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תנאי כהונה והעסקה
 4בפברואר 2013

הסיבות להקמתה של ועדת נאמן
" קיימת בעיית סוכן פוטנציאלית מול בעל השליטה ("בעיית
הנציג") העשויה לגרום לכך שתגמול נושאי המשרה לא יהא
בתנאי שוק" .לא נמצאו ראיות ברורות לכך שהיא משמעותית.
 נמצאו ראיות לכשלים בנוגע לתגמול המנהלים:
 בין השנים  2003-2009הוכפל שכר המנהלים וקיים חשש
בדבר התאמת השכר כלפי מעלה – רוב חברות קובעות את
השכר מעל הממוצע ביחס למדגם ,ולכן השכר נוטה כלפי
מעלה;
 על אף גידול משמעותי ברכיבי השכר המשתנה – לא נמצא
קשר מובהק בין גובה השכר לביצועי החברה או לתרומת מקבל
השכר;

 התיקון ביקש לטפל בניגודי עניינים פוטנציאליים כמו גם
במבנה השכר ,בדגש על רכיבים משתנים.

תכלית החקיקה ועקרונות הבסיס שלה







הסדרת מבנה התגמול לנושאי משרה.
ההסדרה עקיפה ולא ישירות דרך גובה השכר.
הנחת המוצא  -מדיניות התגמול חשובה
להשגת מטרות החברה ,תכניות העבודה
שלה ומדיניותה.
הדירקטוריון ,בהמלצת ועדת התגמול ,לכאורה הינו
הגוף המתאים לקביעת מדיניות התגמול.
את מדיניות התגמול ,כמו גם אישורים רבים נוספים,
תאשר אסיפה כללית ברוב מיוחד.

חוק החברות (תיקון מס'  – )20שינויים עיקריים







חובה למנות ועדת תגמול.
אישורי ועדת התגמול יחליפו את אישורי ועדת הביקורת.
חובה לאמץ מדיניות תגמול (מנגנוני אישור מיוחדים).
במדיניות התגמול יש הוראות לשיקול ,להתייחסות והוראות חובה.
סטייה ממדיניות התגמול  -מנגנוני אישור מיוחדים.
תנאי כהונה של מנכ"ל  -אישור אסיפה כללית ברוב מיוחד.

חוק החברות – תנאי כהונה בחברה ציבורית
החובה למינוי ועדת תגמול

מינוי ועדת התגמול והרכבה:

חובת מינוי ועדת תגמול.
לפחות שלושה חברים בועדה :כל הדח"צים יהיו
רוב חבריה ,והיתר דירקטורים שאינם מועסקים
על ידי החברה או בעל השליטה ושתנאי העסקתם
זהים לאלו של דח"צ .היו"ר – דח"צ.
ההוראות לגבי אופן ניהול הישיבות בועדת הביקורת
יחולו גם על ועדת התגמול ,בשינויים המחוייבים.

חוק החברות –
תנאי כהונה בחברה ציבורית
החובה למינוי ועדת תגמול
סמכויות ועדת התגמול:
 המלצה לדירקטוריון על מדיניות התגמול לנושאי
משרה ואחת לשלוש שנים אישור המשך תוקפה.
 המלצה על עדכונה ובחינת יישומה.
 אישור תנאי כהונה של נושא משרה,
דירקטור ובעל שליטה.
 החלטה אם לפטור אישור תנאי כהונה
של המועמד לכהן כמנכ"ל מהצורך באישור
על-ידי האסיפה הכללית.

מדיניות התגמול לנושאי משרה
אישור מדיניות התגמול

המלצת מדיניות תגמול על-ידי ועדת התגמול
קביעת מדיניות התגמול על-ידי הדירקטוריון
אישור מדיניות התגמול על-ידי האסיפה הכללית
של בעלי המניות (ברוב מיוחד)
אישור מחדש
על-ידי ועדת תגמול(**)
אישור מחדש על-ידי
הדירקטוריון(**)

(**) לא אפשרי ב"חברה נכדה ציבורית".
על ועדת התגמול והדירקטוריון לקבוע על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר דיון מחודש במדיניות התגמול,
שאישור המדיניות על אף התנגדות האסיפה הוא לטובת החברה.

מדיניות התגמול לנושאי משרה –
דגשים (המשך)
" חברה נכדה ציבורית" חברה ציבורית הנשלטת בידי חברה
ציבורית או בידי "חברת אג"ח" ,שהיא עצמה נשלטת בידי חברה
ציבורית או בידי חברת אג"ח ,הנשלטת בידי בעל שליטה.
 אחת לשלוש שנים יש לאשר את המדיניות.
 הדירקטוריון יבחן מעת לעת את מדיניות התגמול והצורך
בהתאמתה ,כאשר חל "שינוי מהותי בנסיבות שהיו קיימות בעת
קביעתה או מטעמים אחרים".

