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 1המבקשת הגישה נגד המשיבים תביעה ובקשה לאישורה כתביעה ייצוגית. עניינה של  .1

 2" או העסקהוצעה במתווה של מיזוג משולש הופכי )להלן: "הבקשה הוא בעסקה שב

 3: 3)שתכונה להלן יחד עם המשיבה  2"(, במסגרתה רכשה המשיבה עסקת המיזוג"

 4" או אסם)להלן: " 1"( את מניות הציבור במשיבה בעלת השליטה" או "נסטלה"

 5ש"ח למניה, והפכה כתוצאה מכך את אסם  82.5"( תמורת סכום של החברה"

 6 יבורית לחברה פרטית.מחברה צ

 7 

 8היא חברה פרטית שהייתה בבעלות מלאה של נסטלה. היא הוקמה לצורך  3המשיבה 

 9כיהנו במועד  15–4עסקת המיזוג בלבד, ונמחקה מהמרשם עם השלמתה. המשיבים 

 10אף כיהנו כחברים מטעמה של  14–12העסקה כחברי דירקטוריון בחברה. המשיבים 

 11ומתן בין אסם לבין נסטלה -לצורך ניהול המשאאסם בוועדה מיוחדת שהוקמה 

 12 "(. הוועדה" או "הוועדה המיוחדתביחס לעסקת המיזוג )ועדה זו תכונה להלן: "

 13 

 14 רקע עובדתי

 15אסם והחברות בשליטתה הן קבוצת חברות העוסקות בייצור ובשיווק מוצרי מזון  .2

 16י מזון וכן שונים. אסם היא החברה האם של הקבוצה, והיא מייצרת שורה של מוצר

 17 –בית השיטה  ;( בע"מ1993מאגדת בתוכה תאגידים יצרניים נוספים כגון טבעול )

 18ומטרנה תעשיות שותפות מוגבלת. נכון למועד  ;עסיס תעשיות מזון שותפות מוגבלת

 19-העסקה הייתה אסם חברה ציבורית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות

 20 ערך בתל אביב. 

 21 

 22ון הגדול בעולם, והיא פועלת בתחומי המזון והמשקאות נסטלה היא קונצרן המז

 23כשנסטלה רכשה  1995. שיתוף הפעולה בין אסם לנסטלה החל בשנת 1866מאז שנת 

 24מניות מיעוט באסם. במרוצת השנים הגדילה נסטלה את החזקותיה בחברה, וערב 

 25ממניותיה )ר' סעיף  63.68%-העסקה היא הייתה בעלת השליטה באסם והחזיקה בכ

 26לתצהירו של מר סנג'יי בהדור מטעם בעלת השליטה(. יתר המניות של אסם  30

 27מניות שנמנו עם -ידי מספר בעלי-ידי הציבור, ובכלל זה על-הוחזקו במועד זה על

 28ממניותיה. אסם ונסטלה  24%-משפחות המייסדים של אסם, שהחזיקו יחד בכ
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 1קי ביניהן. מערכת קשורות זו לזו במערכת הסכמים המעגנת את שיתוף הפעולה העס

 2היא בעלת חשיבות מהותית לפעילות החברה  –כך טוענים המשיבים  –הסכמים זו 

 3לתצהירו של מר  4לתשובה מטעם אסם, סעיף  46ולתוצאותיה העסקיות )ר' סעיף 

 4 לתשובה מטעם חברי הוועדה(.  15יקי ירושלמי מטעם הוועדה המיוחדת וסעיף 

 5 

 6יון אסם ודן במהלך של רכישת מלוא מניות התכנס דירקטור 26.10.2015ביום  .3

 7ידי נסטלה והפיכת אסם מחברה ציבורית לחברה פרטית. הדירקטוריון -החברה על

 8החליט למנות ועדה מיוחדת שתורכב מחברי דירקטוריון חיצוניים ובלתי תלויים, 

 9אשר תוסמך לבחון אפשרות לעסקה שבה תרכוש נסטלה את מניות הציבור )ר' נספח 

 10–12האישור(. דירקטוריון אסם מינה לוועדה המיוחדת את המשיבים  ד' לבקשת

 11"(, דירקטורית חיצונית באסם ד"ר מרידור: ד"ר ליאורה מרידור )להלן: "14

 12"(, דירקטור חיצוני ירושלמימר יקי ירושלמי )להלן: " ;שמונתה לכהן כיו"ר הוועדה

 13באסם )המשיבים  "(, דירקטור בלתי תלויאלשיךומר יוסף אלשיך )להלן: " ;באסם

 14 "(. חברי הוועדה" או "חברי הוועדה המיוחדתיכונו ביחד להלן: " 14–12

 15 

 16נווה וצוותם כדי -הדין דוד חודק ורונה ברגמן-הוועדה המיוחדת מינתה את עורכי

 17-עו"ד ברגמן" ו"עו"ד חודקשישמשו כיועצים המשפטיים של הוועדה )להלן: "

 18כן התקשרה הוועדה עם מר שלי תשובה ", ר' נספח ו' לבקשת האישור(. כמו נווה

 19(, שותפות מוגבלת מקבוצת 2012"( מחברת טריגר פורסייט )תשובה)להלן: "

Deloitte " :20"(, כדי שיעניק לה טריגר פורסייטבריטמן אלמגור זהר ושות' )להלן 

 21שירותי יעוץ פיננסיים )העתק מכתב ההתקשרות בין אסם לטריגר פורסייט צורף 

 22 ברי הוועדה(. לתשובת ח 25כנספח 

 23 

 24בנוסף התקשרה הוועדה המיוחדת עם חברת אסכולה יעוץ כלכלי ומימוני בע"מ 

 25"( לצורך פרופ' וינר" ו"אסכולהשבראשה עומד פרופ' צבי וינר )להלן בהתאמה: "

 26דעת -חוות( )להלן גם: "Fairness Opinionדעת הוגנות לעסקה )-קבלת חוות

 27א' לתצהיר מר 20חברי הוועדה, סעיף לתשובת  26", ר' נספח ב' לנספח ההוגנות

 28 ירושלמי(.
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 1 

 2"(, סגן נשיא בנסטלה בהדורנסטלה מצדה מינתה את מר סנג'יי בהדור )להלן: "

 3ומתן לקראת ההתקשרות -וראש מחלקת רכישות ופיתוח עסקי, לניהול המשא

 4בעסקה )תצהירו של מר בהדור צורף לתשובה מטעם נסטלה(. נסטלה אף שכרה את 

 5דעת כלכלית לגבי -כדי שזו תעניק לה חוות JP Morganברת היעוץ שירותיה של ח

 6 "(.JP Morganלתצהיר מטעם מר בהדור( )להלן: " 21העסקה )ר' סעיף 

 7 

 8המליצה הוועדה המיוחדת על אישור עסקת המיזוג, והיא אישרה  31.1.2016ביום  .4

 9האישור(. את העסקה גם בכובעה כוועדת הביקורת בחברה )ר' נספח כג' לבקשת 

 10אישר דירקטוריון אסם את העסקה )העתק מפרוטוקול ישיבת  3.2.2016ביום 

 11לתשובה מטעם חברי הוועדה(, וביום  27צורף כנספח  3.2.2016הדירקטוריון מיום 

 12המניות בחברה. -פרסמה אסם זימון לאסיפה כללית מיוחדת של בעלי 4.2.2016

 13דעת -ריגר פורסייט ואת חוותלדו"ח העסקה צירפה אסם את הערכת השווי מטעם ט

 14ונספח  ;ר' נספח כ"ז לבקשת האישור ",דו"ח העסקהההוגנות שקיבלה )להלן גם: "

 15 לתשובה מטעם חברי הוועדה(. 26

 16 

 17המניות באסם את העסקה. בכלל -אישרה האסיפה הכללית של בעלי 17.3.2016ביום 

 18ין בעסקה ושל המניות שלא סווגו כבעלי עני-מבעלי 90%זה אושרה העסקה ברוב של 

 19, 3מקרב הגופים המוסדיים )ר' נספחים לז' ולח' לבקשת האישור, וכן נספחים  75%

 20הוצאה תעודת מיזוג, וביום  17.4.2016לתשובה מטעם חברי הוועדה(. ביום  31-ו 30

 21הושלמה עסקת המיזוג ואסם הפכה מחברה ציבורית לחברה פרטית )ר'  20.4.2016

 22 רי הוועדה(.לתשובה מטעם חב 33–32נספחים 

 23 

 24למען שלמות התמונה ומאחר שהצדדים התייחסו לכך, יצוינו שתי עסקאות נוספות  .5

 25 שבהן רכשה נסטלה מניות מהציבור לפני עסקת המיזוג: 

 26 

 27-רכשה נסטלה ממר גד פרופר, בעסקה מחוץ לבורסה, כ 1.2.2012ביום  - ראשית

 28המשקפת מחיר של ממניות החברה, בתמורה  5%-מניות אסם שהיוו כ 5,532,140
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 1"; העתק הדיווח המיידי של אסם עסקת גד פרופרש"ח למניה )להלן גם: " 67.19

 2 לתשובת בעלת השליטה(.  1צורף כנספח  1.2.2012מיום 

 3 

 4דן רכשה נסטלה מיו"ר הדירקטוריון מר דן פרופר )להלן: " 26.11.2013ביום  - שנית

 5 4.9%-מניות אסם שהיוו כ 5,439,017-"(, בעסקה מחוץ לבורסה, כדן" או "פרופר

 6עסקת ש"ח למניה )להלן גם: " 92.49ממניות החברה, בתמורה המשקפת מחיר של 

 7"; עסקאות פרופר". עסקת גד פרופר ועסקת דן פרופר יכונו ביחד להלן: "דן פרופר

 8 לתשובת בעלת השליטה(. 2ר' נספח 

 9 

 10 תמצית טענות הצדדים

 11 טענות המבקשת

 12המבקשת טענה  -הביקורת השיפוטית ולנטלי ההוכחה טענות המבקשת ביחס לרף  .6

 13כי רף הביקורת השיפוטית החל על העסקה הוא רף הביקורת המחמיר של הגינות 

 14מלאה, וזאת לאור קיומם של ספקות בנוגע לאפקטיביות עבודת הוועדה. לשיטתה, 

 Kahn v. 15המשפט העליון בדלוור -הדין של בית-גם בהתאם להלכה שנקבעה בפסק

M&F Worldwide Corp., 88 A. 3d 635 (Del. 2014) " :להלן(עניין MFW ,)"16 

 17ידי ועדה מיוחדת -שטרם נקלטה בדין הישראלי, אין די בכך שהעסקה אושרה על

 18 כדי להקנות למשיבים יתרון דיוני אוטומטי, וזו אף הגישה המתהווה בדין הישראלי. 

