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פרוטוקול מפגש פורום  CFOבנושא ניהול סיכונים
על האיזון בין בעלי מניות לבעלי אג"ח  -עו"ד שוני אלבק ,אי.די.בי
אני מתחבר להרצאה הקודמת (ניהול השקעות וסיכונים פיננסיים בתקופות ארוכות של אי ודאות -
קובי פלר ,)UBS ,נאמר שאסטרטגית השקעה של "קנה והחזק" איננה ראויה ,היא אסטרטגיה
שאפיינה משקיעים בעבר ורצוי לזנוח אותה ,בנוסף נאמר שאג"ח בסיכון גבוהה הוא תחליף למניה.
העובדה שאין יותר אסטרטגיה של "קנה והחזק" יוצרת בעיה – איזה סוג של בעלי מניות אתה
משרת .דיני החברות מבוססים על ההיגיון שלבעלי המניות יש עניין משותף בחברה והם משקיעים
בה כי היא פלטפורמה לביצוע עסקים עבורם וכאשר לבעלי המניות לא אכפת יותר – הם קונים
לחודשיים ומחליפים ,אז מה משרת את מטרתם של בעלי המניות? בכלל לא בטוח שההנהלה
משרתת את בעלי המניות כאשר היא בונה חברה לטווח ארוך.
נקודה נוספת היא הנושא של אג"ח תשואה גבוהה כתחליף להשקעה במניות – האמנם?
האינטרס של בעלי המניות הוא פיתוח החברה ,והחברה צריכה לפעול לטובתם .בעלי האג"ח דואגים
לפירעון החוב נקודה .חברה היא אמצעי של בעלי המניות לקידום מטרות עסקיות .בעלי האג"ח רוצים
את ההלוואה בחזרה .לכן בעלי המניות ממנים את הדירקטוריון ועליהם יש חובות ואחריות ,והם
שולטים בחברה כל עוד אין סיכון ממשי לאי תשלום חוב.
לדוגמא מיזוג בין שתי חברות – חברה א' חברה יזמית בנדל"ן הממונפת ביחס חוב לנכסים של ,58%
דירוג אג"ח  ,BBותשואת האג"ח  ,11%והיא החברה הרוכשת .היא רוצה לרכוש את חברה ב'
המשקיעה בנדל"ן מניב ביחס חוב של  ,18%הרבה מזומנים ,דירוג אג"ח של  ,AAותשואת אג"ח של
 .5.8%לאחר הצעת המיזוג בו ירכשו מניות חברה ב' בפרמיה של  ,12%הצפי הוא יחס חוב לנכסים
של  ,12%יתרת מזומנים גדולה שתשרת את החוב ,דירוג אג"ח של  , BBBותשואת אג"ח של 22%-
.28%
השאלה היא האם לבעלי האג"ח של חברה א' יש מעמד בשאלה אם להתמזג או לא? בעלי המניות
ילכו לאישור האספה ,ויקבלו פרמיה של  12%מעל מחיר השוק .בעלי החוב ,מה איתם? לפי החוק
אין להם מעמד בכלל .אלא אם יש חשש מהותי לאי יכולת פירעון החוב לאחר המיזוג.
מה היה קורה בארה"ב במצב כזה?
 - 2855סיטואציה של מיזוג באמצעות רכישה ממונפת  -היו שתי הצעות רכש עוינות של  KKRוFR-
על אותה חברה  RJR-נביסקו (בהשתלטות עוינת) .החברה מינתה ועדה עצמאית לבחינת הרכישה
שעשתה התמחרות בין שני המציעים ,ונסגר מחיר של  15מיליארד דולר (במקום  21במקור).
התובעות בתיק היו חברות ביטוח ענקיות שהיו בעלות אג"ח – מטרופוליטן וג'פרסון ,בטענה לפגיעה
בבעלי האג"ח .דירוג האג"ח ירד מדירוג "השקעה" לדירוג "זבל" ,מחיר האג"ח ירד דרמטית ,כי
המיזוג גרם לכך שהסיכון בחוב של החברה עלה משמעותית .בהמ"ש דחה את טענתם של בעלי
האג"ח לתנאי מכללא בהסכם לפיו אין להעביר שליטה ואין לפגוע בבעלי האג"ח ,מצופה מהם
להבטיח מראש בהסכמי האג"ח שבסיטואציה של השתלטות עוינת או שינוי מבני אחר ,תהיה להם
זכות לפי רעון מיידי של האג"ח .אם לא הוסדר הדבר בהסכם מראש ,אין להם יכולת להתנגד לרכישה
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ממונפת.
 12שנה אח"כ הצעת הרכש הגדולה בעולם על  ,BCEשהחזיקה  222%בחברת התקשורת בל קנדה.
