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רשות ניירות ערך
פרופ' שמואל האוזר ,יו"ר

תיקון  ,16ממשל תאגידי
וועדת הריכוזיות

נקודות עיקריות
•

אנחנו רואים ניצנים של שינוי בהתנהלות
בעלי שליטה בעקבות תיקון 16

לדוגמא ,אחרי תיקון  :16שיעור הצעות החלטה בעניין תגמול
לבעלי שליטה אשר נדחו בהצבעה באסיפות כלליות גדל פי;2 -
ויש הפחתה בהיקף התגמולים.

•

חיזוק ממשל תאגידי בעקבות המלצות ועדת
ריכוזיות

•

קיפול  2.5שכבות – אנטי תחרותי
רשות ניירות ערך

תיקון  16לחוק החברות – חיזוק ממשל תאגידי
• חיזוק עצמאות הדירקטוריון
• העלאת הרוב הנדרש לאישור מינויו של דח"צ מ 1/3 :ל1/2 -
• כוח לבעלי מניות המיעוט לחדש כהונה של דח"צ בניגוד
לעמדת בעל השליטה

• חיזוק עצמאות ועדת הביקורת
• חיזוק ההפרדה בין תפקיד המנהל הכללי לתפקיד
יו"ר הדירקטוריון
• חיזוק תהליכי הבקרה והאישור של עסקאות בעלי
שליטה
• מעורבות רבה יותר של ועדת הביקורת
• העלאת רוב לאישור עסקאות עם בעלי שליטה מ 1/3 :ל1/2 -

• הסמכת רשות ניירות ערך להשתתף במימון תביעות
נגזרות
רשות ניירות ערך

כניסת תיקון  16לתוקף
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2011

15/11/2011
תיקון  16מחייב
את כל החברות

15/5/2011

15/3/2011

כניסת תיקון 16
לתוקף

אישור תיקון 16

תקופת הסתגלות ויישום

בפועל ,חברות רבות החלו לפעול לפי הגדרת הרוב החדשה עם אישור התיקון ,עוד לפני כניסת התיקון לתוקף.

רשות ניירות ערך

דוגמאות למה קרה בפועל בעקבות תיקון 16
• קביעת מגבלות על מבנה התגמול )תקרה למענקים,
נטרול רכיבים חד-פעמיים כבסיס למענק(
• חיזוק התמריץ לקיים מו"מ מול גופים מוסדיים על
תנאים לתמיכתם בעסקת בעלי שליטה באסיפה
הכללית
• צמצום בתופעת כפל התפקידים של יו"ר  -ומנכ"ל
• מגמת צמצום במספר בני משפחה שחברים בדירקט'
• מודעות רבה יותר לאפשרות השימוש בתביעה נגזרת
ככלי להגנת זכויות המשקיעים
רשות ניירות ערך

מה עוד קרה בפועל בעקבות תיקון ?16

הפחתה בגובה התגמול
לבעלי השליטה

רשות ניירות ערך

התפלגות זכויות ההשתתפות בהצבעות*
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בממוצע  25%מבעלי זכויות ההצבעה הם בלתי נגועים )ללא עניין אישי(.
המוסדיים מהווים בממוצע רוב מבין בעלי זכויות ההצבעה הבלתי נגועים.

* שיעורי זכויות ההצבעה הממוצעים של סוגי המצביעים השונים בהצעות ההחלטה שבמדגם ) 141הצעות החלטה(.
רשות ניירות ערך

שיעור ההצעות שנדחו  -בעניין תגמול
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 חלק מהצעות ההחלטה על תגמול משתנה לרעת בעלי
השליטה עוד בטרם מועד ההצבעה
מתוך אלה שלא תוקנו לשביעות רצונם של המשקיעים מן הציבור:



לפני תיקון  :16שיעור דחייה של הצעות תגמול לבעל שליטה וצדדים
קשורים עליו עמד על כ3.6%-

 אחרי תיקון :16

שיעור הצעות החלטה אשר נדחו בהצבעה באסיפות

כלליות גדל פי2 -

.
רשות ניירות ערך

ממשל תאגידי וועדת הריכוזיות
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• המלצות הוועדה הן צעד חשוב בהתמודדות עם תופעת
הריכוזיות בישראל ועם כשלי השוק שנגרמים
בעקבותיה
• המלצות הועדה נעשו עוד בטרם נבחנו לעומק
ההשלכות של תיקון 16
• אין "פתרונות קסם" .בעיית הריכוזיות לא תיפתר
ביום אחד .מדובר בתהליכים ארוכי טווח ,והצלחתם
לא תלויה רק במחוקק או ברגולטורים ,אלא גם בשוק
עצמו ובמשקיעים .הפתרונות כוללים חיזוק ממשל
תאגידי ושינוי מבני
רשות ניירות ערך

