אלקטרה
מגדל א
רחוב יגגאל אלון
תל אבייב 67891
(03) 608-9999
טלפון 9
(03) 608-990
פקס 09
98

@INFO
@GOLDFARB.COM
WWW
W.GOLDFARB.COM

ישיר(033) 608-9999 :
קס(033) 608-9909 :
פק
inffo@goldfarb.co
om

לכבבוד
מערך תאגידים ודיווח
מר אמיר הלמר ,עו"ד ,ראש מ
מר משה גדנסקיי ,רו"ח
תאגידים
ם
מחללקת
ערך
רשוות ניירות ך

 18ביינואר 2012

תיק3592/002 :
צעות מערכת המגנ"א ע"ג טופס ת207-
באמצ

מכוובדיי,

מינוי דירקטורים חיצוניים בככלל פיננסים בע"מ
י
הנדון:
ה
ם לפנות אליככם,
קון  ,("17הריינו מתכבדים
א") 2011-תיק
לקרראת כניסתו לתוקף של חחוק החברות )תיקון מס'  ,(177התשע"א
אפשרות סיווגם
החברה"( ,לעניין א
ה
פיננסים בע"מ )"כללל פיננסים" או "
ם
ת ,בשמה של כלל
סגרת נוהל פפניה מקדמית
במס
גיל חיימוביץ ומר יצחק בבחר ,אשר מונו
טורים מר ל
להוראות תיקון  17של הדירקט
ת
אם
כדירקטורים חייצוניים בהתא
טית )אם כי פורמלית הוגדדרו
אחר שהפכה לחברה פרט
כדירקטורים חיצוניים בחבררה והמשיכו ללכהן בה באוותו תפקיד לא
תי תלויים( ,הככל כמפורט ללהלן.
דירקטורים בלת
א.

רקע עובבדתי

.1

קטורים חיצוניים על-ידי האסיפה הככללית של ככלל
גיל חיימוביץ וויצחק בחר מונו לכהן בבחברה כדירק
ה"ה ל
טורים חיצונייים חודשה ללתקופת כהונה שנייה החלל מחודש אפרריל
הונתם כדירקט
פיננסים בחודש אפרריל ) 2007וכה
ם
פיננסים חברה ציבוררית .דירקטוריון החברה סיווג את ה"ה גיל חיימובביץ
ם
 ,(2010ככנדרש לפי דיין ,עת הייתה כלל
שניים כיהנו ועודם מכהננים
ופיננסית .יצוין כי הש
ת
אית
חיות חשבונא
טורים חיצונייים בעלי מומח
ויצחק בבחר כדירקט
מוביץ אף מככהן כיו"ר ועדדת
התגמול של ככלל פיננסים .מר גיל חיימ
מאזן וועדת ה
כחברי וועדת הביקוררת ,ועדת המ
אזן של החבררה.
הביקורת של החברהה ומר יצחק בחר מכהן כיוו"ר ועדת המא
ת

.2

בחודש יינואר  ,2011בבעקבות השללמת הצעת רככש מלאה למ ניותיה על-ידדי כלל החזקוות עסקי ביטווח בע"מ ,הפככה
ק ניירות עררך,
טית ,שהינה תאגיד מדוווח ,כהגדרת המונח בחוק
כלל פינננסים מחבררה ציבורית לחברה פרט
התשכ"ח ,1968-שכןן איגרות חוב שלה היו ועוודן רשומות ללמסחר בבורסה לניירות עערך בתל אבייב בע"מ )הייינו,
ח
חוב"(.
לפי הוראות תיקון  ,117כלל פיננסיים הינה "חבררת איגרות ח
ת שהינה חבררת איגרות חווב ,כיהנו ה"ה גיל חיימובביץ
כאמור ,עד למועד הפפיכתה של כללל פיננסים ללחברה פרטית
אם
חודש ינואר  ,2011ובהתא
החברה לחבררה פרטית בח
הפיכתה של ה
טורים חיצונייים בה .עם ה
ויצחק בבחר כדירקט
תם של השניים
ברות ,החליטה החברה )בבחודש מרס  (20111להמשיך את כהונת
להוראות סעיף  249א לחוק החב
ת
קטוריון החבררה
הונתם בדירק
את ,בין היתר ,בשל החשיבבות הרבה ש ראתה החברה בהמשך כה
טורים בה .זא
כדירקט
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צוניים )בשיננויים המחויבבים( ,ובשל כך
קיימים את תנאי הכשירות של דיררקטורים חיצ
של דירקטורים המק
של
אף היעדרה של חובה בעעניין זה ,על מנגנוני ממש
החברה הייתה מעעוניינת לשמוור באופן ווללונטארי ,על-א
ה
ש
טוריון של חבררה
הרכב דירקט
טוריון זהה לה
זה לשמור על הרכב דירקט
ציבוריות ,ובכלל ה
י
תאגידי החלים על חחברות
קת
החברה מוחזק
חברה מוחזקוות בידי הציבבור ,בכך שה
בכך שאיגרות חוב של הח
ציבורית ,בהתחשב ,בין היתר ,ב
ת
חום השירותים
מחזיקה בחבררות פרטיות ,הפועלות בתח
ביטוח בע"מ וכן מ
ח
החזקות עסקי
ת
בבעלות מלאה בידי ככלל
ה בתחום קרננות
אם להוראות דדין החלות עלליהן )לדוגמה
תאגידי בהתא
ת בעצמן למנגגנוני ממשל ת
הפיננסיים והכפופות
סת
האמורים תרוומה רבה לחבברה המבוסס
השקעות .לא למותר לציין ,כי לדדירקטורים ה
ת
הנאמנות ובתחום נייהול
ת
קי החברה וככן על היותם בעלי מומחייות
הם הם ניחנים ועל היכרוותם עם עסק
על הידעע ,הניסיון וההכישורים בה
היא
משך כהונתם גם לאחר הפיכתה לחבררה פרטית וה
מעוניינת בהמ
תה החברה מ
אית ופיננסית  ,ולפיכך היית
חשבונא
מעוניינת בכך גם כיו ם.
ת
.3