שלוש קרנות נתנו את הצעת הרכש –  ,KKRסרברוס ,וקרן הפנסיה של המורים .בעלי האג"ח של בל
קנדה נפגעו מאד ,כי האג"ח ירד מדירוג השקעה לאג"ח זבל ומחירו נשחק בשוק .ההתמחרות בין
הקרנות השונות הביאה לעליית מחיר המניות בכ .52%-עליית המחיר הציפה ערך לבעלי המניות
אשר חלקו על חשבון בעלי האג"ח 3 .ערכאות בבתי המשפט דנו בתביעה לעצירת המיזוג בטענת
קיפוח .בערכאה ראשונה לא ראו פגיעה בבעלי האג"ח כל עוד אין סיכון ממשי לעמידה בהתחייבויות,
בנוסף לחוות דעת חיצונית לעמדה זו .בהמ"ש העליון הקנדי חזר על ההחלטה הזו (אחרי הפיכתה
במחוזי) .זאת על אף שהאג"ח ירד לדירוג של זבל והפסידו כמיליארד דולר בשווי האג"ח .סוף הדבר
היה שכיון שההליך האחרון היה ביולי  ,1225עד הקלוזינג בדצמבר ,המצב בשווקים כבר היה כזה
שהעסקה לא בוצעה לאחר שהייתה חוות דעת נוספת שהחברה לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה.
כלומר – בעלי המניות מקבלים ערך שבא בחלקו על חשבון בעלי האג"ח .הסיכון של בעלי האג"ח
עולה עם לעליית שווי המניות ,כי התשלום עבור המניות יהיה מנכסי החברה ,מהם גם אמורים בעלי
האג"ח להפרע.
המחוקק קבע לפיכך קו גבול ברור ,האם נגרם מהמיזוג סיכון ממשי לכך שהחברה הממוזגת לא תוכל
לעמוד בהתחייבויותיה ,ואם אין סיכון כזה ,לא יוכלו בעלי האג"ח לעצור את המהלך ,על אף ששווי
הנייר שבידם נפגע משמעותית.
מיזוג סטטוטורי מחייב את הדירקטוריונים והאספות הכלליות להראות שאין חשש לאי עמידה
בהתחייבויות עקב המיזוג.
חלוקת דיבידנד היא באותו מבחן בדיוק .שינוי האיזון בין בעלי מניות לבעלי אג"ח קיים .יש אמירות
שצריך להקשות על חלוקת דיבידנד ,אבל ככל שיש בעלי שליטה – עדיף שהחברה תחלק דיבידנד
ובעל השליטה יהנה ממנו כמו יתר בעלי המניות ,מאשר יהנה מהחברה ע"י משיכת שכר ,ששאר
בעלי המניות לא יכולים להנות ממנו.
חלוקת דיבידנד היא חיונית אף יותר בהקשר של מימון חברות – הכללים חייבים להיות וברורים
ולטווח ארוך כי ההשפעה תהיה על כל מי שעשה רכישה ממונפת בשנים האחרונות וטרם החזיר את
החוב .אם הכללים משתנים מפעם לפעם ,הסיכון על השינוי יפול על מישהו ,והבנקים מתמחרים סיכון
כזה ,סיכון כזה פוגע ביעילות השווקים והפעילות העסקית.
בנושא של הפחתת הון  -אפשר לחלק כשיש רווח חשבונאי לחלק ממנו ,וכשכושר הפירעון של
החברה קיים .אם הופכים את המבחן המהותי ליחיד ,חזרנו למבחנים המבדקים במיזוג ,ואם נשארים
עם המבחן של רווח חשבונאי ,יבוא החוק וישלח אותנו לבין משפט על הפחתת הון .באה בזק לבית
משפט ואמרה שאין בעיה לפרוע את חובותיה והיא רוצה הפחתת הון ,וקבע בית המשפט ,שאכן
המבחן בסופו של דבר הוא כושר הפירעון .בהמ"ש פסק שאין לקבל טענה של פגיעה ביכולת החזר
חוב .עם זאת הוא קבע שיש לבחון כל הפחתת הון בסמוך לביצוע (אי אפשר להחליט מראש לשלוש
שנים קדימה) ,אבל המבחן יישאר כושר הפירעון .ההחלטה ממחישה ומיישמת את האיזון בין בעלי
המניות לבעלי האג"ח.
ועדת חודק – התייחסה לסוגיות האלה ,ואמרה שממליצה להכניס קובננט על הרעה בעסקי המנפיק,
דירוג ,שינוי שליטה ומיזוג .אבל הקובננט לא יופעל אם אין סיכון ממשי שהחברה לא תעמוד
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בהתחייבויותיה.
כלומר ,קו הגבול ברור – יכולת הפירעון של החברה .כשהיא לא יכולה ,או יש חשש מהותי שלא
תעמוד – אנחנו בשדה אחר של בעלי האג"ח כדומיננטיים יותר .עד שם ,בעלי המניות שולטים.
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