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עו"ד טל עצמון ועו"ד עמית לוי ,שותפים ,גולדפרב זליגמן
ח"כ גפני קורא לנו לעלות לוועדות ולהציל את הרגולציה .פורום  CFOעלה לועדת חוק חוק ומשפט בניסיון
להציל את ה חברות הציבוריות מעוד רגולטור שהולך לעשות שגיאה טוטלית .באנו ונאבקנו כאריות .החוק
כבר מוכן .כשאתה מתעמת עם הרגולטור ,מוכנים לתקן איזה תת סעיף ,והכנסנו תיקונים חשובים בחוק
אבל הקונספט עובר .אני לא מכיר שמגיע חוק מוכן לוועדה ומגיעות החברות הציבוריות שצועקות,
ומחזירים את החוק לממשלה שתעשה מחדש.
ישראל היא מעצמת רגולציה ,ובעיקר מ ,8002-כל רגולטור וכל סוגיה שיש במשק ,יש לה פתרון בסדרה
של חוקים תקנות והסדרים שתעזור לתפקד .רק בשנים האחרונות :אימוץ התקינה החשבונאית ,אימוץ
 ,ISOXתיקון  61לחוק החברות ,תיקון  61לחוק החברות ,חוק אכיפה מנהלית ,והדרישה לתכנית אכיפה
פנימית ,הנחיות גילוי ותקנות של רשות ני"ע בעשרות נוספות של נושאים ,ועדת הריכוזיות ,ועדת חודק,
רפורמות בשוק ההון וחסכון ,רפורמות בחסכון פנסיוני ,תקרות העמלות.
בסוף ביבי אמר שיש יותר מדי רגולציה .ואפילו רשות ני"ע מודה .בינתיים זה רק מתגבר.
באים להסדיר נושא שראוי להסדיר אותו ברגולציה ,ועכשיו מכתיבים סט שלם של הוראות מפורטות
שמכתיבות איך ינוהלו החברות – והם לא ממשל יודעים איך להסדיר חברות ציבוריות .ויש גם מקרים
הפוכים בהם שינויים נעשים בכמה מילים בלשון החוק עם המון השלכות מעשיות שלא ברור אם המחוקק
ידע מה הוא הולך לעשות בעניינם .ניתן שתי דוגמאות :תגמול בכירים ומידע פנים.
דוגמא ראשונה  -תגמול בכירים – תיקון 80
התיקון מניח שיש פער גדול מדי בין שכר הבכירים לשכר שאר העובדים .היו כל מיני רעיונות ,וזה בסדר
לטפל בזה ע"י רגולציה ,אבל מה עשו – בנו חוק מורכב וארוך .יש סיכוי שיוחרגו חברות קטנות ,אבל כרגע
זה כולל את כל הציבוריות וחברות האג"ח.
מה אומר החוק :צריך למנות ועדת תגמול שכוללת לפחות שלושה חברים בועדה ,וללא בעלי השליטה.
כמו כן יש לאמץ מדיניות תגמול סדורה תוך  9חודשים מאימוץ החוק .מנכ"ל יהיה תמיד באישור אספה
כללית ברוב מיוחד ( 00%מבעלי מניות המיעוט) ,וכך גם לגבי נושא משרה בכיר במקרה מיוחד .המלצות
ועדת התגמול יעלו לדירקטוריון ואז זה ילך לאספה הכללית ברוב מיוחד .מדיניות התגמול צריכה לכלול
את היחס שבין שכר המנכ"ל לשכר החציוני של החברה .ועדת התגמול חריפה יותר מועדת הביקורת.
כיום ,בעל השליטה מנהל מו"מ עם המנכ"ל החדש שהוא רוצה להביא ,שיודע לכוון את התאגיד
שבשליטתו ,המלצתו ע וברת לועדת הביקורת ובסוף הדירקטוריון ,כולל דרישות גילוי .אחרי כניסת החוק,
בעל השליטה יראה את תכנית התגמול רק אחרי שועדת התגמול דנה בנושא ,והכל יתחיל מחדש.
לקראת האספה הכללית הכל ילך לאנטרופי ,להמלצה למוסדיים בעד או נגד .אבל איך החבר'ה של
אנטרופי ידעו על  100חברות ציבוריות מה נכון מבחינת תגמול? אז מה יקרה? ועדת התגמול לא תתחיל
לעבוד לפני שדברה עם בעל השליטה .אז הוא יופיע ויציג את התכנית שלו ,ויתחיל דיון שחלקו לא
לפרוטוקול ,ויתחילו דיונים מאחורי הקלעים ,בליווי עו"ד.
דוגמא שניה – שימוש במידע פנים
הבעייתיות של אכיפה פלילית היא שיש תת אכיפה והרתעת חסר בנושא .בגלל נטל הוכחה תובעני
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והצורך להוכיח מחשבה פלילית ,בהליכים ארוכים ויקרים במערכת משפטית לא יעילה.
הפתרון של הרגולטור היה המנגנון של אכיפה מנהלית .במהלך הזה של רשות ני"ע ,העברה של שימוש
במידע פנים הורחבה לרשלנות של איש הפנים ,שצריך גם לדעת מה מישהו בחברה יודע ("היה עליו
לדעת כי מידע פנים מצוי בידו או בידי החברה") .אין שום הסבר בשום מקום מה ההיקף של היה עליו
לדעת .הרשות מתקשה למצוא עברייני מידע פנים ,ולכן ההרחבה הגורפת הזו.
צריך לעשות פרשנות ל"היה עליו לדעת" .למשל בתקופה הסמוכה לפרסום דוחות? למשל עובד ששמע
בכירים מתלחשים וחושד שמתבשלת עסקת רכישה? יכול להיות שיהיו מי שיחשבו שהפרשנות היא שזה
כל אימת שלא בדק פוזיטיבית שאין מידע פנים .זה מסוכן מאד – מסורבל ,יקר ,מזיק ועלול לגרום
לדליפת מידע פנים .זה פועל נגד הרציונל של החוק.
הנוש א העקרוני לא קיבל טיפול .וקשיים פרקטיים באכיפה גורמים לחקיקה מזיקה.
אנחנו קוראים לרגולטורים לא לעשות סט חוקים מטורף בלי לשאול ולהתייעץ ולהותיר לחברות את ניהול
החברות .ושנית – לא להטיל פצצה כל כך משמעותית כמו "היה עליו לדעת" ,בלי פרשנות .ולמה אין
פרשנות – כי יש ויכוח פנימי בתוך רשות ני"ע !!!
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