 19 

 20ה מיוחדת איננה המבקשת הוסיפה וטענה בסיכומי התגובה כי הקמתה של ועד

 21מספיקה כדי לזכות ביתרון דיוני של תחולת כלל שיקול הדעת העסקי, אלא יש 

 22ומתן -ומתן המדמה משא-להראות כי הוועדה פעלה באפקטיביות, תוך ניהול משא

 23באופן שנטרל את ניגוד העניינים בעסקה. לשיטת  -קשורים -בין צדדים לא

 24יביות רובץ על כתפי המשיבים, המבקשת, הנטל להוכיח כי הוועדה פעלה באפקט

 25אשר לא עמדו בו. היא ציינה כי הסתמכות המשיבים בהקשר זה על הפרוטוקולים 

 26של הוועדה אינה מלמדת על אפקטיביות עבודת הוועדה, וזאת לנוכח "שיפוצים" 

 27שנערכו בהם. לשיטתה, גם לו היה הנטל להוכיח כי הוועדה לא התנהלה בצורה 

 28 , הרי שהיא הרימה את הנטל הזה כנדרש. אפקטיבית מוטל על כתפיה
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 1 

 2המבקשת העלתה  -טענות המבקשת ביחס לפגמים בהתנהלות הוועדה המיוחדת  .7

 3שורת טענות אשר מופנות כנגד אפקטיביות ההליך שניהלה הוועדה המיוחדת. 

 4ראשית נטען כאמור כי הואיל והפרוטוקולים של דיוני הוועדה המיוחדת "שופצו" 

 5לא ניתן להוכיח  -עדה או יועציה סברו כי נכון שיופיע בהם בהתאם למה שהוו

 6 באמצעותם את האפקטיביות של התנהלות הוועדה. 

 7 

 8עוד טענה המבקשת בפירוט לפגמים נוספים בתהליך העבודה של הוועדה. בקצירת 

 9האומר יצוין כי לגישתה הוועדה המיוחדת הסתמכה במודע ובמכוון על הערכת שווי 

 10את מלוא שוויה של אסם; כי הוועדה חשפה את נתוני הערכת חסרה, שלא שיקפה 

 11השווי מטעמה בפני בעלת השליטה; כי קיימת בעייתיות בפגישה שהתקיימה בין 

 12היועצים הפיננסיים של הצדדים, אשר מוחרפת לנוכח העובדה שפגישה זו התקיימה 

 13ה קיבלה ללא נוכחות חברי הוועדה או יועציה המשפטיים, ואף לא תועדה; כי הוועד

 14יעוץ משפטי ראשוני מנציג בעלת השליטה; כי העסקה "הותנעה" מאחורי גבם של 

 15ומתן עם -חברי הדירקטוריון ושל חברי הוועדה; כי בעלת השליטה קיימה משא

 16משפחות המייסדים לפני הקמת הוועדה; כי טריגר פורסייט, ששימשה כיועצת 

 17כי הוועדה לא בחנה את הערכת  הכלכלית של הוועדה, הייתה מצויה בניגוד עניינים;

 18-ידי טריגר פורסייט באופן ביקורתי ומעמיק, כמו גם את חוות-השווי שנערכה על

 19ידי אסכולה; כי הוועדה לא ביצעה מבחן שוק; וכי העסקה -דעת ההוגנות שניתנה על

 20תוזמנה ופוצלה באופן מלאכותי לשני שלבים, מה שהביא להערכה נמוכה של שווי 

 21 החברה. 

 22 

 23מי התגובה שלה הבהירה המבקשת, כי חרף עמדת המשיבים, אף אחת בסיכו

 24מטענותיה לגבי הפגמים שנפלו בעבודת הוועדה, אינה מהווה הרחבת חזית. היא 

 25הוסיפה כי המשיבים התחמקו ולא סיפקו מענה לטענותיה לגופן, או שההסברים 

 26 ידיהם היו לא מספקים. -שניתנו על

 27 
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 1-המבקשת הוסיפה וטענה כי בעלי -הציבור בעסקה טענות ביחס לאופן בו הצביע  .8

 2מניות המיעוט מקרב הציבור הצביעו על העסקה באופן לא מיודע, בהסתמך על מידע 

 3חסר ומטעה שגולה להם בדו"ח העסקה. היעדר הגילוי מצדיק גם הוא, לשיטת 

 4 המבקשת, את הכפפת העסקה לרף הביקורת השיפוטית של הגינות מלאה. 

 5 

 6המבקשת טענה כי התמורה  - להוגנות התמורה ששולמה לציבור טענות ביחס .9

 DCF 7-ששולמה לציבור בעסקה אינה הוגנת. לגישתה, הערכת שווי לפי שיטת ה

 8מורכבת משלושה משתנים עיקריים: תזרים המזומנים העתידי שהחברה יכולה 

 9שיעור היוון תזרימי המזומנים בהתאם למידת הסיכון  ;לייצר בטווח הקצר

 10והצמיחה הפרמננטית הצפויה לתזרימי המזומנים בטווח הארוך.  ;ת להםהמיוחס

 11לטענת המבקשת, בהערכת השווי שערכה טריגר פורסייט נפלו כשלים חמורים בכל 

 12הדעת בנושא פרמיית הסיכון -אחד ואחד מהמשתנים הללו, לרבות פגמים בחוות

 13די להצביע על לשיטתה של המבקשת, די בשגיאות אלה כ הספציפית ושיעור המינוף.

 14נזק שנגרם לציבור. בנוסף, צוין כי גם טענות שהן בגדר "מחלוקת מומחים" הן 

 15 בעלות משמעות כספית, אלא שהן תתבררנה בשלב הבא של הדיון בתביעה. 

 16 

 17עוד הוסיפה המבקשת כי גם השוואת התמורה ששולמה לציבור לתמורה ששולמה 

 18מניות המיעוט אינה -בעליבעסקת דן פרופר מעידה על כך שהתמורה ששולמה ל

 19-דעתו של המומחה מטעמה, פרופ' חיים קידר-הוגנת. לשיטתה, כפי שעולה מחוות

 20"(, יש להשוות בין העסקאות באמצעות מכפיל רווחיות. לוי-פרופ' קידרלוי )להלן: "

 21"(, טען כי יש פרופ' עפרהמומחה מטעם המשיבים, פרופ' אהרון )רוני( עפר )להלן: "

 22המכפילים באמצעות מדגם שאינו כולל חברות בינלאומיות, בעוד לבחון את שיטת 

 23שטריגר פורסייט השתמשה בהערכת השווי במדגם רחב של חברות בינלאומית. אלא 

 24שמכל מקום, גם לפי השוואה על בסיס מכפילים של חברות ישראליות, עסקת דן 

 25ה בעסקת ש"ח למני 82.5ש"ח למניה לעומת מחיר של  93.8פרופר הייתה במחיר של 

 26 המיזוג.

 27 
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 1המבקשת הפנתה בהקשר זה גם לטענה שהיא מייחסת לפרופ' עפר, לפיה בסיס 

 2ההשוואה הנכון בין העסקאות הוא הפרמיה ששולמה על מחיר השוק, בהתאם 

 3לגישתה הראשונה של טריגר פורסייט. ואולם, כך טענה המבקשת, בסיס השוואה 

 4סקת המיזוג לתקופה בה שערי זה מתעלם מהיכולת של בעלת השליטה לתזמן את ע

 5אף יישום גישה זו מעיד כי הפרמיה ששולמה לציבור  -המניה נמוכים. יתר על כן 

 6 נמוכה מזו ששולמה בעסקת דן פרופר.

 7 

 8המבקשת התייחסה לאינדיקציות שנסטלה טענה לגביהן כי הן מעידות על הוגנות 

 9מהמשקיעים  75%הסכמת משפחות המייסדים לתמורה והצבעת  –התמורה 

 10וטענה כי אין לתת להן כל משקל. ביחס להסכמת משפחות  –המוסדיים בעד העסקה 

 11יהן שלהן, וללא המייסדים, נטען כי המשפחות רצו למכור את מניותיהן מתוך שיקול

 12מהמשקיעים המוסדיים בעד  75%קשר לעסקת המיזוג. בהתייחס להצבעה של 

 13מהם היא שמשמשת  25%העסקה, טענה המבקשת כי דווקא ההתנגדות של 

 14 אינדיקציה לכך שהעסקה לא הייתה הוגנת. 

 15 

 16לבסוף, טענה המבקשת כי ביצוע העסקה במתווה של מיזוג משולש הופכי מנוגד 

 17"(, הקובע כי עסקת חוק החברות)להלן: " 1999-החברות, התשנ"ט למתחייב מחוק

Going Private  18תתבצע בדרך של הצעת רכש. רכישת מניות הציבור בדרך של מיזוג 

 19ידי בעל השליטה כדרך להבטיח שהמחיר הסופי שישולם בעבור כל מניה -נתפסת על

 20בע הסדר לחוק החברות קו 336יהיה נמוך יחסית. לשיטתה של המבקשת, סעיף 

 21 ממצה וללא חריגים. 