חות
אישור הדוח
חברות )הוראות ותנאים ללעניין הליך א
הוראות תקנות הח
ת
לתוקף של
ף
עוד יצויין ,כי עם כנניסתן
את
שם בשינויים המחויבים א
סים ,בין היתרר ,באופן וולונטארי ,לייש
טה כלל פיננס
הכספיים( ,התש"ע ,20100-החליט
ם
היא הוועדה לבחינת הדוחות הכספייים(
את הרכב ועדת המאזן שלל החברה )ה
התקנות האמורות וולהתאים ת
ת
אמה דרישת המניין החווקי
ם בלתי תלוייים ,וכן הותא
הינם דירקטורים
ם
לדרישות התקנות ,ככך שמרבית חבריה
ת
כנדרש בתקנוות האמורות  ,בשינויים המחויבים .לצצורך כך ולמען הסר כל ספפק,
תיה של הוועדדה האמורה כ
לישיבות
מאשר כי עדיין
בתצהיר מטעמם המ
ר
לחברה שוב שאלוון מפורט מללווה
ה
גיל חיימוביץ וויצחק בחר מסרו
ה"ה ל
את
הוראות חוק החברות ,וזא
ים בהתאם לה
שים לכהונה ככדירקטורים בלתי תלוי ם
תנאים הנדרש
מים בהם הת
מתקיימ
חר
אם ,סווגו ה"ה גיל חיימובביץ ויצחק בח
שמיום הפיכתה של החבררה לחברה פררטית .בהתא
לאורך ככל התקופה ש
החברות.
מונח בחוק ה
ם ,כהגדרת המ
כדירקטורים בלתי תלויים
ש מרס  2011כ
באופן פורמלי בחודש
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חברה והמשייכו
כדירקטורים חיצוניים בח
ם
חק בחר מונו
הנה כי כן ,מבחינתהה של החברה ,ה"ה גיל חייימוביץ ויצח
סווגים פורמללית ,בהיעדר אפשרות אחררת
שה כדירקטורים חיצוניים בחברה )המס
לכהן ועדיין מכהנים הלכה למעש
תפקידם בחבררה
תיקון  ,17כדיירקטורים בללתי תלויים( ,ולמעשה לא חל שינוי אמיתי במהות ת
בחברה פרטית ערב ת
אזן של החבררה,
חברים בוועדדת הביקורת וובוועדת המא
בעקבות הפיכתה לחחברה פרטית .שניהם מוסייפים לכהן כח
ת
של
מכהן כיו"ר ועדת המאזן ש
ומר יצחק בחר מ
מר גיל חיימובביץ אף מכהן כיו"ר ועדת הביקורת שלל החברה ר
כאשר מ
החברה.
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חק
חיימוביץ ויצח
מועד זה ,קיבללו ה"ה גיל ח
סים לחברה פפרטית ועד מ
במהלך התקופה ממ ועד הפיכתה של כלל פיננס
ת )כללים בדבר
קנות החברות
הקבועים בתק
ם המרביים ה
תאם לסכומים
הוצאות בהת
בחר מככלל פיננסים גגמול והחזר ה
הגמול"(.
חיצוני( ,התש"ס") 20000-תקנות ה
,
קטור
גמול והוצאות לדירק

ב.

של כלל פיננסיים בסוגיה
ה ועמדתה ש
הסוגיה נשוא הפנייה
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ת שהינה חבררת
באופן שהחיל על חברה פרטית
ן
חברות,
במסגרת תיקון  ,17תוקן ,בין הייתר ,סעיף  2339לחוק הח
ת
ם )החל ממועד
נדרשת כלל פיננסים
ת
תיקון
שני דירקטוריים חיצוניים ..בעקבות הת
איגרות חוב את החוובה למנות ש
קטוריון.
שני דירקטורי ם חיצוניים ללפחות בדירק
התחילה של התיקון לסעיף  (239ללכהונה של ש
ה
חק
חיימוביץ ויצח
להכיר בה"ה גיל ח
ר
סים סבורה ככי ראוי
מתואר בפניה זו ,כלל פיננס
של העניין כמ
בנסיבות המיוחדות ש
ת
טורים חיצוניים
הם כאילו כייהנו כדירקט
ברה לאור תייקון  ,17באוופן שיראו בה
בחר כדדירקטורים חחיצוניים בחב
ת כדירקטורים
תואר לעיל ,ותקופת כהונתם הקודמת
ם לראשונה ללדירקטוריון החברה כמת
בחברה מאז מינויים
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שאי לכהן כדדירקטור חיצוני
שבה אדם רש
מקסימאלית ש
צורך ספירת התקופה המ
בכלל פייננסים תילקחח בחשבון לצ
תשע שנים ,כקב וע בסעיף  245לחוק החבברות( .לפיכך ,,בכפוף להלייכי
מצטברת של עד ע
ת
בחברה )קרי – לתקוופה
הרשות"(
ת
שות ניירות עערך )"
מדתה של רש
קשת את עמ
האישור והסיווג הנדדרשים על-פי הדין ,כלל פיננסים מבק
ר
שע
ה עד לתום תש
חק בחר כדירקטורים חיצוניים בחברה
של ה"ה גיל חיימוביץ ויצח
שך כהונתם ש
אפשרות המש
לעניין א
ם לדירקטוריוון החברה )הייינו במצטבר ,ובכפוף לדריישות הדין ,עעד לחודש אפריל .(2016
מיום מינויים
השנים מ
.7