שיקולים במדיניות התגמול לנושאי משרה
סעיף 267ב(א)" :מדיניות התגמול תיקבע ,בין השאר,
בהתאם לשיקולים אלה":






קידום מטרות החברה ,תכניות העבודה שלה ומדיניותה בראיה
ארוכת טווח.
יצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה בחברה ,בהתחשב ,בין השאר,
במדיניות ניהול הסיכונים של החברה.
גודל החברה ואופי פעילותה.
לגבי רכיבים משתנים (בונוסים ותגמול הוני)  -תרומתו של נושא
המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה ,בראייה ארוכת טווח
ובהתאם לתפקידו של נושא המשרה.

שיקולים במדיניות התגמול לנושאי משרה
סעיף 267ב(א)" :מדיניות התגמול תיקבע ,בין השאר,
בהתאם לשיקולים אלה":






קידום מטרות החברה ,תכניות העבודה שלה ומדיניותה בראיה
ארוכת טווח.
יצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה בחברה ,בהתחשב ,בין השאר,
במדיניות ניהול הסיכונים של החברה.
גודל החברה ואופי פעילותה.
של נושא
תרומתו
בונוסים הוני) -
בונוסים ותגמול
משתנים (
לגבירכיבים
לגבי
תרומתו
הוני) -
ותגמול
משתנים (
רכיבים
ארוכת טווח
החברהבראייה
ולהשאת רווחיה,
המשרההחברה
להשגת יעדי
המשרה
ולהשאת
להשגת יעדי
נושא
של
בראייהשל נושא
ובהתאם ,לתפקידו
המשרה.ובהתאם לתפקידו של
ארוכת טווח
רווחיה

נושא המשרה.

מדיניות התגמול לנושאי משרה -
עניינים לגביהם קיימת חובת התייחסות
סעיף 267ב(ב)" :מדיניות התגמול תכלול ,בין השאר ,התייחסות לעניינים אלה":
השכלתו ,כישוריו ,מומחיותו והישגיו של נושא המשרה.
תפקידו של נושא המשרה ,תחומי אחריותו והסכמי שכר קודמים איתו.
היחס בין תנאי הכהונה וההעסקה לשכר של שאר עובדי החברה
ועובדי הקבלן ,ובפרט היחס לשכר הממוצע והחציוני של עובדים כאמור,
והשפעת הפערים ביניהם על יחסי העבודה בחברה.
האפשרות להפחית את הרכיבים המשתנים (בונוס ותגמול הוני) לפי
שיקול דעת הדירקטוריון והאפשרות לקביעת תקרה לשווי המימוש
של תגמול הוני.
מענקי פרישה – השפעת תקופת הכהונה ,תנאי
ההעסקה ,ביצועי החברה ותרומת נושא המשרה להשגת
יעדי החברה והשאת רווחיה ,ונסיבות הפרישה.

מדיניות התגמול לנושאי משרה -
עניינים לגביהם קיימת חובת התייחסות
סעיף 267ב(ב)" :מדיניות התגמול תכלול ,בין השאר ,התייחסות לעניינים אלה":
השכלתו ,כישוריו ,מומחיותו והישגיו של נושא המשרה.
תפקידו של נושא המשרה ,תחומי אחריותו והסכמי שכר קודמים איתו.
ועובדי
עובדי
וההעסקה שאר
וההעסקה לשכר של
תנאי
היחס בין
החברהעובדי
של שאר
לשכר
הכהונה הכהונה
בין תנאי
היחס
עובדים כאמור,
והחציוני
הממוצע
ועובדילשכר
ובפרט היחס
הקבלן,
הממוצע
שללשכר
היחס
ובפרט
הקבלן,
החברה
בחברה.
העבודה
עובדים יחסי
שלביניהם על
הפערים
והשפעת
הפערים ביניהם
והשפעת
כאמור,
והחציוני

על יחסי העבודה בחברה.

האפשרות להפחית את הרכיבים המשתנים (בונוס ותגמול הוני) לפי
שיקול דעת הדירקטוריון והאפשרות לקביעת תקרה לשווי המימוש של
רכיבים משתנים הוניים שאינם מסולקים במזומן.
מענקי פרישה – השפעת תקופת הכהונה ,תנאי
ההעסקה ,ביצועי החברה ותרומת נושא המשרה להשגת
יעדי החברה והשאת רווחיה ,ונסיבות הפרישה.

מדיניות התגמול לנושאי משרה -
הוראות שחובה לכלול
במדיניות ייקבעו ,בין השאר ,הוראות חובה אלה:
רכיבים משתנים (בונוס ותגמול הוני):
 יתבססו על ביצועים בראיה ארוכת טווח
ועל-פי קריטריונים הניתנים למדידה.
 ניתן לקבוע כי חלק לא מהותי מהבונוסים והגמול ההוני
יתבסס על קריטריונים שאינם ניתנים למדידה
בהתחשב בתרומתו של נושא המשרה לחברה.
 היחס בין רכיבים משתנים (בונוסים ותגמול הוני)
לרכיבים קבועים (שכר והטבות סוציאליות).
 קביעת תקרה לבונוסים במועד תשלומם ,וקביעת
תקרה לתגמול ההוני במועד הענקה.