 22 

 23 טענות המשיבים 

 24)יכונו להלן גם:  15-ו11–4, 1שלוש קבוצות משיבים הגישו את סיכומיהן: המשיבים  .10

 25"(, נסטלה וחברי הוועדה המיוחדת )שלוש אסם והדירקטורים" או "אסם"

 26 "(.המשיביםהקבוצות הללו יחד יכונו להלן: "

 27 
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 1המשיבים טענו כי יש להחיל על  -ורת השיפוטית טענות המשיבים ביחס לרף הביק .11

 2העסקה את רף הביקורת השיפוטית של כלל שיקול הדעת העסקי, ומשכך כי אין 

 3מקום לבחון את סבירות ההחלטה על תנאי העסקה לגופה. המשיבים ביססו את 

 4הטענה על דרישת ההגנה הפרוצדורלית הכפולה שהתפתחה בדיני מדינת דלוור, 

 5שערכה חברה תחסה תחת רף הביקורת  Going Private אשר לפיה עסקת

 6השיפוטית המקל של כלל שיקול הדעת העסקי, בהתקיים שישה תנאים עובדתיים 

 7. לטענת MFWעניין המשפט העליון בדלוור ב-דינו של בית-שגובשו לעניין זה בפסק

 8 הוכחו בענייננו.  MFWעניין המשיבים, כל ששת התנאים שנקבעו ב

 9 

 10הותנתה באישור הוועדה המיוחדת. משכך, אין כל רלוונטיות  , העסקהראשית

 11דבר הפוגם לכאורה  -לטענת המבקשת לפיה נסטלה היא שיזמה את עסקת המיזוג 

 12בהליך אישורה. מכל מקום, יש לדחות את הטענה לגופה הואיל ומר דן פרופר הוא 

 13 .2015שפנה לנסטלה מטעם אסם בבקשה להניע מיזוג ביולי 

 14 

 15הוועדה היתה בלתי תלויה, וחבריה היו שני הדירקטורים החיצוניים , שנית

 16שלושתם מנוסים ורציניים. המשיבים דחו את טענת  -ודירקטור בלתי תלוי 

 17המבקשת בהקשר זה, לפיה נציגי בעלת השליטה התערבו בהליכי עבודתה של 

 18להלן: הוועדה בשל העובדה כי בישיבתה הראשונה של הוועדה נוכח עו"ד גבי הייק )

 19"(, שייצג את נסטלה. עוד צוין כי ההנהלה הבכירה באסם נמנעה מכל עו"ד הייק"

 20 קשר עם חברי הוועדה, וזאת כדי להימנע ולו ממראית עין של השפעה פסולה.

 21 

 22, הוועדה הייתה חופשיה לבחור את יועציה, והייתה לה הסמכות לשלול את שלישית

 23לה. חברי הוועדה הם שבחרו הן  חלופות –ולאשר  –ההתקשרות בעסקה או לבחון 

 24את היועצים המשפטיים שלה הן את יועציה הכלכליים. עוד נטען כי ניסיונות 

 25המבקשת, במסגרת הסיכומים, לקשור בין נוכחותו של עו"ד הייק לבין מינויו של 

 26מר תשובה, מהווים הרחבת חזית אסורה, אינם נתמכים בחומר הראיות, ושגויים 

 27הוועדה פעלה לאורך כל הדרך תחת ההנחה שאף עצם השאלה לגופם. כן הובהר כי 
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 1האם להתקשר בעסקת המיזוג עומדת לדיון ולהכרעה, ותוך מודעות לצורך לבחון 

 2 את האפשרות לבצע את העסקה בדרכים אחרות.

 3 

 4 19ונתנה באכפתיות על הוגנות תנאי העסקה. היא קיימה -, הוועדה נשאהרביעית

 5והפרוטוקולים של דיוניה מצביעים על איכות ישיבות במשך כשלושה חודשים, 

 6-הנושאים שנדונו במסגרתה ועל היקף הדיון בהם. כן נטען כי הוועדה קיימה משא

 7ש"ח למחיר  2.5-ומתן עיקש מול בעלת השליטה, שהוביל לשיפור של הצעת נסטלה ב

 8המניה. זאת, חרף העובדה שמאז קבלת ההצעה הראשונית של בעלת השליטה ועד 

 9. בנוסף, 20%-ת הסופית בעסקה, מחיר מניות אסם בבורסה ירד בכההתקשרו

 10דעת מומחה נפרדות, תוך שהתעקשה לקבל, לצד -הוועדה הסתייעה בשתי חוות

 11דעת הוגנות מאסכולה. כן צוין כי על -הדעת של טריגר פורסייט, גם חוות-חוות

 12תנאי עמידת הוועדה בתנאי זה ניתן ללמוד מהתעקשותה לכלול בהסכם המיזוג, כ

 Fiduciary Out . 13לחתימתו, תניית 

 14 

 15מניות המיעוט הייתה מיודעת, והתבססה על המידע -, הצבעת בעליחמישית

 16דעת ההוגנות. בפני -הדעת של מעריך השווי וחוות-הרלוונטי: דו"ח העסקה, חוות

 17הדעת של אנטרופי שהמליצה להם להתנגד -הגופים המוסדיים עמדה גם חוות

 18ביקש זאת קיבל את הפרוטוקולים של הוועדה, נערך מניות ש-לעסקה. כל בעל

 19תהליך של שאלות ותשובות והדו"חות הכספיים של החברה פורסמו לפני ההצבעה. 

 20 המניות לא הייתה מיודעת.-בנסיבות אלה, לא ניתן לקבוע כי הצבעת בעלי

 21 

 22ידי כל האורגנים -נסטלה הדגישה בסיכומיה גם את העובדה שהעסקה אושרה על

 23ראלי מתנה את תוקף העסקה באישורם: ועדת הביקורת, הדירקטוריון שהדין היש

 24, ברוב 17.3.2016שאישרה את העסקה ביום  -המניות -והאסיפה הכללית של בעלי

 25המניות שלא סווגו כבעלי -מבעלי 90%-מהמשתתפים בהצבעה, כ 97%-מכריע של כ

 26המוחלט של  מהגופים המוסדיים. המשיבים אף ציינו כי הרוב 75%-עניין אישי וכ

 27המשתתפים באסיפה כלל משקיעים מתוחכמים ובעלי ידע, יכולת וגישה לניתוח 

 28 הנתונים. 



 
 יפו -המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב 

  

 אסם השקעות בע"מ ואח'עצמון נ'  40404-03-16 ת"צ
 

 אברהם ברק ושות' שרותי יעוץ בע"מ נ' אסם השקעות בע"מ ואח' 40596-03-16 ת"צ
 

 עצמון נ' אסם השקעות בע"מ ואח' 39947-03-16 ת"צ
 
  
 

 251מתוך  14

 1 

 2המניות כי הערכת -המשיבים התייחסו לטענת המבקשת, שלפיה לא גולה לבעלי

 3השווי הייתה "מגויסת", וזאת בשל תלות לכאורה בין טריגר פורסייט לבין נסטלה, 

 4ודחו אותה. בנוסף, המשיבים דחו את טענת  -ובשל מבנה השכר ששולם לה 

 5דעת -יס חוותהמבקשת, לפיה יש פגם בכך שלא פורסמו החישובים שעמדו בבס

 6ההוגנות, אלא "מסקנת ההוגנות" לבדה. בנוגע לטענות המבקשת, שלפיהן הערכת 

 7השווי שפורסמה הייתה "חסרה" וכן שמדו"ח העסקה הושמטו עובדות מהותיות 

 8ביחס למעורבות נסטלה בהליך, טענו המשיבים כי יש לדחות טענות אלה לגופן, 

 9 ילוין. ג-אין כל פגם באי -וממילא, משהן לא הוכחו 

 10 

 11, לא התקיימה כפיה או הטיה של המיעוט להצביע בעד העסקה. המחיר שישית

 12 –לרבות המבקשת  –מניות -שסוכם במסגרת הבקשה מגלה הצעה מיטיבה; אף בעל

 13לא טען לקיומה של כפיה; מצביעים מתוחכמים רבים הצביעו בעד העסקה; גופי 

 14נון האישור המשולש הקבוע יעוץ חיצוניים המליצו על קבלת ההצעה; וממילא, מנג

 15 מניות בעלי עניין.-בחוק החברות מונע הטיה בהצבעת בעלי

 16 

 17חברי הוועדה ציינו כי מכל מקום, כלל שיקול הדעת העסקי חל במקרה דנן אף 

 18-, וזאת בהתאם לקביעת ביתMFWעניין אלמלא התקיימו התנאים שנקבעו ב

 19עניין ( )להלן: "24.6.2015) אשש נ' עטיה 35114-03-12המשפט בתנ"ג )כלכלית( 

 20"(, לפיה כלל זה חל על דירקטורים שאינם מטעם בעל השליטה גם בעסקאות אשש

 21דירקטורים  14–12בעלי עניין. בהקשר זה, צוין כי אין מחלוקת על היות המשיבים 

 22 חיצוניים או בלתי תלויים, ומשכך, על כך שהם אינם מכהנים מטעמה של נסטלה. 

 23 

 24לטענת המשיבים, משעה שהוכחו התנאים  -ס לנטל ההוכחה טענות המשיבים ביח .12

 25לתחולת כלל שיקול הדעת העסקי, הנטל לסתור את חזקת התקינות שמקים הכלל 

 26עובר לכתפי המבקשת. כך, עליה להוכיח כי הוועדה שמונתה, או חברי הדירקטוריון 

 27אישור לאחריה, פעלו בחוסר תום לב, מתוך ניגוד עניינים או בצורה לא מיודעת ב

 28עסקת המיזוג. נטל זה הוא מוגבר כשנטענות טענות "תרמיתיות". לטענת המשיבים, 
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 1קיומה של  -המבקשת ביקשה להרים את הנטל בהתבסס על שתי טענות עובדתיות 

 2קנוניה שנרקחה בין נסטלה לבין דן פרופר, כאשר הוועדה המיוחדת שימשה "כלי 

 3דירקטוריון שלה; ורשלנות שרת" בידיהם, וכל זאת מאחורי גבם של אסם וה

 4ומשכך,  -הוועדה במילוי תפקידה. ואולם, המבקשת לא עמדה בנטל המוטל עליה 

 5 אין לבחון לגופה את סבירות ההחלטה לאשר את העסקה.

 6 

 7כך, בנוגע לטענות בדבר "קנוניה", המשיבים דחו את טענת המבקשת נגד אסם, מר 

 8שלבי" -המיזוג השלימה מהלך "דודן פרופר, הוועדה המיוחדת ונסטלה, לפיה עסקת 

 9במחיר ראוי, וסופו ברכישת  2013שראשיתו ברכישת מניות דן פרופר בנובמבר 

 10ידי נסטלה לעת בה מניית אסם -, בעיתוי שתוזמן על2016מניות הציבור במרץ 

 11הייתה בשפל. עוד דחו המשיבים את טענת המבקשת כי נסטלה ראתה את רכישת 

 12טווח שלה כבר בשנים שקדמו להצעה של מר דן  כלל מניות אסם כמטרה ארוכת

 13 . 2015פרופר משנת 

 14 

 15, כשמר דן פרופר 2015כן ביקשו המשיבים לדחות את טענת המבקשת לפיה מיולי 

 16, העבירה אסם 2015יזם את העסקה, ועד שהוקמה הוועדה המיוחדת באוקטובר 

 17ם גרמו לנסטלה מסמכים הנוגעים לעסקת המיזוג, וכי נושאי משרה בכירים באס

 18לכך שהתחזיות של אסם "יבושלו" כך שיצדיקו הערכת שווי ומחיר מניה נמוכים. 