חובה על חבררת איגרות חווב למנות דיררקטורים חיצצוניים תוקנו גם
אשונה את הח
אשר קובע לרא
במסגרת תיקון  17א
ת
העוסקות באירוע שלל שינוי סטטווס של חברה מחברה ציבבורית או חבררת
ת
רות
הוראות סעיף 249א לחוק החבר
איגרות חוב לחברה פרטית .לפי סעיף 249א))ב( המתוקן ,ההוראה בדבבר הפסקת ככהונתו של דדירקטור חיצוני
חס
חלטה אחרת של החברה( לא חלה ביח
ת )בהעדר הח
חברה פרטית
שלושה חודשיים מיום הפייכת חברה לח
בתום ש
רת איגרות חווב .נראה ,כי בד בבד עם הוספת הדריישה לכהונה של דירקטורים
להפיכה של חברה צייבורית לחבר
מעבר האמוררה.
אים באופן מתבקש גם את הוראת המ
מחוקק להתא
צא לנכון המ
חיצוניים בחברת אייגרות חוב מצ
ם
ציבורית לחברת איגגרות חוב ,מוובן
ת
חברה
עת הפכה כלל פיננסים מח
היו בתוקף ת
ת תיקון  17ה
שאילו הוראות
מכאן ש
שכת כדירקטוורים חיצוניים לכל דבר וועניין ,והחבררה
בחר הייתה נמש
חיימוביץ ויצחק ר
ץ
תם של ה"ה גגיל
שכהונת
אף רשאית ,ככפוף להוראוות הדין ולאיישורים הנדררשים ,להארייך את תקופת כהונתם ללתקופות כהוונה
הייתה א
ם חיצוניים.
נוספות כדירקטורים
תנהל בעניין זה
החברה לחבררת איגרות חוב ,המשיכה החברה להת
הפיכתה של ה
מעשה ,עם ה
הנה כי כן ,הלכה למ
א)ב( המתוקן ,והדירקטוריון
ת כיום הוראת סעיף 249א
למצב אותו מעגנת
ב
במתכונת של חברה צציבורית ,באוופן זהה
ת
תי תלויים(.
מליות כונו דיררקטורים בלת
מסיבות פורמ
צוניים )אשר מ
רקטורים חיצ
של החבברה המשיך ללכלול שני דיר
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טורים חיצונייים בחברה צייבורית ובחבררה
קובע תנאי כשירות מיוחדים ללמינוי דירקט
ע
סעיף )2440ב( לחוק ההחברות
כדירקטור חיצוני מי שיש לו במועד
ר
ב .בין היתר ,קובע הסעיףף כי לא ימונה
ת איגרות חוב
פרטית שהיא חברת
מוגדרת בסעיף ))240ב( לחוק החבברות כדלקמןן:
ת
קה" לחברה .זיקה
למועד המינוי "זיק
ד
שקדמו
או בשנתיים ש
המינוי א
או שליטה ,וככן
ם או מקצועייים דרך כלל א
שרים עסקיים
דה ,קיום קש
"זיקה"  -קי ום יחסי עבוד
הן כדירקטור חיצוני בחבררה
מונה כדי לכה
ככהונה כנושאא משרה ,למעעט כהונה של דירקטור שמ
אי
עם רשות ניירוות ערך ,רשא
התייעצות ם
לראשונה מניות לציבבור; השר ,בה
ה
שעומדת להצציע
ש
קבע ,לא יהוו זיקה".
ם ,בתנאים שק
ללקבוע כי עניננים מסוימים
]ההדגשות במכתב זהה הוספו ואינן במקור[
מכהן בה כנוש
כדירקטור חיצוני בחבברה אדם שמ
ר
מהאמור לעיל עולה כי על-פי לשון חוק החבררות ,אין למנ ות
ר
שא
ה גיל חיימובביץ
קדמו למינוי .על-אף שה"ה
שרה במהלך השנתיים שק
בה כנושא מש
משרה בבמועד המינויי או שכיהן ב
אות תיקון  (117כדירקטורים
של עיקר הורא
סתן לתוקף ש
ויצחק בבחר מכהנים עובר לחודש פברואר ) 20012מועד כניס
שכן
מכשול בפני ככהונתם כדיררקטורים חיצצוניים בה ,ש
כהונה זו לא אמוררה לעמוד למ
ה
בחברה ,סבורה החבברה כי
שפורטו לעיל.
העובדתיות ש
מתקיימת בנסיבות ה
מ
סעיף האמור אינה
התכלית שבבסיס הס
ת
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טורים חיצונייים נועדו למננוע
רות ,התשנ"ו 11995-צוין ככי תנאי הכשירות לדירקט
ההסבר להצעעת חוק החבר
בדברי ה
קידם בחברה ,כדלקמן:
קטורים החיצצוניים לפעול בניגוד לתפק
ם שעלול להביא את הדירק
של ניגוד עניינים
מצב ל
שאי משרה בבה
חברה ,לבעלי מניותיה ,לנוש
כל קשר בין הדירקטור לח
""תנאי הכשיררות שוללים כ
של מי שהיו ללו
קופת צינון" ש
מה .כן מחייבבים תנאי הככשירות "תק
ווכן כל קשר עעסקי אחר עמ
תו
קופת צינון" לאחר כהונת
חיצוני ,ו"תק
קשרים כאלוו ,עד לאפשרות למנותו כדירקטור ח
ק
טור חיצוני כדדי
קידו כדירקט
צב בו יפעל בניגוד לתפק
כדי למנוע מצ
ככדירקטור חייצוני .זאת כ
עם סיום קשרריו
חיצוני מיד ם
ללזכות בתפקייד או הטבה כלכלית עתידדית ,או יכהן כדירקטור ח
למצופה מדירקטור חיצוני".
ה
על כך ,יפעל בבניגוד
העסקיים ועלל מנת להביע את תודתו ל
ה
סיס
החשש האמורר שעמד בבס
א פנייה זו ,ללא מתקיים ה
תיות שנוצרו במקרה נשוא
סיבות העובדת
לעמדת החברה ,בנס
שקדמו למינויי ,כנושא משררה
הן בשנתיים ש
מינוי ו/או כיה
הן במועד המ
קטור חיצוני את מי שמכה
האיסור למנות כדירק
של בעלי המנייות
מונו בשנת  2007ופעם נוספת בשנת  2010עעל-ידי האסיפפה הכללית ש
בחברה .ה"ה חיימובביץ ובחר ו
ם בכלל פיננסים
הן כדירקטוררים חיצוניים
החברות( לכה
בסעיף  239לחוק ה
ף
הקבוע
של כלל פיננסים )בררוב המיוחד ה
תה
ק בשל הפיכת
ם" באופן פורמלי אך ורק
תה חברה ציבבורית ,והם חדלו מלהיקרא "דירקטוורים חיצוניים
עת היית
חברה ובוועדדות
תפקודם בדיררקטוריון הח
שה שינוי בת
לחברה פרטית .יתררה מכך ,כאמור לעיל ,לא חל למעש
תאגידי נאותיים,
שמירה על מנגגנוני ממשל ת
ה החברה בש
הרבה שראתה
טוריון או באיי תלותם .בשל החשיבות ה
הדירקט
אף הוסיף לככהן
מר חיימוביץ א
ובוועדת המאזן ,ר
ת
קורת
הן כחברים בוועדת הביק
הוסיפו ה"ה חיימובביץ ובחר לכה
הן כיו"ר ועדת המאזן של החברה.
חר הוסיף לכה
ת של החברה ומר יצחק בח
כיו"ר ועעדת הביקורת
.9