מדיניות התגמול לנושאי משרה -
הוראות שחובה לכלול (המשך)
החזר בונוסים(Claw-Back) :
נושא המשרה יחזיר לחברה ,בתנאים שייקבעו במדיניות
התגמול ,בונוסים ששולמו לו ,אם שולמו לו על בסיס
נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות
הכספיים של החברה.

מדיניות התגמול לנושאי משרה -
הוראות שחובה לכלול (המשך)
תגמול מבוסס מניות:
יש לקבוע תקופת החזקה או הבשלה מזערית
תוך התייחסות לתמריצים ראויים בראייה ארוכת טווח.
מענקי פרישה:
יש לקבוע תקרה למענקי הפרישה.

תקנות "ההקלות" (לכאורה)





הקלות ל"חברות קטנות"?
הקלות לבונוסים מתחת סכום מסוים?
הקלות לחברות שנסחרות בחו"ל?
הקלות לחברות ממשלתיות?

אישור תנאי כהונה של נושא משרה (שאינו דירקטור או מנכ"ל)
התגמול
למדיניות
בהתאם
מקרים מיוחדים"
רק ב"
התגמול
שלא בהתאם למדיניות
ע"י ועדת התגמול
ע"י הדירקטוריון
ע"י אסיפה כללית ברוב מיוחד

דיון חוזר בועדת התגמול ,נימוקים מפורטים
ולאחר בחינת התנגדות האסיפה**
ע"י דיון חוזר בדירקטוריון ,נימוקים מפורטים
ולאחר בחינת התנגדות האסיפה**
בשינוי לא מהותי של תנאי כהונה של נושא המשרה
(אם קבעה כך הועדה) ,ניתן להסתפק באישור ועדת התגמול.
(**) לא אפשרי ב "חברה נכדה ציבורית".
רק במקרים מיוחדים" (מועמד עם כישורים יוצאי דופן או שימור כוח אדם איכותי במיוחד).

אישור תנאי כהונה של מנכ"ל בהתאם למדיניות התגמול
ע"י ועדת התגמול
ע"י הדירקטוריון
ע"י האסיפה הכללית ברוב מיוחד
ע"י דיון חוזר בועדת התגמול תוך בחינת התנגדות
האסיפה ומנימוקים מפורטים.
ע"י דיון חוזר בדירקטוריון תוך בחינת התנגדות
האסיפה ומנימוקים מפורטים.

בשינוי לא מהותי של תנאי כהונה של המנכ"ל (אם קבעה כך הועדה),
ניתן להסתפק באישור ועדת התגמול.

מניעת סיכול גיוס
מנכ"ל חדש –
ללא אסיפה כללית

אישור תנאי כהונה של דירקטור
במקרים מיוחדים
התגמול
התגמול רק
למדיניותלמדיניות
שלא בהתאם בהתאם
התגמול*
ועדת התגמול
עע""יי ועדת
הדירקטוריון*
עע""יי הדירקטוריון
ע"י האסיפה הכללית
רגיל רגיל
ברוב ברוב
מיוחד**

לא ניתן לאשר תגמול דירקטור ללא אישור האסיפה הכללית
*האישור על-ידי ועדת התגמול והדירקטוריון יהיה בהתאם לשיקולי מדיניות התגמול,
תוך התייחסות לעניינים שיש להתייחס אליהם ובתנאי שנקבעו בעסקה הוראות החובה.
**בחברה פרטית שהיא חברת אג"ח ,ברוב רגיל.

תחילה








 30ימים מיום פרסום החוק (קרי ביום  12בדצמבר .)2012
יחול על תנאי כהונה שיאושרו ביום התחילה או לאחריו.
החובה לאמץ מדיניות תגמול תהיה תוך  9חודשים
מיום התחילה ("תקופת הביניים").
עד לקביעת מדיניות תגמול ,התיקון לא יחול על אישור הארכה
ללא שינוי תנאי כהונה והעסקה שנקבעו לפני יום התחילה.
יחד עם זאת ,הפרשנות של הרשות לניירות ערך הינה ,שהארכת
כהונה ללא שינוי תנאי כהונה והעסקה כאמור ,תיעשה בהתאם
לדין החל טרם התיקון ,רק אם ההארכה נקבעה עד לתום תקופת
הביניים.
עד לאישור מדיניות התגמול ,תחויב חברה לאשר את תנאי
הכהונה וההעסקה של כל נושא משרה ע"י ועדת תגמול
ודירקטוריון (תוך שקילת השיקולים ,העניינים להתייחסות וסעיפי
החובה) ולגבי מנכ"ל ,דירקטור ובעל שליטה גם באישור אסיפה
כללית ברוב מיוחד.

תודה רבה