 19ומתן מקדים בין -עוד נטען בהקשר זה כי ניסיונות המבקשת לטעון לקיומו של משא

 20נסטלה או הוועדה לבין משפחות המייסדים הם למעשה ניסיונות לבצע "תארוך 

 21דם בהרבה ממועד מינוי הוועדה ומתן למועד מוק-לאחור" של מועד תחילת המשא

 22 המיוחדת. 

 23 

 24לגישת המשיבים,  – טענות המשיבים ביחס לפגמים בהתנהלות הוועדה המיוחדת .13

 25טענות המבקשת בדבר קיומם של פגמים בהליך אישור עסקת המיזוג בוועדה 

 26המיוחדת הן למעשה טענות נגד סבירות החלטת הוועדה. לנוכח העובדה שהדין 

 27שלב זה את חזקת התקינות, הרי משלא הוכיחה המבקשת את מעניק למשיבים ב

 28אין לבחון כלל את  -קיומם של ניגוד עניינים, חוסר תום לב או פעולה בלתי מיודעת 
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 1ההחלטה לגופה. משעה שהרימו המשיבים את הנטל להוכיח כי חל כלל שיקול הדעת 

 2ת ההליך העסקי, הם אינם נדרשים להוכיח כי כל החלטה והחלטה שקיבלו במסגר

 3הייתה טובה לגופה, והם אף אינם נדרשים להוכיח כי הגיעו לתוצאה "הטובה 

 4 ביותר" כדי להתגונן מפני טענה להפרת חובת זהירות.

 5 

 6בנוסף, האפשרות לתקוף את ההחלטות שאליהן מפנה המבקשת, נסוגה בפני הגנת 

 7מדינת וזאת בהתבסס הן על דיני  -דעת מומחה -ההסתמכות בתום לב על חוות

 8 המשפט בישראל.-דלוור, הן על פסיקת בתי

 9 

 10לצד האמור, הוסיפו המשיבים כי בטענות המבקשת בדבר הפגמים שנפלו בהליך אין 

 11ממש גם לגופן. לשיטתם, לא נפל כל פגם בהחלטת הוועדה שלא להעמיד את העסקה 

 12 למבחן שוק; לא הייתה כל מעורבות של נסטלה בדיוני הוועדה המיוחדת; ולא גולה

 13ומתן שנערך עמה לקביעת המחיר -ידי הוועדה ויועציה לפני המשא-לנסטלה דבר על

 14או במהלכו. בכלל זה דחו המשיבים את טענת המבקשת לפיה הוועדה חשפה את 

 15דעתה בפני נסטלה. כמו כן, נטען כי לא היה פסול בבחירת הוועדה לערוך -תוכן חוות

 16הוועדה ונסטלה דחו את טענת  את העסקה על דרך של מיזוג משולש הופכי, וחברי

 17 המבקשת בנוגע לתלותה של טריגר פורסייט בנסטלה.

 18 

 19בנוסף חזרו המשיבים וציינו כי טענות המבקשת בנוגע להערכת השווי, לתמורה 

 20נסוגות למול חזקת  -שנקבעה במסגרתה ולמידת הביקורת שהפעילה עליה הוועדה 

 21גנת ההסתמכות בתום לב על התקינות שמקורה בכלל שיקול הדעת העסקי, ולמול ה

 22דעת מומחה. לגישתם, לא עלה בידיה של המבקשת, באמצעות המומחה -חוות

 23מטעמה, להוכיח שנפלה טעות בהסתמכות על פרמטר כלשהו שקבע מעריך השווי, 

 24וזאת משום שהמומחה מטעם המבקשת כשל להוכיח שמדובר בטעות במומחיות. 

 25הנושאים שלשיטתה חסר בהם דיון המשיבים הוסיפו כי חרף טענת המבקשת, כל 

 26ידי הוועדה עם היועץ -נדונו על -או שהוועדה נמנעה מלתת עליהם את הדעת 

 27 ומתן. -הכלכלי, וניתן להם משקל מתאים במשא

 28 
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 1המשיבים טוענים כי אף אלמלא  -טענות ביחס להוגנות התמורה ששולמה לציבור  .14

 2פט היה נדרש לבחון את המש-היה חל על העסקה כלל שיקול הדעת העסקי ובית

 3העסקה לגופה, הרי שהתמורה שקיבל הציבור מהעסקה שיקפה מחיר הוגן. בהקשר 

 4זה הדגישה נסטלה כי אחת האינדיקציות למסקנה זו היא העובדה שהמחיר 

 JP Morgan 5ידי -בהצעתה הראשונית היה גבוה מהערכת השווי שנערכה עבורה על

 6לה אף לא חזרה בה מהצעתה גם כשמחיר וכן ממחיר השוק באותה עת. כמו כן, נסט

 7ומתן, ואף לא לאחר שהועברה -המניה בבורסה ירד משמעותית במהלך ניהול המשא

 8ש"ח למניה.  69אליה הצעה של גוף מוסדי למכור לה נתח מניות גדול במחיר של 

 9 82.5ומתן מול הוועדה, למחיר של -חלף זאת, נסטלה שיפרה את הצעתה לאחר משא

 10ן, עובר לביצוע העסקה, ארבעה מומחים כלכליים העריכו את שווי ש"ח. יתר על כ

 11ש"חJP Morgan (65  ;)מניית אסם במחיר נמוך מהמחיר שבו בוצעה העסקה: 

 12ש"ח(; דלויט )הערכת השווי של מר תשובה  72-79.2טריגר פורסייט )בטווח שבין 

 13מפנה לסיכומי נסטלה, ה 108נבחנה פנימית בדלויט ונמצאה נאותה )ר' סעיף 

 14 ((; ואסכולה.3, בעמ' 31.12.2016לפרוטוקול ישיבת הוועדה המיוחדת מיום 

 15 

 16לוי מטעם המבקשת איננה הערכת שווי -הדעת של פרופ' קידר-נסטלה טענה כי חוות

 17מלאה ועצמאית, אלא התייחסות סלקטיבית למספר הנחות בהערכת השווי של 

 18הדין בע"א -טריגר פורסייט, וביצוע "תקנונים" להנחות אלה. בהתבסס על פסק

 19(, נטען כי 28.1.16) 63 , סעיףכבירי שמיע נ' אי.די.בי חברה לפיתוח בע"מ 3136/14

 20די בכך כדי לדחות את הבקשה לאישור. המשיבים הוסיפו כי יש לדחות את הטענות 

 21שהעלתה המבקשת לעניין זה גם לגופן. לשיטתם, לא נפל פגם בהוספת פרמיית סיכון 

 22ספציפית או בקביעת שיעורה, בהתייחסות לסינרגיה התפעולית שנובעת מן העסקה 

 23 נוף.או בקביעת שיעור המי

 24 

 25המשיבים ציינו כי המבקשת התייחסה, במסגרת סיכומיה, גם לטענות שהעלה פרופ' 

 26ידי מר תשובה -דעתו בנוגע לארבע הנחות מחמירות שנלקחו על-לוי בחוות-קידר

 27בהערכת השווי, ואשר "דחפו" את שוויה של אסם כלפי מטה. ואולם, כך נטען, ביחס 

 28לוי לבין מר תשובה, ופרופ' -רופ' קידרלהנחות אלה מתקיים "ויכוח אקדמי" בין פ



 
 יפו -המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב 

  

 אסם השקעות בע"מ ואח'עצמון נ'  40404-03-16 ת"צ
 

 אברהם ברק ושות' שרותי יעוץ בע"מ נ' אסם השקעות בע"מ ואח' 40596-03-16 ת"צ
 

 עצמון נ' אסם השקעות בע"מ ואח' 39947-03-16 ת"צ
 
  
 

 251מתוך  18

 1המניות -לוי הודה בחקירתו כי הוא אינו טוען כי הן גרמו לנזק לבעלי-קידר

 2המוכרים. יתר על כן, טריגר פורסייט הניחה בהערכת השווי שלה גם הנחות 

 3מיטיבות, מהן התעלמה המבקשת. משכך, דחיית טענות אלה לגופן נעשית, לגישת 

 4הצורך. לשיטתם של המשיבים, שיעור הבטא, שיעור הצמיחה  המשיבים, למעלה מן

 5ידי מר -הפרמננטית, שיעור הרווחיות הגולמית וסעיף ההוצאות מראש שנקבעו על

 6  תשובה היו סבירים בנסיבות העניין.

 7 

 8לטענת  -טענות המשיבים ביחס לקיומו של נזק, קבוצת ניזוקים וקשר סיבתי  .15

 9ומשכך מתאיינת עילת התביעה להפרת חובת  המשיבים, למבקשת לא נגרם נזק,

 10קיפוח המיעוט,  -ידיה בבקשה -זהירות של נושא משרה, ואף יתר העילות שהועלו על

 11הפרת חובת הגינות של בעלת השליטה והפרת חובה חקוקה. המשיבים התייחסו 

 12מהגופים המוסדיים לא הצביעו  25%-בהקשר זה לטענת המבקשת לפיה העובדה ש

 13המניות. -עידה על כך שהתמורה לא הייתה הוגנת וכי נגרם נזק לבעליבעד העסקה, מ

 14לחוק  275לשיטתם יש לדחות טענה זו, המנוגדת לדרישת הרוב הקבועה בסעיף 

 15 החברות, ואשר מעקרת אותה מתוכנה. 

 16 

 17מהגופים המוסדיים המתוחכמים בעד  75%מנגד, לגישת המשיבים, ההצבעה של 

 18הדעת השלילית מטעם אנטרופי, מעידה דווקא על כך כי -העסקה, למרות חוות

 19העסקה הייתה הוגנת מאד. נסטלה הוסיפה כי הואיל ואסם היא חברה שהסחירות 

 20יך להחזיק את של מניותיה הייתה גבוהה, לא היה כל קושי למשקיע מוסדי להמש

 21 מניותיו, אילו סבר שמחיר העסקה אינו משקף שווי הוגן. 