החברות ,הקובע כדלקמן::
הוראות סעיףף 249ב לחוק ה
בנוסף ללאמור לעיל ,נניתן ללמוד לענייננו גם מה
בלתי תלוי
י
"249ב .סיווג דירקטור כדירקטור
סווג דירקטור כדירקטור בבלתי תלוי ם
ת רשאית לס
חברה ציבורית
ח
אם הוא כשיר ללהתמנות ככזזה
שבסעיף  ,1לאחר שהצהיר כאמוור
ף
טור בלתי תללוי"
ללפי פסקאות ) (1ו (2)-להגדרה "דירקט
תי
בבסעיף 224ב;; לעניין זה ,ללא יראו בכהוונה כדירקטוור בחברה טררם הסיווג כדדירקטור בלת
תלוי ,כזיקה ללחברה".
ת
תלוי  -עצם כהוננתו כדירקטור בחברה טררם סיווגו כבבלתי תלוי איינה
י
היינו  -לעניין סיווגוו של דירקטור בלתי
חברות .יודגש כי כמעט כל תנאי הככשירות למינוי
)240ב( לחוק הח
כמשמעותה בסעיף 2
ה
מקימה לו "זיקה",
2
תי תלויים.
בם וכלשונם גם לעניין דיררקטורים בלת
ם הוחלו ככתב
דירקטורים חיצוניים
חיצוניים )ואף סווגו פורמללית
כמתואר לעיל ,ה"ה חיימוביץ ובחר ,אשר מוננו בחברה מללכתחילה כדיירקטורים י
ר
הן את דרישות
מקיימים הלכה למעעשה הן את דרישות העדדר הזיקה וה
ם
ם בלתי תלוייים(,
כאמור כדירקטורים
מה
חשבונאית ופייננסית( ,בדומ
חוק החברות )מומחיות ח
)תושבות ישראלית( ו)240-א (1לח
ת
האמור בסעיפים )2240א(

