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כ"ה בניסן תשע"ב
 22באפריל 2212

לכבוד
מר חנן פרידמן ,עו"ד
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ
ת"ד  ,3591רמת-גן91335 ,
באמצעות פקס71-7917377 :
א.נ,.
הנדון :בקשת הנחיה מקדמית  -הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ
סימוכין :מכתבכם מיום  26במרס 2212

במענה לבקשת הנחיה מקדמית של הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ (להלן" :החברה"),
כפי שזו מובאת במכתבכם שבסימוכין (להלן" :המכתב") ,הרינו להביא בפניכם את עמדת סגל רשות
ניירות ערך (להלן" :סגל הרשות") בהתייחס לנושא שבנדון .עמדה זו מבוססת על המסכת העובדתית
שנפרשה על ידכם במכתבכם ,ובהנחה כי זו משקפת את כל הנתונים הרלבנטיים לנדון.

.1

מפנייתכם עולים הדברים הבאים:
א .החברה מעוניינת למנות את גב' אסתר דומיניסיני (להלן" :גב' דומיניסיני") כדירקטורית
חיצונית בחברה;
ב .גב' דומיניסיני מכהנת כיו"ר מועצת המנהלים של המרכז הרפואי הדסה (להלן" :הדסה") החל
מתאריך  1בדצמבר  .2211בהתאם למידע שנמסר לחברה על ידי גב' דומיניסיני ,במסגרת
תפקידה כיו"ר מועצת המנהלים של הדסה היא אינה עוסקת כלל בהתקשרויות שוטפות כלשהן
של הדסה ,אלא בניהול הדירקטוריון העוסק בהכוונת האסטרטגיה הכללית של הדסה בלבד;
ג .עיקר פעילותה של החברה (באמצעות חברות בבעלותה) הינו בתחומי הביטוח ,ובכלל זה תחום
ביטוחי הבריאות ,הכולל בין היתר הנפקת פוליסות ביטוח בריאות .על פי פוליסות ביטוח
הבריאות ,רשאים מבוטחים לפנות לטיפולים רפואיים במרכזים רפואיים פרטיים בישראל ,תוך
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קבלת החזר כספי בסיומם .לחלופין ,רשאים המבוטחים לפנות למבטח ,עובר לביצוע הטיפול
הרפואי ,ולקבל התחייבות כספית מראש לטיפול במרכז רפואי מסוים .במקרים אלו ,יבוצע
התשלום ישירות למרכז הרפואי שבחר המבוטח בהתאם להסכמים בין החברה לבין המרכזים
הרפואיים בהם מתבצעים הטיפולים;
ד .במסגרת תחום ביטוחי הבריאות התקשרה החברה עם מספר בתי חולים פרטיים בהסכמים
לביצוע ניתוחים וטיפולים אחרים להם זכאים המבוטחים על פי פוליסות הביטוח בתחום ,ובין
היתר עם הדסה .ההסכם בין החברה לבין הדסה נכרת ????? ???? ?? ?? והוא מסדיר את תנאי
התשלום בין החברה לבין הדסה בהתאם לנספח מחירים הכלול בהסכם .עדכונו האחרון של
נספח המחירים האמור נעשה ???? ????? ????? ???? ???? לפני תחילת כהונתה של גב' דומיניסיני
כיו"ר מועצת המנהלים של הדסה;
ה .יודגש כי בחירת המרכז הרפואי בו יבצע מבוטח טיפול רפואי כלשהו הינה בשיקול דעתו הבלעדי
של המבוטח;
ו .ממכתבכם ומנתונים שסיפקתם עולה כי ,במהלך ???? השנים האחרונות התשלומים להדסה
בגין טיפולים פרטיים של מבוטחים ,הסתכמו לסכומים זניחים ביחס לכלל התשלומים אשר
שילמה החברה בקשר עם טיפולים פרטיים של מבוטחים .עוד עולה כי בעבור הדסה ,ההכנסות
מהחברה מהוות אחוזים זניחים ביחס להכנסות של הדסה מקופות החולים בלבד ,כאשר
להדסה הכנסות נוספות מעבר להכנסות מקופות החולים;
ז .לעניין שאלת ניגוד העניינים ,החברה סבורה כי תפקידה של גב' דומיניסיני כיו"ר מועצת
המנהלים של הדסה לא יצור או עלול ליצור ניגוד עניינים עם כהונתה כדירקטורית חיצונית
בחברה.
.2

לאור האמור לעיל ,ביקשתם לקבל את עמדתנו לגבי השאלה האם הקשרים המפורטים לעיל ,שבין
החברה והדסה ,יוצרים לגב' דומיניסיני "זיקה" כהגדרתה בסעיף  292לחוק החברות ,התשנ"ט1444-
(להלן" :חוק החברות") ,המונעת את אפשרות מינויה כדירקטורית חיצונית בחברה .לעמדתכם ,אין
בטיב היחסים בין החברה והדסה בכדי ליצור קשרים עסקיים ומקצועיים בין הגב' דומיניסיני לבין
החברה ,או לחלופין ,אם יש בעובדות בכדי ליצור קשרים שכאלו ,הרי שמדובר בקשרים זניחים.

.3

הרינו להודיעכם ,כי לעמדת סגל הרשות מתקיימים קשרים עסקיים בין החברה לבין הדסה ,וזאת
על פי הנסיבות המתוארות לעיל .עם זאת ,סגל הרשות לא יתערב בעמדתכם לפיה ניתן לאשר את
הקשרים כזניחים לפי סעיף  6לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה) ,התשס"ז – .2225
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.9

יודגש ,כי סגל הרשות אינו מביע עמדתו לגבי שאלות אחרות העשויות לעלות מהאמור במכתבכם.
בנוסף ,מכיוון שעמדה זו מבוססת על העובדות המתוארות במכתבכם ,יש להבהיר כי כל שינוי
בעובדות ,בנסיבות או בתנאים המתוארים בהם ,עשוי לחייב מסקנה אחרת מזו המובאת במכתב
תשובה זה.

.6

בנוסף ,הרינו להודיעכם ,כי בהתאם לנוהל טיפול בפניות מקדמיות לרשות ניירות ערך (פורסם באתר
האינטרנט של הרשות בחודש יוני  ,)2222הפנייה המקדמית והתשובה לה עשויים להתפרסם באתר
הרשות.
בכבוד רב,
ורד סלומון ,עו"ד
מערך רגולציה וייעוץ משפטי
במחלקת תאגידים
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