הבעיה :תופעת ה"הפרדה"
)(Decoupling
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הפרדה בין האינטרס הכלכלי לבין היכולת
לכוון התנהלות החברה .ככל שההפרדה יוצרת
פער ) (Wedgeגדול יותר בין זכויות הצבעה
לזכויות בהון ,הן הפוטנציאל לניגוד העניינים
והן הפוטנציאל לפגיעה בבעלי מניות המיעוט
ובמחזיקי האג"ח גדלים.

רשות ניירות ערך

בעיות פוטנציאליות במבנה פירמידאלי
11


תיעול משאבים )(Tunneling



הקצאה לא יעילה של משאבים



נטילת סיכונים עודפים



שוק הון פנימי )לא יעיל(



מינוף עודף

בעל
שליטה
51%
חברה א'
בהון51% :
בהצבעה51% :
51%
חברה ב'
בהון26% :
בהצבעה51% :
51%
חברה ג'
בהון13% :

אינטרס בעל השליטה עלול להיות שונה מאינטרס
התמדה

הציבוריות עליהן הוא שולט
החברות

פתרון:

ממשל תאגידי ושינוי מבני

בהצבעה51% :

רשות ניירות ערך

המלצות הועדה  -חיזוק ממשל תאגידי
• מינוי דירקטורים חיצוניים :תמיכת רוב בעלי המניות
באסיפה הכללית ,מבלי שיובאו בחשבון קולות בעל
השליטה
• חברה בשכבה שלישית ומעלה במבנה פירמידאלי
קיים:
 מספר הדירקטורים החיצוניים" :רוב פחות אחד"
 רוב דירקטורים בלתי תלויים
• חברת "פער" בשכבה שנייה:
 שליש )לפחות( מבין חברי הדירקטוריון יהיו
דירקטורים חיצוניים
רשות ניירות ערך

חיזוק ממשל תאגידי ע"י ועדת ריכוזיות  -המשך
• עסקאות בעלי עניין :חובה מסוג "אמץ או גלה" לקיומו
של הליך תחרותי )עסקאות למכירת נכס ,קבלת
שירותים תפעוליים ,רכישת מוצר מדף ,קבלת הלוואה(
• חיזוק בעלי מניות המיעוט :פלטפורמה להצבעות
באינטרנט
• עידוד אכיפה פרטית :הסמכת הרשות להשתתף
במימון תובענות פרטיות ובקשות לסעד זמני בתחום של
דיני חברות ודיני ניירות ערך )בדומה לתובענות ייצוגיות
ותביעות נגזרות(
רשות ניירות ערך

מה עוד? ...ממשל תאגידי אינו מספיק!!

יש צורך בשינוי מבני!!!

רשות ניירות ערך

המלצות ביחס לשינוי מבני
הצעת רנ"ע 3 ,שכבות
מבנה קיים  +מבנה עתידי

שליטה ב 3 -שכבות לכל היותר

הצעת הועדה 2.5" ,שכבות"
מבנה קיים

שליטה ב 3 -שכבות לכל היותר
מבנה עתידי

ממונה על תקציבים 2 ,שכבות
מבנה קיים  +מבנה עתידי

שליטה ב 2 -שכבות לכל היותר

• שליטה ב 2 -שכבות לכל היותר
• חריג:
הנפקת שכבה שלישית לתקופה
קצובה של  3שנים
רשות ניירות ערך

ההמלצה לגבי "קיפול שכבות" לא אחיד פוגעת בתחרות
ההמלצה על שינוי מבני היא המלצה חסרת תקדים – יש
ליישמה בזהירות ובמידתיות.
• המלצה ל 2.5 -שכבות  :מפלה ופוגעת בתחרות )מתן
עדיפות לבעלי שליטה של היום(
• המלצה ל 3 -שכבות  :דרמטית ועקבית יותר עם
הגדרת הבעיה ,מידתית ברוח התקופה המשברית
בשווקים ,והפיכה
• המלצה ל 2 -שכבות  :לא מידתית ובעייתית בעת הזו
רשות ניירות ערך

מדוע  3שכבות ולא " 2.5שכבות" לפי הועדה?
•

תורם לתחרות ועקבי עם הגדרת הבעיה בכתב המינוי -אין
אפליה לטובת הקבוצות העסקיות הנוכחיות ,פשוט ליישום ,אחיד

