונות )גידול ממוצע של כ  8עובדי לשנה ,בעיקר במער הייעו והאינטגרציה(,
בהתאמה לגידול בביקושי לשירותי  .החברה מתכוונת להגדיל את מער הייעו בשנה
הקרובה ,לאור הביקוש הגובר לשירות זה בשוק.
רוב עובדי המגזר המקצועיי הנ בוגרי אוניברסיטאות ובדר כלל מתקבלי לעבודה
כשביד ניסיו מקצועי של מספר שני  .שיעורי התחלופה בקרב העובדי ה גבוהי  ,א
מקובלי בענ  .שיעור תחלופת העובדי בשני  1999 ,1998ו  2000היה 28% ,30%
ו  23%בהתאמה .בשנת  1999החלה החברה לגייס עובדי עוד בשלב לימודיה
באוניברסיטאות ,ולהערכתנו זו הסיבה העיקרית לירידה בשיעורי תחלופת העובדי .
העובדי המקצועיי החדשי במגזר עוברי הכשרות בנות מספר חודשי )שלושה
חודשי בממוצע( לפני צאת לשטח .החברה השקיעה כ  ,4,500 ,4,000ו  5,000אלפי ש"ח
בהכשרות אלה ובימי עיו לעובדי הותיקי בשני  1999 ,1998ו  2000בהתאמה .סוכני
המכירות עוברי הכשרה של כ  30יו לפני שילוב במער השיווק של המגזר .תנאי
ההעסקה של רוב העובדי המקצועיי והסוכני מוסדרי באמצעות חוזי העסקה
אישיי .
החברה נוהגת לנתח את תפוקת המגזר על ידי חישוב ההכנסות משירותי לעובד מקצועי.
הכנסות המגזר לעובד )אלפי ש"ח( היו בשני  1999 ,1998ו  1,130 ,1,030 :2000ו 1,200
בהתאמה.
לניתוח הנתוני הכספיי והמדדי התפעוליי באשר להו האנושי ,ראה את פרק הסברי
הדירקטוריו .

 6.2.13מימו
פעילות המגזר ממומנת מהונה העצמי והזר של החברה .מלוא ההו הזר מקורו מ
המערכת הבנקאית .כל המימו הבנקאי הנו הלוואות לזמ קצר ,שהריבית בגינ נקבעת
אד הוק לכל הלוואה בנפרד .להל נתוני לגבי יתרת ההלוואות בחברה:
5

31.12.00

15.2.01

הלוואות צמודות לדולר ז"ק

7.1%

9,000

9,000

הלוואות צמודות מדד ז"ק

6.5%

17,500

16,800

26,500

25,800

ריבית שולית

סה"כ

 5ריבית שולית – שיעור הריבית שנקבע להלוואה המהותית האחרונה שנתקבלה.
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ההיק הממוצע של ההלוואות לזמ קצר עמד על  26,000אלפי ש"ח ו  23,500אלפי ש"ח
בשני  2000ו  1999בהתאמה .לתארי התשקי  ,כ  50%ממסגרות האשראי של החברה
מנוצלות בפועל.

 6.2.14מיסוי
לחברה הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס .1997
 6.2.16יעדי ואסטרטגיה
היעד העסקי העיקרי של תחו הפעילות הנו לתפוס נתח שוק נרחב ככל שנית בדגש על
איכות והבדלות שירותי המגזר לעומת המתחרי  .אנו מתכווני לממש את היעד
באמצעות אסטרטגיה שעיקריה ה כדלקמ :
• שיפור הביצועי העסקיי של לקוחותינו באמצעות שירותי המגזר.
• יצירת חבילת שירותי למערכות ממוחשבות מקיפה ככל שנית  ,תו הקפדה על
חיזוק הקשר ע לקוחות המגזר.
• גיוס ,פיתוח ושמירה על כח אד מצוי  ,מיומ ומקצועי ככל שנית להעלאת איכות
שירותי המגזר ,באמצעות סטנדרטי קבלה גבוהי  ,הכשרות ,אימוני ומערכת
תגמולי נאותה.
• ביצוע מיזוגי ורכישות בעתיד להגדלת נתח השוק של המגזר.
6