1
2

ה"ח תשנ"ו מס'  2432עמ' .2
טור
תי תלוי" – דדירקטור חיצצוני או דירקט
דירקטור בללתי תלוי מוגגדר בסעיף  1לחוק החברות כדלקמן" :דירקטור בלת
מים
ראשון לחלק השישיי (1) :מתקיימ
ן
שמתקיימים לגביו התנאיים המפורטים להלן ,אשר מוונה או סווג כככזה לפי הוראוות פרק
ם
אינו
את; ) (2הוא א
מינוי דירקטור חיצוני הקבועעים בסעיף )2440ב( עד )ו( ווועדת הביקוררת אישרה זא
לגביו תנאי הכשירות למ
או בהפסקת ככהונה שאינה עעולה על שנתייים כמפסיקה א
מעל תשע שנים רצופות ,ולעעניין זה לא ירא
קטור בחברה מ
מכהן כדירק
את
רצף
הכהונה".
ה

-5-

של
מה הליך המינוי/הסיווג ש
דבר ועניין .כמו כן ,בפועל בבחברת איגררות חוב דומ
טורים חיצונייים לכל ר
לדירקט
מינוי דירקטור חיצוני בחבברת איגרות חוב אינו כפפוף
דירקטור חיצוני לזהה של דירקטוור בלתי תלוי ,וממילא מ
3
כבחברה ציבורית.
ה
לאישור האסיפה הכלללית ברוב מיוחד
.10

אם
נוספת של שלוש שנים ,בהתא
ת
אליו ,כי גם בעת חידוש כהונה של דדירקטור חיצצוני לתקופת כהונה
מובן מא
העדר "זיקה"" לפיו הוא אינו
לא מתקיים בוו התנאי הקבבוע בדרישת ה
ת ,ברור כי א
להוראות סעיף  245ללחוק החברות
ת
שהרי ברור ככי עצם כהוננתו
שנתיים שקדדמו למינוי .ש
או במהלך הש
מכהן כנושא משרה בחברה במוועד המינוי א
טור חיצוני בבחברה אינה פוגעת בכשיירותו להמשייך ולכהן כדדירקטור חיצצוני בחברה ללתקופת כהוונה
כדירקט
חיד רשאי לככהן כדירקטור חיצוני ,וככי בדיקת העדר
קופה המקסיימלית בה יח
ם חלפה התק
נוספת ,ובלבד שטרם
ת נשמר לאורך
שהעדר התלות
הן כדירקטורר חיצוני בחבברה )ובלבד ש
הזיקה ננעוצה במועדד שבו מונה ללראשונה לכה
קון
ה זו לאור תיק
זה גם ביחס ללנסיבות פניה
בורה כי באופפן דומה יש לליישם כלל ה
תקופת הכהונה( .כללל פיננסים סב
.17

.11

חיד
מאלית בה יח
הונה המקסימ
את תקופת הכה
החברות המחוקק א ף האריך ת
ת
ת תיקון  16ללחוק
עוד יצויין כי במסגרת
4

תשע שנים בסך הכל( .מטררת
משך תקופת ככהונה נוספת של שלוש שניים )היינו ,לת
רשאי לככהן כדירקטוור חיצוני ,למ
חיצוניים ,אשר רכשו מומחיות וידע
,
של דירקטוריים
חברות להארייך כהונתם ש
התיקון האמור הינהה לאפשר לח
ההסבר להצעעת חוק החבברות )תיקון מס' ) (12ייעעול
סגרת דברי ה
החברה במה לך כהונתם בחברה .במס
אודות ה
הבאים:
הממשל התאגידי( ,ההתש"ע 2010-צוינו בעניין זזה הדברים ה
שש שנים הייא
תקופת כהונה של ש
ת
תים,
קטור העסקי עולה כי לעת
הגיעו מן הסק
"מפניות שה
של
ומומחיות בתחוום עיסוקה ש
ש ניסיון ו
חברות להחליף דיירקטור שרכש
ת
מאלצת
קצרה מדי ומ
ק
קטור חיצוני בשלוש שניים
חברה להאריך את הכהוונה של דירק
החברה .מוצצע לאפשר לח
ה
תשע שנים"...
ננוספות ,היינוו לתקופה שלא תעלה ע
של דירקטורים
מקסימאלית ש
מור ,שהאריך את תקופת הכהונה המ
התיקון האמ
כלל פיננסים סבורהה כי תכלית ה
חיות חשבונאית
שהינם בעלי מומח
ם
בענייננו ,ובפררט ביחס לה""ה חיימוביץ ובחר,
ם ,חלה גם ב
חיצוניים לתשע שנים
ם
סים ובזכות ככישוריהם וניסיונם הרב ,ררכשו מומחיוות,
כדירקטורים בכלל פיננס
ם
כהונתם
ם
סגרת
ופיננסיוות ואשר במס
מים שבהם פ ועלת כלל פייננסים והחבררות המוחזקות שלה ומידדת
מעמיקה עם התחומ
ה
קצועיות והיככרות
ידע ,מק
תר.
תרומתם לחברה היננה גבוהה ביות
ם
.12