•

מידתי  -קיפול ל 3 -שכבות היא המלצה דרמטית; אף מדינה לא אסרה על
קיומן של פירמידות

•

מידתי  -בהתחשב בחשש מההשפעה של המצב הכלכלי בעולם על ישראל

•

מידתי  -תהליך הפיך; אפשר לקבוע שבעוד  4שנים תתכנס הועדה שוב
ותבחן על רקע הניסיון שיצטבר אם יש מקום לכפות קיומן של  2שכבות
בלבד

•

עקבי עם הגדרת הבעיה של הפער – עוצמת כללי ממשל תאגידי
תיגזר מעומק הפער בין הזכויות בהון לבין זכויות ההצבעה של בעל
השליטה
רשות ניירות ערך

בעיה נוספת:
אין מתאם בין רמת הפער לבין מס' השכבות
פירמידה Y

פירמידה X

בעלי
שליטה

ציבור

בעלי
שליטה
46%

ציבור

54%

85%

חברת החזקות

15%

חברת החזקות
85%

80%

חברת בת

חברת בת

51%
חברה נכדה

פירמידה X
פירמידה Y

הון
36.8%
72.2%

שכבה 2
הצבעה
80%
85%

פער
43.2%
לא
חברת
פער

הון
36.8%

שכבה 3
הצבעה
51%

פער
14.2%

רשות ניירות ערך

התפלגות חברות לפי דרגה בפירמידה ופער בין הזכויות
ההוניות לזכויות ההצבעה של בעלי השליטה
19
ממוצע

מקסימום

מינימום

פער
80%

חציון

70%

67%
56%

60%

56%

50%
40%
32%
27%

19%

30%
20%

14%

10%
3%

4-6

0%

0%
3

2

דרגת פירמידה
מקור :המחלקה הכלכלית ,רשות ניירות ערך
רשות ניירות ערך

מדוע  3שכבות ולא  2שכבות?
•

לא מידתי  -היקף עצום של חברות שתהיינה מועמדות לקיפול

•

החשש מההשפעה של המצב הכלכלי באירופה על ישראל

•

לא הפיך

 3ומעלה

 4ומעלה

מס' חברות
מס' חברות שאינן
בקבוצה עסקית
שווי שוק מניות

80

36

18

5

119,536

54,689

שווי שוק אג"ח

50,740

24,827

 ערכים הוניים במיליוני ₪

המחלקה הכלכלית ,רשות ניירות ערך

רשות ניירות ערך

לסיכום..
•

אנחנו רואים ניצנים של שינוי בהתנהלות
בעלי שליטה בעקבות תיקון 16

לדוגמא ,אחרי תיקון  :16שיעור הצעות החלטה בעניין תגמול
לבעלי שליטה אשר נדחו בהצבעה באסיפות כלליות גדל פי;2 -
ויש הפחתה בהיקף התגמולים.

•

חיזוק ממשל תאגידי בעקבות המלצות ועדת
הריכוזיות

•

קיפול  2.5שכבות – אנטי תחרותי
רשות ניירות ערך

22

תודה

מה המשמעות של הגדרת "חברת פער"?
הצעת הוועדה

הצעת רשות ניירות ערך
חברת פער
חברת פער

חברה ציבורית שבעל השליטה בה
מחזיק בשרשור פחות מ 45%-בהון

"חברת פער מהותי"

הפער בין הזכויות בהון לזכויות

חברה ציבורית שבעל השליטה בה
מחזיק בשרשור פחות מ 33%-בהון

בעיה:
עפ"י הועדה אין הבדל בין חברה שהפער
בה הוא  10%לבין חברה שהפער הוא בה
!50%

בהצבעה עולה על 20%
רשות ניירות ערך

ועדת ריכוזיות וממשל תאגידי
•

הצעת רשות ניירות ערך

הצעת הוועדה

עוצמת כללי הממשל התאגידי תיגזר
מעוצמת הפער בין הזכויות ההוניות
לזכויות ההצבעה של בעל השליטה:

חברת "פער" בשכבה שנייה
•  1/3דח"צים

חברת פער
 1/3דח"צים

חברת פער מהותי
•  1/3דח"צים
• רוב דירקטורים
בלתי תלויים

חברה בשכבה שלישית במבנה קיים
• מספר דח"צים" :רוב פחות אחד"
חברה בשכבה שלישית במבנה עתידי –
האם מעשי? משמעותי?
• מספר דח"צים" :רוב פחות אחד"
• אחרי  3שנים היא תימכר?
• אחרי  3שני הצעת רכש?
• אפשרויות אחרות?
רשות ניירות ערך