 6.2.17צפי להתפתחות בשנה הקרובה
אנו מתכווני להמשי ולפתח בשנה הקרובה את פעילות תחו
ממוחשבות ,תו שימת דגש על הנושאי הבאי :
• הוספת שירותי

חדשי

השירותי

– החברה חתמה בדצמבר  2000על הסכ

למערכות

ע

חברת

צ'ק פוסט למת שירותי אבטחת מידע ברשתות ממוחשבות בישראל )ראה פרטי
נוספי לעיל בסעי  6.2.3לגבי שירותי חדשי ( .הביקוש לאבטחת מידע ברשתות
ממוחשבות בארגוני הוא גבוה ועד כה התמצו שירותי המגזר בתחו זה במת
המלצות ללקוחות בדבר ספקי שירותי אבטחת מידע מתאימי  .אנו צופי כי כבר
ברבעו השני של שנת  2001נתחיל באספקה עצמאית של שירותי אלה ,ובכ נעשיר
את חבילת השירותי הקיימת במגזר .קשה להערי בשלב זה את גודל ההשפעה
שתהיה להסכ על צ'ק פוסט על הכנסות המגזר ועל תמהיל שירותיו ,א אנו צופי
גידול הדרגתי בהכנסות המגזר בשני הקרובות.

 6כיוו שאי בחברה מידע שעל פיו התוצאות העסקיות הצפויות בתקופת הדיווח הקרובה תהיינה שונות באופ
מהותי מהתוצאות בתקופות דיווח קודמות )בדוגמא זו ,מבחינת המגמה ושיעורי הצמיחה( ,הרי שאי צור
להתייחס לכ במפורש.
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• רכישת חברת שירותי מחשוב – החברה בוחנת אפשרות לרכישת חברה קטנה ,הנבדלת
בשירותיה הייחודיי  ,במהל שנת  ,2001במטרה להעשיר את שירותי המגזר .בימי
אלה ,אנו מקיימי משא ומת ראשוני ע מספר חברות פוטנציאליות בענ .
התמורה שתנבע מהנפקת המניות של החברה על פי תשקי זה ,מיועדת בחלקה
)להערכתנו ,על פי אומד ראשוני ,כ  40%מס תמורת ההנפקה( למימו התוכניות
האמורות לעיל .החברה מעריכה שבשנה הקרובה לא תצטר לגייס מקורות נוספי
לכיסוי ההשקעות והעלויות הנדרשות לתפעול תחו שירותי המחשוב.

 6.2.18גורמי סיכו
נית לציי מספר גורמי סיכו המאיימי
מפורטי במטריצה הבאה:

על פעילות מגזר השירותי  .גורמי הסיכו

מידת ההשפעה של גור הסיכו על עסקי מגזר המחשבי
השפעה קטנה
השפעה בינונית
השפעה גדולה
סיכוני מקרו

האטה ממשית במשק
עלולה לגרו ללקוחות
לבטל או לדחות חוזי
שירותי ע המגזר.
חידושי ושינויי
טכנולוגיי בענ עלולי
להפחית את הצור של
הלקוחות בקבלת
שירותי מגורמי
חיצוניי .

סיכוני ענפיי

תחרות גבוהה הגוררת
ירידת תעריפי בענ
וירידה אפשרית בנתח
השוק – ראה פירוט לגבי
תחרות בסעי .6.2.9
מחסור בכח אד חדש
ואובד עובדי מיומוני
ומקצועיי קיימי
המבטיחי את איכות
השירותי ושומרי על
תדמית החברה – ראה
פירוט לגבי הו אנושי
בסעי .6.2.12
עלייה בהוצאות השכר
של עובדי מקצועיי
למע שיפור תגמול
והשארת בחברה ,ועל
ידי כ הורדת מרווחי
המגזר.

סיכוני יחודיי
לחברה

אובד לקוחות קיימי
ופוטנציאליי בשירותי
הייעו לחברות הייעו
הגדולות – ראה פירוט
לגבי תחרות בסעי .6.2.9

מידת ההשפעה של גורמי הסיכו על המגזר הנה על סמ הערכה בלבד וייתכ כי בפועל
מידת ההשפעה תהיה שונה.
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