ה"ה חיימוביץ ובחר תמוררה
היום לא קיבלו ה
טית ועד ם
כלל פיננסים לחברה פרט
עוד יודגגש כי מאז ההפיכתה של כ
אם
המרביים להם היו זזכאים בהתא
ם
אות
רקטורים מעעבר לגמול וללהחזר ההוצא
נוספת ככלשהי בגין ככהונתם כדיר
לתקנות הגמול ,ואשרר הינה התמוורה המשולמת ממילא לדיירקטורים חייצוניים.
אות הניתן לדדירקטורים בבהתאם לתקננות
דומה שאין צורך להררחיב במלים על כך שאין ללראות בגמולל והחזר הוצא
של
אי התלות ש
או פוגעים בא
מים זיקה א
טורים חיצונניים ,כמקימ
הגמול במהלך תקוופת כהונתם בה כדירקט

3

4

של
חברת איגרות חוב ראה גם את דבריהם ש
קטור חיצוני בח
לעניין הדמייון בין דירקטוור בלתי תלוי בחברה ציבוררית לבין דירק
קול
המשפטי לממשלה ועוו"ד דלית זמירר ממחלקת יייעוץ וחקיקה בבמשרד המשפפטים בפרוטוק
י
עו"ד אבי לייכט המשנה לליועץ
ביולי  2011בעמ'  ,21-119ו.34-30-
י
הדיון מישיבבת ועדת חוקהה ,חוק ומשפט מיום 11
ראה סעיף )245א( לחוק ההחברות.

-6-

מול
ה ,לפיה הגמ
שפרסמה 5,הררשות נקטה בעמדה דומה
סגל משפטית ש
משל ,במסגרת עמדת ל
טורים .כך למ
הדירקט
תקנות הגמול אינו נלקח בחשבון לצורך בדיקת ככשירותו של דירקטור לככהן
המשולם לדירקטור בהתאם לת
ם
הגמול כאמור מהווה את עעיקר פרנסתוו .עמדה עקרוונית דומה נייתן
את גם אם ה
בוועדת הביקורת שלל החברה ,וזא
תשס"ז.2006-
רות )עניינים שאינם מהוויים זיקה( ,הת
לזהות גם בתקנה  2ללתקנות החבר
.13

של
חברת אג"ח ,ששמרה באוופן וולונטאררי על הרכב דדירקטוריון ש
תביא לכך שח
פרשנות שונה מעמדדת החברה ת
טרם כניסתו ללתוקף של תייקון  ,17בשל החשיבות שרראתה בשמיררה על מנגנוניי ממשל תאגיידי
חברה ציבורית אף ט
כניסתו לתוקף של תיקון  ,17ללאבד שני דיירקטורים חייצוניים בעליי כישורים ,ידע
ו
ת עם
נאותים ,תיאלץ כעת
של
ת האפשרית ש
הונה המרבית
וניסיון מוכחים והיככרות עם עסקיה של החבברה ,שטרם השלימו את תקופת הכה
קקו
הדברים ייזק
אשר מטבע ה
חיצוניים חדשים ,א
ם
שני דירקטוררים
אותו מועד ש
תשע שננים ,ולמנות במקומם בא
ט לאור העובדדה
החברות המוחזקות שלה ובפרט
ת
את עסקי החבברה ו
קצרה על מננת להכיר ת
לתקופת לימוד לא ק
חברה סבורה כי
של החברה .הח
ועדת המאזן ל
קורת ובו ת
שאותם דירקטורים חיצוניים יכהנו כחברים בוועדת הביק
טורים חיצוניים
תם של דירקט
באופן תכליתי ,ולא טכני ,כך שמהותן לוודא כהונת
ת תיקון  17ב
לפרש את הוראות
ש
יש
ה.
איגרות החוב ולבעללי השליטה בה
ת
חסרי תללות וזיקה לחחברת

.14

הלך כל תקופפת
הנים הלכה למעשה במה
ה"ה חיימובייץ ובחר מכה
רה היא כי ה
לאור האמור לעיל ,עמדת החבר
אין הסתייגוייות
קשת לוודא כי לרשות א
כדירקטורים חיצוניים ,ווהחברה מבק
חברותם בדירקטורייון החברה כ
ם
חל
הן בדירקטורייון החברה ככדירקטורים חיצוניים הח
מהעמדה לפיה ה"הה חיימוביץ ובחר יוכלו ללהמשיך לכה
ה
שור
לחוק החברות( ,כפוף כמובן ללהליכי האיש
ק
סעיף 239
של התיקון בס
סתו לתוקף ל
מחודש פברואר ) 22012מועד כניס
6
תקופת כהונתם עדד כה( שלא תעעלה על תשע שנים.
ת
טבר עם
הדרושים ולתקופת ככהונה )במצט

.15

מתחייבת החבברה כי תודייע
של החברה ,מ
ה מעמדתה ש
זה תהיה שונה
ככל שעמדתכם בסוגגיה שהועלתה במכתב ה
שונה מזו של הרשות.
מוץ עמדה הש
מראש על אימ
לרשות מ

.16

ניירות ערך.
ת
באתר רשות
ר
תפרסם
אליה עשויות להת
ה
שובתכם
שפניה זו ותש
החברה מודעת לכך ש