 22 

 23 24%-נסטלה וחברי הוועדה הוסיפו כי תמיכת משפחות המייסדים, שהחזיקו ב

 24ממניות אסם, בעסקה )בין בהצבעה בעדה בדירקטוריון אסם ובין בהצבעה בעדה 

 25שלא נגרם נזק  מצביעה על הוגנות תנאי העסקה ועל כך -המניות( -באסיפת בעלי

 26המניות מהציבור. מבחינת משפחות המייסדים יש לעסקה משמעות כלכלית -לבעלי

 27אדירה. לכן אין לקבל את טענת המבקשת, לפיה המשפחות פעלו בהתאם לשיקולים 

 28וזאת שכן משמעות הדבר היא ויתור שלהן על מאות מיליוני  -שאינם עסקיים 
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 1של משפחות המייסדים לטרפד את שקלים. כמו כן, אין מחלוקת בדבר יכולתן 

 2 העסקה ובדבר היכרותן את החברה. 

 3 

 4המשיבים הוסיפו וטענו כי לא הוכח קיומו של קשר סיבתי לנזק הנטען, מאחר 

 5שהמבקשת לא הוכיחה כי נסטלה הייתה מוכנה לקיים את העסקה גם במחיר גבוה 

 6אסם היא  מזה שהיא שילמה בפועל. במצב כזה, האלטרנטיבה שהייתה עומדת בפני

 7מהצעת נסטלה. דברים אלה מתחזקים  30%-הצעה לפי מחיר השוק, שהיה נמוך ב

 8לנוכח העובדה שצוינה לעיל, שבפני נסטלה עמדה באותה עת הצעה של גוף מוסדי 

 9ש"ח למניה. כן נטען כי מר תשובה נקט בהנחות  69לרכישת בלוק מניותיו במחיר של 

 10 אופן המאיין אף הוא כל טענה לנזק.ש"מתחו את שוויה" של אסם כלפי מעלה, ב

 11 

 12מניות שהצביעו בעד העסקה, -עוד הוסיפו אסם והדירקטורים וטענו כי אותם בעלי

 13אינם יכולים להיות חלק מקבוצת התובעים. לאור זאת, מצטמצמת קבוצת 

 14. נסטלה טענה כי יש לדחות את גישת 98%-התובעים הרלוונטית לתובענה ב

 15צה את כל מי שהחזיק במניות אסם ומניותיו נרכשו המבקשת לפיה יש לכלול בקבו

 16 ידי נסטלה במסגרת העסקה, הואיל ואין הומוגניות בקבוצה זו.-על

 17 

 18המשיבים הוסיפו כי התביעה אינה מתאימה להתברר כייצוגית, וכי הבקשה הוגשה 

 19בחוסר תום לב. לשיטתם, הבקשה הוגשה באופן נמהר, יום עסקים אחד בלבד לאחר 

 20ת במטרה "לנצח במרוץ" בין המבקשת לבין מבקשים ייצוגיים האסיפה, וזא

 21לוי "נתפרה בתפרים גסים" כדי לשרת -דעתו של פרופ' קידר-אחרים. אף חוות

 22המבקשת לא חשפה בפני חברי הקבוצה לפני  -מסקנות שנכתבו מראש. יתר על כן 

 23ת הדע-מעשה את העובדה כי היא מבקשת לייצגם, והיא לא חשפה בפניהם את חוות

 24הדעת מטעמה כבר -הכלכלית שלה. כך, על אף שהמבקשת החזיקה בטיוטת חוות

 25כשבועיים לפני האסיפה, היא לא עתרה לסעד זמני לעיכוב האסיפה, לא ביקשה 

 26-הדעת עם יתר בעלי-להגיש הודעת עמדה במסגרת האסיפה, ולא חלקה את חוות

 27 המניות עובר להצבעה. 

 28 
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 1 דיון

 2 ור תביעה ייצוגיתהרף הראייתי לדיון בבקשה לאיש

 3המשפט לאשר תביעה -כידוע, בבקשה כמו הבקשה הנוכחית, בה מתבקש בית .16

 4ייצוגית, נבחנות טענות המבקשת ברף נמוך יותר מזה שיהיה עליה לעמוד בו 

 5במסגרת דיון בתביעה לגופה )אם הבקשה תאושר(. יחד עם זאת, הגדרת גובהו של 

 6 מקרה לגופו ובהתאם למכלול נסיבותיו. הרף הראייתי צריכה להיעשות לטעמי בכל 

 7 

 8כך, כאשר בין הצדדים ישנם פערי מידע משמעותיים שלא צומצמו במהלך הדיון, 

 9הרף הראייתי שיוטל על המבקש יהיה נמוך יחסית. מנגד, ככל שבידי המבקש יש 

 10המשפט איפשר לו לקבל מידע נוסף בהתאם לדרישתו במהלך -מידע רב יותר, ושבית

 11כך יגבה הנטל שיהיה על המבקש להרים כבר בדיון בבקשת  -האישור  הדיון בבקשת

 12האישור. כאשר פערי המידע בין הצדדים מצטמצמים עד כדי "איון" כמעט מוחלט 

 13 -שלהם, וכאשר הליך הבירור במסגרת הבקשה הוא הליך מלא, מעמיק ומפורט 

 14ם מתקרב הנטל שמוטל על המבקש בשלב הדיוני הראשון )לפחות ביחס לאות

 15המשפט בוחן בשלב זה(, לנטל של מאזן ההסתברויות המוטל על תובע -נושאים שבית

 16בהליך אזרחי רגיל )ור' בהקשר זה גם אלון קלמנט ורות רונן "בחינת עילת התביעה 

 17 19–16, בעמ' 5מב עיוני משפט וסיכוייה בשלב אישור התובענה הייצוגית" 

 18 )תשע"ט((. 

 19 

 20ידי המבקשת בקשה לגילוי -במקרה דנן, עוד בטרם הדיון בבקשה לגופה הוגשה על .17

 21מסמכים. בקשה זו נדונה בהרחבה והתקבלה בחלקה הגדול )ר' ת"צ )כלכלית( 

 22ההחלטה ( )להלן גם: "26.1.2018) עצמון נ' אסם השקעות בע"מ 40404-03-16

 23כי יש מקום להורות  להחלטה בגילוי המסמכים נקבע 30"((. בפס' בגילוי המסמכים

 24הן במסמכים הקשורים לתהליך העבודה של הוועדה המיוחדת, והן על גילוי ועיון "

 25בה, הוריתי  84". בשולי ההחלטה, בפס' במסמכים הקשורים לשווי ההוגן של אסם

 26 על גילוי ועיון במסמכים רבים, ובכלל זה:

 27בות התכנית העסקית, התכנית העסקית המתוקנת והפרוטוקולים של ישי 

 28 דירקטוריון החברה בהן נדונו או אושרו תכניות עסקיות אלה. 
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 1הדעת של אסכולה, -הערכות שווי שנערכו לחברה מטעם המשיבים: חוות 

 2, "העבודה הכלכלית" של דלויט והטיוטה JP Morganהערכת השווי של 

 3 המתקדמת של הערכת השווי שהוגשה לוועדה המיוחדת. 

 4באמצעות עו"ד  1.11.2015סטלה ביום הבקשה שמסרה הוועדה המיוחדת לנ 

 5 הייק.

  6תכתובות בין החברה לבין אנטרופי, בין חברי הוועדה המיוחדת לבין טריגר 

 7 מניותיה בקשר עם עסקת המיזוג. -פורסייט ובין החברה לבין בעלי

  פרוטוקולים של ישיבות שהתקיימו בין טריגר פורסייט לביןJP Morgan. 8 

  9מסמכים ביחס למגעים בין נסטלה, באמצעות עו"ד הייק, לבין נציגי משפחות 

 10 המייסדים לצורך עסקת המיזוג. 

  11מסמכים ביחס לעסקאות מיזוג שנדונו בחברה או בנסטלה קודם לעסקת 

 12 המיזוג. 

  13הפרוטוקולים של ישיבות הוועדה המיוחדת ושל דירקטוריון החברה ביחס 

 14 ספחיהם וללא השחרות.לעסקת המיזוג נושא הבקשה על נ

 15 

 16כמו כן, הוריתי על כך שנסטלה תצהיר כי לא קיימות פניות נוספות שהיא קיבלה 

 17מגופים מוסדיים לרכישת מניותיהם באסם, ועל כך שהמשיבים יגישו תצהיר לפיו 

 18לא קיימים מסמכים ביחס לפגישה שנערכה בין יו"ר דירקטוריון החברה לבין נציגי 

 19 ביחס לעסקת המיזוג.  2015נסטלה בחודש יולי 

 20 

 21כל המסמכים הללו הועברו לעיונה של המבקשת, והיא אכן תמכה חלק מטענותיה 

 22הליך הבירור של בקשת  -במסמכים אלה והסתמכה על האמור בהם. זאת ועוד 

 23האישור היה הליך מעמיק, מפורט וקפדני. הצדדים הציגו במסגרתו תצהירים 

 24הדעת נחקרו -הירים ועורכי חוותדעת מומחים מטעמם. המצ-מפורטים וחוות

 25בפרוטרוט ובאופן מעמיק במסגרת הדיון בבקשה. בנסיבות כאלה, הנטל שיש להטיל 

 26על המבקשת הוא נטל גבוה יחסית, שאף אם אינו עולה כדי מאזן ההסתברויות, הוא 

 27 קרוב לכך. 
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 1 

 2 מהלך הדיון

 3על מי יוטל  הדיון בבקשה יתייחס למספר שאלות. בשלב הראשון נבחן את השאלה .18

 4על המבקשת או על המשיבים. כפי שיובהר, אני סבורה כי כאשר  -נטל ההוכחה 

 5כמו העסקה דנן, מאושרת  Going Privateעסקה בניגוד עניינים, ובכלל זה עסקת 

 6מניות המיעוט שאין להם עניין אישי בעסקה, וכאשר -ידי רוב מקרב בעלי-על

 7עובר  -ת מידע מלא על אודות העסקה המניו-האישור הזה נעשה לאחר שניתן לבעלי

 8נטל ההוכחה מכתפי המשיבים לכתפי המבקשת. בהקשר זה יהיה לכן מקום לברר 

 9המניות מקרב המיעוט היה במקרה דנן אישור מיודע. אם -האם האישור של בעלי

 10 התשובה לכך היא חיובית, יעבור נטל ההוכחה לכתפי המבקשת. 