בבכבוד רב,
עמיית לוי ,עו"ד
ת'
גולדפרב זליגמן ושות

5
6

תר רשות ניירוות ערך ) 6ביוללי .(2011
חברות  -שאלוות ותשובות את
קון  16לחוק הח
משפטית מספרר  :101-15תיק
עמדת סגל מ
ה להביא לאישור את כהוננתם של ה"ה חיימוביץ ובחר
תכוונת החברה
 17לתוקף ,מת
אות תיקון 1
עם כניסת הורא
בהתאם ,ם
שרות מינויים לתקופת כהוונה
ה( ,כפוף לאפש
הונתם השנייה
)תום תקופת כה
ם
ריל 2013
כדירקטורים חיצוניים עדד לחודש אפר
ם
שלישית.
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לכבבוד
גב' ורד סלומון ,עעו"ד ,מערך ררגולציה וייעווץ משפטי
מר משה גדנסקיי ,רו"ח
תאגידים
ם
מחללקת
ערך
רשוות ניירות ך

2
2012
 12בפפברואר

תיק3592/002 :
:
207
מערכת המגנ"א ע"ג טופס ת2 -
ת
צעות
באמצ

מכוובדיי,

הנדון :מינוי דירקטורים חיצונייים בכלל פינננסים בע"מ )"החברה"(
סימוכין :מכתבנו מיום  18בבינואר 2012

של
משך למכתבננו שבסימוכיןן ,לשיחות טללפוניות שנעררכו בינינו ,וללבקשתכם ,להלן מספר פרטים בקשר עם פנייתה ש
בהמ
החבברה :
.1

חיצוניים על-יידי
הן בחברה כדדירקטורים ח
כאמור בבמכתבנו שבבסימוכין ,ה"ה גיל חיימובביץ ויצחק בבחר מונו לכה
טורים חיצונייים חודשה ללתקופת כהוונה
חודש אפריל ) 2007וכהוננתם כדירקט
של החברה בח
האסיפה הכללית ש
ה
ת .דירקטוריוון החברה סיווג
תה החברה חברה ציבורית
אפריל  ,(, 2010כנדרש לפי דין ,עת היית
החל מחודש א
שנייה ה
מומחיות חשבונאית וופיננסית.
ת
כדירקטורים חיצוניים בבעלי
ם
בחר
ה"ה גיל חיימובייץ ויצחק ר
את ה
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בחודש יינואר  ,2011בבעקבות השללמת הצעת רככש מלאה למ ניותיה על-ידדי כלל החזקוות עסקי ביטווח בע"מ ,הפככה
חוק ניירות עערך ,התשכ"ח-
מדווח ,כהגדררת המונח בח
הינה תאגיד מ
החברה מחברה ציבבורית לחברה פרטית ,שה
מות למסחר בבורסה לנייירות ערך בבתל אביב בעע"מ )היינו ,ללפי
שכן איגרות חחוב שלה הייו ועודן רשומ
 ,1968ש
רות חוב"(.
הוראות תיקון  ,17ההחברה הינה ""חברת איג ת

טית
אחר הפיכתה לחברה פרט
החברה גם לא
הלותה של ה
על המשך התנה
טות ופרטים ,המעידים ל
קשתכם יובאו להלן החלט
לבק
המחויבים.
.
ם
של חברה ציבוררית ,בשינויים
מים לאלה ל
תאגידי ,הדומ
לפי נהלי ממשל ת
.3

חברה מיום  8במרס (20011
החברה )בהחלטה בבכתב של דיירקטוריון הח
ה
עם הפיכתה לחברהה פרטית החלליטה
להוראת סעיף 249א לחוק החבברות ,התשנ"ט-
ת
תאם
ם של השניים כדירקטוררים בה )בהת
להמשיך את כהונתם
ך
אים לעניין הלליך
הוראות ותנא
תקנות החברות )ה
ת
הוראות
תה החלטה וללאור כניסתן לתוקף של ה
 .(1999בבמסגרת אות
טה החברה עעוד
תקנות הליך אישור הדוחות הכספייים"( ,החליט
התש"ע") 2010-ת
ש
ספיים(,
הדוחות הכס
אישור ה
קנות לקבוע כי
האמורות ,ובהתאם ללדרישות התק
ת
המחויבים ,את התקננות
ם
טארי ובשינוייים
ליישם ,באופן וולונט
קנות הליך איישור דוחות ככספיים.
א כקבוע בתק
החוקי לפתיחחת ישיבות ועעדת המאזן של החברה יהא
המניין ה
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אישור הדוחות הככספיים בחבררה ,כאמור ללעיל ,ה"ה חייימוביץ ובחרר מסרו לחבררה
ר
ת הליך
לצורך ייישום תקנות
ם בהם התנאים
חלטה ממשיככים להתקיים
היר מטעמם ,המאשר כי ג ם למועד ההח
שוב שאלון מפורט ,המלווה בתצה
התאם ,סווגו ה"ה חיימובביץ
הוראות חוק החברות .בה
תלויים בהתאם לה
ם
בלתי
הנדרשים לכהונה כדדירקטורים ב
החברות.
המונח בחוק ה
תלויים בחברה ,כהגדרת ה
טורים בלתי ת
אופן פורמלי בבחודש מרס  20111כדירקט
ובחר בא
.4