 11 

 12ת שיש להחיל על המבקשת. התשובה כן תיבחן השאלה מהו סטנדרט הביקור

 13לשאלה זו צריכה להתחשב בקיומם של מצבים אפשריים שונים: מצב שבו העסקה 

 14ידי ועדה בלתי -מניות המיעוט בלא שתנאיה גובשו על-ידי רוב מקרב בעלי-אושרה על

 15ומתן בין בעלת השליטה לבין ועדה בלתי תלויה -תלויה; ומצב שבו התנהל משא

 16ידי ועדה -ומתן על-יובהר בפירוט להלן, כאשר התנהל משאמטעם החברה. כפי ש

 17בלתי תלויה, יש קשר בין איכות העבודה של הוועדה והפגמים שנפלו בתהליך 

 18 המשפט. -עבודתה, לבין סטנדרט הביקורת אותו יחיל בית

 19 

 20בנסיבות מתאימות, כאשר תהליך העבודה של הוועדה הבלתי תלויה היה חף 

 21המשפט את כלל שיקול הדעת העסקי על תוצאות עבודתה של -מפגמים, יפעיל בית

 22הוועדה. כדי לברר האם ניתן להפעיל את הכלל הזה במקרה דנן, נסקור את מכלול 

 23כבר עתה כי  הפגמים להם טענה המבקשת ואת טענות הצדדים לגביהם. אציין

 24ולאור  -מסקנתי היא כי תהליך העבודה היה יסודי ומעמיק אולם לא חף מפגמים 

 25זאת, תיבחן לגופה שאלת הגינות המחיר )תוך החלת סטנדרט ביקורת התואם את 

 26המסקנה ביחס לאיכות העבודה של הוועדה(. עוד אציין כי מאחר שלא הוכח כי 

 27ועדה הבלתי תלויה חורג ממתחם מחיר העסקה כפי שסוכם בין נסטלה לבין הו
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 1אני סבורה  –הסבירות בהתאם לסטנדרט הביקורת שיש להחילו בנסיבות המקרה 

 2 יש לדחות את בקשת האישור.  -כי

 3 

 4 סטנדרט הביקורת ונטל ההוכחה

 5 על מי מוטל הנטל?

 6כדי לבחון את השאלה על מי מוטל נטל ההוכחה, נתייחס קודם כל לשאלה מהי  .19

 7מניות -ידי רוב מקרב בעלי-ה שהעסקה על תנאיה אושרה עלההשלכה של העובד

 8המיעוט שאין להם עניין אישי בעסקה, באסיפה הכללית של החברה. בהנחה 

 9המניות )נושא -שאישור זה נעשה כדין, ותוך שכלל המידע הנדרש עמד בפני בעלי

 10 וזאת, בהתעלם מהעובדה שנוהל במקרה -שנדון בו להלן(, יש לבחון מהי משמעותו 

 11בפרק זה נניח  -ומתן בין הוועדה הבלתי תלויה לבין בעלת השליטה )כלומר -דנן משא

 12מניות המיעוט, ונבחן את ההשלכה -ידי רוב מקרב בעלי-כי העסקה אושרה רק על

 13 של אישור כזה על נטלי ההוכחה(. 

 14 

 15לטעמי, לאישורו של רוב מקרב המיעוט את העסקה צריכה להיות משמעות, 

 16מניות -ן )בנסיבות בהן המידע הנדרש עמד כולו בפני בעליוכשאישור כזה נית

 17המיעוט(, יש בו כדי להעביר את נטל ההוכחה לכתפי המבקש, הטוען כי תנאי 

 18המשפט צריך להתערב בהם. כדי להבהיר זאת, -העסקה לא היו הוגנים וכי בית

 19נקדים מספר מילים על אודות הליך האישור שנקבע בחוק החברות בנוגע לעסקאות 

 20 בניגוד עניינים. 

 21 

 22 המניות שאין להם עניין אישי-האישור המשולש והדרישה לאישור של רוב מקרב בעלי

 23חוק החברות הישראלי עוסק בהרחבה בעסקאות של חברות ציבוריות עם בעל  .20

 24"(. במצב הדברים הטיפוסי של עסקת עסקאות בעלי ענייןהשליטה בהן )להלן גם: "

 25העבר האחד, מן העבר השני ניצב בעל השליטה בה,  בעלי עניין, ניצבת החברה מן

 26ובין שני הצדדים נרקמת עסקה. לכן, מדובר למעשה בעסקה שבה בעל השליטה 

 27 (. self-dealingומתן )-עומד משני צדי המתרס של המשא

 28 
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 1פני -בנסיבות כאלה מתעורר חשש כי בעל השליטה יבכר את טובתו האישית על

 2פעתו עליה כדי להביא לאישורה של עסקה טובתה של החברה, ויפעיל את הש

 3מי שמופקד מניותיה. החשש הוא כי "-המיטיבה עמו על חשבון החברה ויתר בעלי

 4על קבלת החלטות בחברה ינצל את כוחו ומעמדו על מנת להפיק לעצמו או למקורביו 

 5" )ר' מוטי ימין ואמיר וסרמן טובות הנאה על חשבון החברה ובעלי מניותיה

 6בעסקה שבה  –כמו במקרה דנן  –((. כאשר מדובר 2006) 607 רות ערךתאגידים וניי

 7רוכש בעל השליטה את מניות המיעוט בחברה, החשש הוא שהתמורה שהוא ישלם 

 8 עבור מניות המיעוט תהיה נמוכה ולא הוגנת, ולא תשקף את שווין של המניות. 

 9 

 10החברה, ומתן בשמה של -גם כאשר לא בעל השליטה בעצמו הוא המנהל את המשא

 11ומתן מטעם החברה יתעלם מהאינטרסים -עדיין קיים חשש כי מי שמנהל את המשא

 12מניות המיעוט נוכח מעמדו הדומיננטי של בעל השליטה )ר' למשל החלטתי -של בעלי

 13מטרת מיזוג  48851-02-12, וההפניה שם לת"א )כלכלית( 45, בפס' בעניין אשש

 14( )להלן: 16.7.2012ופט ח' כבוב( ))השחברות בע"מ נ' אולטרה שייפ מדיקל בע"מ 

 15לייבוביץ נ'  7541-12-14דיני בתנ"ג )כלכלית( -"(; כן השוו לפסקעניין מטרת מיזוג"

 16 "((.עניין לייבוביץ( )להלן: "2.6.2016) 119, בפס' יורש

 17 

 18עם זאת וחרף החשש האמור, המחוקק הישראלי לא אסר לחלוטין על קיומן של  .21

 19ככל הנראה מתוך הנחה כי עסקאות אלה עשויות  עסקאות בעלי עניין. זאת,

 20כשלעצמן להיטיב עם החברה, כל עוד הן תיערכנה בתנאים הוגנים )ור' גם זוהר גושן 

 21 תשנ"ט((. -)תשנ"ח 29, 17כט  משפטים"הצבעה תוך ניגוד אינטרסים בדיני חברות" 

 22 

 23אשר מניות המיעוט בחברה מפני "בעיית הנציג" שמתעוררת כ-כדי להגן על בעלי

 24החברה עורכת עסקאות בעלי עניין ועל מנת להבטיח כי התנאים שלהן יהיו הוגנים, 

 25המחוקק התווה מנגנון סטטוטורי לאישור עסקאות כאלה, שיש בו כדי לצמצם את 

 26החשש מפני ניצול לרעה של בעל השליטה )ור' גם את דבריה של הנשיאה )בדימ'( ד' 

 27 31, בפס' ם בע"מ נ' אלסינט בע"מ"גדיש" קרנות גמולי 2718/09ביניש בע"א 

 28 "((. עניין גדיש( )להלן: "28.5.2012דינה )-לפסק
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 1 

 2מנגנון האישור הסטטוטורי לעסקאות בעלי עניין קבוע בפרק החמישי לחלק השישי  .22

 3בחוק החברות. כאשר הדברים נוגעים לעסקה חריגה של חברה ציבורית עם בעל 

 4שור "משולש" של ועדת הביקורת השליטה בה, מכפיף המחוקק עסקה כזו לאי

 5)המורכבת מדירקטורים שאינם תלויים בבעל השליטה(, הדירקטוריון והאסיפה 

 6המניות שאין להם -המניות בחברה, לרבות אישור רוב מקרב בעלי-הכללית של בעלי

 7 וזאת בתנאי שהעסקה היא לטובת החברה.  -עניין אישי בעסקה 

 8 

 9סקאות המפורטות בו טעונות אישור מיוחד לחוק החברות קובע כי ע 270כך, סעיף 

 10". אחד מהמקרים לטובת החברהבהתאם לקבוע בחוק, ובלבד שהעסקה היא "

 11עסקה חריגה של חברה ציבורית עם ( המתייחס ל"4)270המנויים בו קבוע בסעיף 

 12בעל השליטה בה או עסקה חריגה של חברה ציבורית עם אדם אחר שלבעל 

 13 ". השליטה יש בה עניין אישי

 14 

 15 -מוסיף ומפרט את טיבו של האישור המיוחד האמור, הכולל )בסדר זה(  275סעיף 

 16 את אישורם של: 

 17 –( ועדת הביקורת, ובעסקה באשר לתנאי כהונה והעסקה 1)"

 18 ועדת התגמול;

 19 ( הדירקטוריון;2)

 20 ( האסיפה הכללית, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:3)

 21רוב מכלל קולות )א( במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו 

 22בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, 

 23המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות 

 24 האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

 25)ב( סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת 

 26משנה )א( לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות 

 27 ".צבעה בחברההה

 28 
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 1המחוקק התנה את תוקפן של עסקאות בעלי עניין בקיומו של האישור האמור )ור' 

 2( )להלן: 2016)מהדורה חמישית מורחבת,  360, 340–339 חוק החברותגם יוסף גרוס 

 3"(. המנגנון שנקבע בחוק החברות איננו המלצה בלבד כי אם תנאי מוקדם גרוס"

 4)א( לחוק החברות קובע בהקשר זה מפורשות 280שבלעדיו אין תוקף לעסקה. סעיף 

 5א( 4)-( ו4)270לעסקה של חברה עם נושא משרה בה או לעסקה כאמור בסעיף כי "

 6כלפי החברה וכלפי נושא המשרה או בעל  לא יהיה תוקףעם בעל שליטה בה 

 7..." )ההדגשה היא שלי, השליטה, אם העסקה לא אושרה בהתאם לקבוע בפרק זה

 8 דין זה להלן הן שלי, אלא אם נאמר אחרת(.-כל ההדגשות בפסקיצוין כי  -ר.ר. 