התקופה מאז הפיכתה לחבברה פרטית ,כפי שעולה ,בבין
פעילה לאורך כל ה
ה
החברה המשיכה להחחזיק ועדת ביקורת
חלטות אשר עובר לאישורר הדירקטורייון,
שרה הבכירה של החברה ))ת (097-ומהח
ת נושאי המש
היתר ,מדוחות מצבת
1
של ועדת הביקורת.
הובאו גם לאישורה ש
של
מכהנים כחבררי ועדת הבייקורת ,ועדת המאזן וועדדת התגמול ש
כי ה"ה חיימווביץ ובחר כייהנו ועודם מ
יצוין י
אזן
חר מכהן כיו""ר ועדת המא
מוביץ אף מכהן כיו"ר ועדדת הביקורת של החברה וומר יצחק בח
החברה .מר גיל חיימ
טית.
החברה לחברה פרט
ה
הפיכת
ת אלו לאחר ה
מכך ,לא חל כל שינוי בהרככבן של ועדות
של החבברה .יתירה מ
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חשבונאית ופפיננסית ,כעוללה
ספר מזערי נדדרש של דיר קטורים בעללי מומחיות ח
החברה המשיכה לההקפיד על מס
לשנת ) 2011הגילווי שניתן אודדות דירקטורים
ת
מהדוח התקופתי שלל החברה לשנת  2010ומדדוחותיה הרבבעוניים
בעלי מומחיות חשבוונאית ופיננסיית במסגרת דדוח הדירקטו ריון(.
2

.6

מית פעילה.
החברה המשיכה לקייים הליכי ביקורת פני ת

.7

תקנות החבררות
לסכומים המירביים הקבועים בת
ם
אם
צאות ,בהתא
ה"ה חייימוביץ ובחרר קיבלו גמול והחזר הוצ
אם
של כל אחד מהם ובהתא
אם לסיווגו ש
)כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצווני( ,התש"ס  ,2000-בהתא
ם חיצוניים ועד
לראשונה כדירקטורים
ה
לדרגתה של החברה ,,וזאת במשך כל תקופת ככהונתם בחבררה מאז מינוייים
ה
קנות הנ"ל .פררט
ם כדירקטורים מומחים ,כקבוע בתק
מוביץ ובחר מקבלים גמוול דירקטורים
למועד זזה .ה"ה חיימ
שך
תשלום נוסף על-ידיי החברה במש
ם
לגמול וללהחזר הוצא ות כאמור ,לא שולם לה"ה חיימוביץ וובחר כל תגמול או
כל תקופפת כהונתם ככדירקטורים בחברה.

.8

אז מינויים ללראשונה כדיירקטורים חייצוניים ועד ללמועד זה ,ה""ה
תם בחברה מא
תקופת כהונת
כמו כן ,במשך כל ת
קה.
החברות ,בדבבר היעדר זיק
כשירות הקבוועות בסעיף )2400ב( לחוק ה
חיימובייץ ובחר עמדוו בדרישות הכ
ם בחברה ,תדאג
חר פעם נוספפת כדירקטוררים חיצוניים
חיימוביץ ובח
מובהר ככי עובר לסיוווגם "הרשמי" של ה"ה ח
טורים חיצוניים
הונה כדירקט
הדרושים לכה
קיימים בהם ככל התנאים ה
החברה לקבל מהם ההצהרות עדכניות כי מתק
בחברה.

.9

העמדה לפיה ה"ה חיימובביץ
מבקשת לוודא כי הרשות אינה מסתייגת מה
ת
חברה
כאמור בבמכתבנו שבבסימוכין ,הח
סתו
טוריון החברה כדירקטוריים חיצוניים החל מחודש פברואר ) 22012מועד כניס
ובחר יוככלו להמשיך לכהן בדירקט

1
2

 17בנובמבר  20011ו 19-בדצמבבר .2011
ראה למשל דדיווחים מיידייים מהימים 1
שנת
הרבעוניים לש
חברה לשנת  .2010בדוחות ה
תקופתי של הח
מסרו בדוח הת
קורת הפנימית של החברה נמ
פרטים אודוות הליך הביק
.2010
2
תן בדוח התקופפתי לשנת
ביחס לגילוי שנית
ס
 2011דווח ככי לא חלו שינוויים מהותיים בעניין זה
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הדרושים ולתקופת ככהונה )במצטבבר
ם
חוק החברות( ,כפוף כמובןן להליכי האישור
של התיקון בבסעיף  239לח
לתוקף ש
3
תשע שנים.
תעלה על ע
עם תקופת כהונתם עעד כה( שלא ת

בבכבוד רב,
עמיית לוי ,עו"ד
ת'
גולדפרב זליגמן ושות

3

ה להביא לאישור את כהוננתם של ה"ה חיימוביץ ובחר
תכוונת החברה
 17לתוקף ,מת
אות תיקון 1
עם כניסת הורא
בהתאם ,ם
ה( ,כפוף לאפש
הונתם השנייה
)תום תקופת כה
ם
ריל 2013
כדירקטורים חיצוניים עדד לחודש אפר
ם
שרות מינויים לתקופת כהוונה
שלישית.