 9 

 10עם השנים תוקן חוק החברות מספר פעמים והדרישות לאישור עסקאות בעלי עניין 

 11( 2011לחוק החברות )שנכנס לתוקפו בשנת  16הוחמרו. כך, במסגרת תיקון מס' 

 12לאשר את הוקשחו התנאים לאישור עסקאות בעלי עניין, ובפרט הוחמרה הדרישה 

 13רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין עסקאות בעלי העניין באמצעות "

 14המניות, כפי שקבע החוק -". זאת, להבדיל משליש מבעליאישי באישור העסקה

 15 ( )א( לחוק(. 3)א()275בנוסחו הקודם )ר' סעיף 

 16 

 17-על הפרוצדורה של האישור המשולש נועדה לוודא כי עסקאות בעלי עניין יאושרו

 18מניות -ועדת הביקורת ובעיקר בעלי –ידי אורגנים שאינם תלויים בבעל השליטה 

 19שהאינטרס שלהם הוא לחסום מהלכים שאינם משרתים את טובת  –המיעוט 

 20 מניות המיעוט(. -החברה או את טובתם שלהם )קרי, של בעלי

 21 

 22לחוק החברות )שנחקק כחלק מהחוק לקידום  22בנוסף, במסגרת תיקון מס' 

 23( נקבעה חובה לקיים הליך תחרותי או 2013-רות ולצמצום הריכוזיות, התשע"דהתח

 24"הליכים אחרים" בפיקוח ועדת הביקורת בטרם התקשרות בעסקת בעלי עניין, 

 25 והכל בהתאם לסוג העסקה. 

 26 

 27העובדה שעסקה בניגוד עניינים אושרה כדין בהתאם לדרישות החוק אינה מקנה לה  .23

 28אחר שבעסקה כזו קיים חשש מובנה מפני מצב בו תנאי "הגנה אוטומטית". זאת מ
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 1ומתן בין בעל השליטה לבין החברה בשליטתו, אשר -העסקה ייקבעו במשא

 2תוצאותיו יובאו לאישור המיעוט כהצעה שניתן רק לאשרה או לדחות אותה, אך לא 

 3, בעמ' כהנא נ' מכתשים אגן 26809-01-11ולתת על תנאיה )ור' ת"צ )כלכלית( -לשאת

 4 מכתשים עניין( )להלן: "13.6.2011) מאיר-דינה של השופטת ד' קרת-לפסק 21

 5"(; אסף חמדני ושרון חנס "הגינות מלאה! עיון נוסף בביקורת השיפוטית על אגן

 6 –( )להלן: "חמדני וחנס 2018) 772, 761מז משפטים עסקאות בניגוד עניינים" 

 7 "((. הגינות מלאה!

 8 

 9מניות המיעוט אינו חסר חשיבות. אישור כזה -לייחד עם זאת, אישור הרוב מקרב בע

 10המניות בחברה שאין להם עניין אישי בעסקה היו -מעיד על כך שרוב מקרב בעלי

 11סבורים כי תנאי העסקה הם סבירים, שאלמלא כן, חזקה עליהם כי לא היו מאשרים 

 12ההנחה היא כי מחד גיסא, בפני המיעוט אכן מונחת  -את העסקה. במילים אחרות 

 13ולתת על תנאיה; וכי מאידך גיסא, -המניות אינם יכולים לשאת-ה אחת שבעליעסק

 14הם אינם חייבים לאשר את העסקה, וחזקה עליהם שלא יעשו כן אם יהיו סבורים 

 15כי תנאי העסקה הם גרועים, ואינם עומדים ולו ברף המינימלי של הוגנות וסבירות. 

 16-ידי רוב מקרב בעלי-לבהתאם, כאמור, אני סבורה כי כאשר העסקה מאושרת ע

 17 מניות המיעוט, הנטל להוכיח כי העסקה איננה הוגנת מוטל על המבקש.

 18 

 19ורדניקוב נ'  7735/14המסקנה האמורה עולה גם מעמדתו של השופט י' עמית בע"א 

 20 ידיו כי: -שם נקבע על "(,עניין ורדניקוב( )להלן: "28.12.2016) אלוביץ

 21ה, תמיכתם של בעלי על אף האמור, אני סבור כי בחיי המעש"

 22מניות המיעוט במהלך היא שיקול משמעותי שיש לקחת בחשבון. 

 23גם אם תמיכת בעלי מניות המיעוט לא די בה כשלעצמה כדי 

 24להבטיח שמדובר בפעולה המקדמת את טובת החברה, ניתן 

 25לראות בכך אינדיקציה חזקה כי ההחלטה על החלוקה לא 

 26שליטה, הבעלים של התקבלה כל כולה על מנת להיטיב עם בעל ה

 27דינו -לפסק 122, בפס' עניין ורדניקוב" )מהמניות במקרה דנן 31%

 28 של השופט י' עמית(. 
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 1 

 2 המשפט באותו עניין כי:-עוד ציין בית

 3נקודת המוצא הינה כי בית המשפט אינו צריך להתערב "

 4בעסקאות שאושרו על פי המנגנון הקבוע בחוק. מקובלת עלי 

 5הגישה כי עסקה שצלחה את מנגנוני האישור הקבועים בחוק 

 6)בפרט כיום בעקבות תיקון החוק והחמרת הדרישות 

 7הפרוצדוראליות כמתואר לעיל(, ההנחה המקדמית והלכאורית 

 8כי הפוטנציאל המזיק של ניגוד העניינים נוטרל... לגביה היא 

 9, בטענה הנטל הרובץ על מי שמבקש לתקוף עסקה שאושרה כדין

 10הוא נטל  –כי התקבלה מתוך ניגוד עניינים ואינה לטובת החברה 

 11 דינו של השופט י' עמית(. -לפסק 86–85" )שם, בפס' כבד ביותר

 12 

 MFW .13עניין המשפט בדלוור ב-בית מסקנה זו עולה בקנה אחד גם עם פסיקתו של .24

 14אכן, המצב המשפטי בדלוור שונה מזה שחל בישראל, כאשר בדלוור לא קיימת חובה 

 15מניות המיעוט -סטטוטורית ל"אישור משולש" או לאישור של הרוב מקרב בעלי

 16לעסקה בניגוד עניינים. יחד עם זאת, האפשרות להתנות את העסקה באישור כזה 

 17 דלוור דנה בה והתייחסה אליה. היא אפשרות שהפסיקה ב

 18 

 19המשפט על ההלכה לפיה כאשר בעל השליטה -( חזר בית646)בעמ'  MFWעניין ב

 20מתנה את העסקה שהוא עורך עם החברה באחד משני תנאים פרוצדורליים: אישור 

 21יעבור  -ומתן באמצעות ועדה בלתי תלויה -ניהול משאאו של הרוב מקרב המיעוט 

 22 הטוען כנגד תנאי העסקה: נטל ההוכחה לכתפי המבקש

"This approach is consistent with Weinberger, Lynch 23 

and their progeny. A controller that employs and/or 24 

establishes only one of these dual procedural 25 

protections would continue to receive burden-shifting 26 

within the entire fairness standard of review 27 

framework. Stated differently, unless both procedural 28 
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protections for the minority stockholders are 1 

established prior to trial, the ultimate judicial scrutiny 2 

of controller buyouts will continue to be the entire 3 

fairness standard of review".  4 

 5 

 6המניות שאין להם עניין אישי בעסקה, -שאלת ההשלכה של אישור הרוב של בעלי .25

 7קיטאל החזקות  779/06הדין ברע"א -עלתה בדין הישראלי בהקשר אחר, בפסק

 8"(. באותו עניין קיטאל( )להלן: "28.8.2012)ופיתוח בינלאומי בע"מ נ' שאול ממן 

 9המשפט העליון, בהתייחס לעתירה לסעד הערכה, כי הכרעת הרוב -ביתעניין קבע 

 10-מקימה חזקה להוגנות התמורה. אולם לטעמי )וכפי שעולה כאמור גם מפסק אינה

 11(, מסקנה זו אינה חלה כאשר מדובר בעסקת מיזוג, לאור ורדניקוב ענייןהדין ב

 12ר הדגיש . השופט דנציגקיטאל ענייןהמשפט את מסקנתו ב-הטעם בו נימק בית

 13כי מתן משמעות לאישורו של הרוב מקרב המיעוט, ירוקן מתוכן את קיטאל  ענייןב

 14 338המשפט ולבקש סעד הערכה בהתאם לסעיף -האפשרות של המיעוט לפנות לבית

 15 (. קיטאל ענייןדינו של השופט י' דנציגר ב-לפסק 59–57לחוק החברות )ור' פס' 

 16 

 17קיומה של "הגנה  – עניין קיטאלבהמשפט -ידי בית-ואולם, הנימוק שניתן על

 18לחוק החברות )הן אישור הרוב,  338מניות המיעוט בהתאם לסעיף -כפולה" לבעלי

 19אינו רלוונטי כאשר מדובר בהליך שעניינו במיזוג  –הן פנייה אפשרית לסעד הערכה( 

 20משולש הופכי. בהתייחס למיזוג משולש הופכי, המחוקק לא קבע מפורשות את 

 21המשפט ולבקש סעד הערכה, אף כי כידוע, -יות מיעוט לפנות לביתמנ-זכותו של בעל

 22המשפט ולטעון -מניות מיעוט את האפשרות לפנות לבית-הפסיקה לא שללה מבעלי

 23 כי המחיר שהם קיבלו כנגד מניותיהם לא היה הוגן )בקשה זו היא דוגמה לפניה כזו(. 

 24 

 Going Private 25בניגוד לבקשה לסעד הערכה, כשמדובר בתביעה שעניינה בעסקת 

 26שבוצעה במיזוג משולש הופכי, מתן משמעות כלשהי לאישורו של הרוב מקרב 

 27לטעמי דווקא קביעה  -המיעוט איננה מרוקנת מתוכן את דברי המחוקק. נהפוך הוא 

 28ט גם כאשר זה ניתן, לפיה אין לייחס כל משמעות לאישורו של הרוב מקרב המיעו
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 1היא המרוקנת מתוכן את הדרישה המפורשת של המחוקק כי אישור כזה יינתן. 

 2במילים אחרות, מאחר שהמחוקק קבע מפורשות כי תנאי לתוקפה של עסקה כמו 

 3-העסקה דנן הוא כי היא תאושר באישור המשולש, ובכלל זה ברוב מקרב בעלי

 4לאישור זה משמעות. לכן, לא ניתן ליישם יש לתת  -המניות שאין להם עניין אישי בה 

 5על עובדות המקרה דנן, בו אין קיטאל  ענייןהדין ב-את הקביעה האמורה בפסק

 6 מדובר בבקשה לסעד הערכה. 

 7 

 8גם כאשר מדובר בסעד הערכה, מוטל הנטל הראשוני על מבקש הסעד.  -יתרה מכך 

 9ית ראייתית כאשר עלה בידי מבקש הסעד להניח תשתהנטל יעבור, בין היתר, "

 10עניין " )בדבר פגמים בפרוצדורת הצעת הרכש חשד ממשילכאורית המקימה 

 11 דינו של השופט י' דנציגר(.-לפסק 71בפס'  ,קיטאל

 12 

 13נראה כי גם המלומדים חמדני וחנס סוברים כי הנטל הראשוני מוטל על מבקש  .26

 14 הסעד:

 15"על כתב התביעה שהגיש התובע להצביע על עובדות קונקרטיות 

 16המקימות עילת תביעה בנוגע לעסקה הספציפית. לא די בהצבעה 

 17על חשש בעלמא הנובע מן העובדה שבעל השליטה נתון בניגוד 

 18עניינים. התובע נדרש להצביע, בהתבסס על המידע הגלוי לציבור 

 19)או מידע שקיבל בעקבות פנייה לחברה בהתבסס על זכות העיון 

 20נפלו בהליך )לדוגמה, של בעלי המניות(, על פגמים קונקרטיים ש

 21שימוש ביועץ התלוי בבעל השליטה או גילוי חסר לבעלי המניות(. 

 22כמו כן, על התובע לצרף חוות דעת כלכלית שתתמוך בטענותיו כי 

 23המחיר שנקבע בעסקה לא שיקף את השווי ההוגן של מניות 

 24המיעוט. תנאי סף אלה נדרשים דווקא לנוכח הסתייגות הפסיקה 

 25יצוגיות על הסף, וכדי למנוע הליכי סרק ממחיקת תובענות י

 26 (.814בעמ'  ,הגינות מלאה! –)חמדני וחנס  ותביעות סחטניות"

 27 
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 1מניות -בנוסף, אם לא תינתן כל משמעות שהיא לאישור הרוב, לא יהיה לבעלי .27

 2המיעוט תמריץ לבחון את העסקה המוצעת להם לגופה, ולאשר אותה רק אם תנאיה 

 3-ם לכך הוא כי בהיעדר משמעות לאישור של רוב בעליהם סבירים בעיניהם. הטע

 4ומתן -מניות אלה לאשר עסקה )כזו שהמשא-המניות מקרב המיעוט, יכולים בעלי

 5-לקראתה לא התקיים באמצעות ועדה בלתי תלויה(, ולפנות לאחר מכן לבית

 6המשפט בבקשה להוסיף על המחיר שהתקבל תמורת מניותיהם, תוך טענה כי מחיר 

 7 גן.זה אינו הו

 8 

 9בהקשר זה יוער, מבלי לקבוע מסמרות בעניין, כי נראה שבהתאם לפסיקה הנוהגת, 

 10דין -מניות מיעוט שאישרו את העסקה ליהנות מתוצאת פסק-רשאים גם בעלי

 11מניות המיעוט כנגד מניותיהם. בנוסף, -הקובע כי יש לשפר את המחיר ששולם לבעלי

 12ה לנסות קודם כל למנוע אותה מניות מיעוט המתנגד לעסק-הפסיקה לא דרשה מבעל

 13 באמצעות בקשה לצו מניעה זמני.

 14 

 15ידי ועדה בלתי תלויה, כי אז אם לא תינתן -כשמדובר בעסקה שתנאיה לא גובשו על

 16המניות מקרב המיעוט והנטל להוכיח את -כל משמעות שהיא לאישורם של רוב בעלי

 17ר להניח כי סבי –בעלי השליטה  –הגינותם של תנאי העסקה יוטל על המשיבים 

 18המשפט במחיר ויעלה אותו )שכן בעל השליטה לא יצליח -במקרים רבים יתערב בית

 19לא זו  -להרים את הנטל המוטל עליו להוכיח כי תנאי העסקה הם הוגנים(. עניין זה 

 20מניות המיעוט לכלכל היטב את צעדיהם שעה שהם -בלבד שיפגע בתמריץ של בעלי

 21ו להימנע מאישורה, אלא עלול לפגוע א Going Privateנדרשים לאשר עסקת 

 22במוטיבציה של בעלי שליטה לנסות לרכוש את מניות המיעוט גם באותם מקרים 

 23 בהם רכישה כזו היא יעילה מבחינה כלכלית. 

 24 

 25מנגד, קביעה לפיה לאישור הרוב מקרב המיעוט תינתן משמעות של הטלת נטל 

 26מניות המיעוט -בעליההוכחה על המבקשים לעתור נגד קיום העסקה, תחייב את 

 27ידיהם יובא -לשקול ברצינות את עמדתם, תוך מודעות לכך שאישור של העסקה על

 28מניות המיעוט יצטרכו לכן -המשפט. בעלי-בחשבון, אם וכאשר העסקה תותקף בבית



 
 יפו -המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב 

  

 אסם השקעות בע"מ ואח'עצמון נ'  40404-03-16 ת"צ
 

 אברהם ברק ושות' שרותי יעוץ בע"מ נ' אסם השקעות בע"מ ואח' 40596-03-16 ת"צ
 

 עצמון נ' אסם השקעות בע"מ ואח' 39947-03-16 ת"צ
 
  
 

 251מתוך  32

 1המשפט להתייחס אליה ככזו ולתת -שתאפשר בתורה לבית -לקבל החלטה מושכלת 

 2 לה את המשקל הראוי. 

 3 

 4האמור לעיל, אני סבורה כי באותם מקרים בהם העסקה אושרה בהתאם  לאור כל .28

 5-קרי, קיבלה את האישור המשולש )וזאת גם כאשר המשא –להוראות חוק החברות 

 6נטל ההוכחה  –ומתן לקראת גיבוש העסקה לא התנהל באמצעות ועדה בלתי תלויה( 

 7  נים.המשפט לקבוע כי תנאי העסקה לא היו הוג-מוטל על מי שמבקש מבית

 8 

 9 סטנדרט הביקורת

 10הנטל מוטל אם כן על המבקשת. אולם מה עליה להוכיח כדי שעמדתה תתקבל?  .29

 11בראשית הדברים נקדים ונבהיר מהם הסטנדרטים לביקורת שיפוטית שנדונו 

 12ידי דירקטוריון החברה: הסטנדרט -בפסיקה לגבי החלטות עסקיות שהתקבלו על

 13ל כלל ההגינות המלאה, וסטנדרט של כלל שיקול הדעת העסקי, הסטנדרט ש

 14 (. enhanced scrutiny -הביניים )או סטנדרט ה"בחינה המוגברת" 

 15 

 16 כלל שיקול הדעת העסקי

 17המשפט בדלוור ביחס לתביעות המוגשות נגד נושאי משרה -ידי בתי-כלל זה מוחל על .30

 18בקשר להחלטות עסקיות שהם קיבלו במסגרת תפקידם. הכלל ביסס את מעמדו 

 19הברית )ר' שרון חנס "כלל -בתור ההלכה הרווחת ועקרון יסודי ברוב מדינות ארצות

 20כלל  – ( )להלן: "חנס2009) 315–314, 313לא  עיוני משפטשיקול הדעת העסקי" 

 21 "((.שיקול הדעת העסקי

 22 

 23ההחלטה התקבלה שלא בניגוד  ,ראשיתהחלתו של הכלל מותנית בשלושה תנאים: 

 24, ההחלטה שלישיתההחלטה התקבלה בתום לב סובייקטיבי; ו ,שניתעניינים; 

 25(, היינו התקבלה לאחר עיון בנתונים ושקילת informed decisionהייתה מיודעת )

 26, גרוס; 321, 315, בעמ' כלל שיקול הדעת העסקי –ם הרלוונטיים )ר' חנס השיקולי

 27המשפט יימנע מלהתערב -(. אם שלושת התנאים הללו מתמלאים, בית426–427בעמ' 

 28 בתוכן ההחלטה העסקית.
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 1 

 2נושא משרה שקיבל החלטה תוך עמידה המשפט העליון הבהיר בהקשר זה כי "-בית

 3ת תקינות', ובית המשפט ימשוך ידיו בשלושת התנאים הללו, ייהנה מ'חזק

 4דינו של השופט -לפסק 69, בפס' עניין ורדניקוב" )מבחינת הפעולה העסקית לגופה

 5 י' עמית(. 

 6 

 7הנטל הראשוני לסתור את "חזקת התקינות" מוטל על התובע, שצריך להוכיח כי 

 8אחד מתנאיו של כלל שיקול הדעת העסקי לא התקיים. אם התובע אינו מצליח 

 9יוסיפו נושאי המשרה ליהנות מהחזקה כי ההחלטה שקיבלו בנטל זה, " לעמוד

 10דינו של השופט י' -לפסק 75" )שם, בפס' היתה סבירה, והתביעה נגדם 'תיחסם'

 11 (. 324, בעמ' כלל שיקול הדעת העסקי –עמית; ר' גם חנס 

 12 

 13בבחינת החלטה שהתקבלה בחברה ושנהנית מחזקת התקינות של כלל שיקול הדעת  

 14המשפט אינו נדרש לתוכן ההחלטה כי אם לתהליך קבלתה בחברה. -, ביתהעסקי

 15בהתייחס להחלטה שעמדה בתנאי הכלל, כל עוד תהליך קבלת ההחלטה היה תקין, 

 16המשפט לא יתערב בה, אלא שהוא כלל לא יבחן אותה -הרי שלא זו בלבד שבית

 17, בפס' בע"מ יםהרפז נ' בנק הפועל 17542-11-15לגופה )ר' החלטתי בתנ"ג )כלכלית( 

 18 "((.עניין הרפז( )להלן: "19.11.2017) 37

 19בבסיסו של כלל שיקול הדעת העסקי עומדת ההנחה לפיה במצב שבו לנושאי  .31

 20המשרה אין עניין אישי בהחלטה, הם ינסו לפעול לטובת החברה ולקבל החלטות 

 21שישיאו את רווחיה לאור מערך התמריצים ואמצעי הפיקוח השוקיים המכתיבים 

 22להם לקבל החלטות עסקיות ראויות. נושאי המשרה הם בדרך כלל בעלי כישורים 

 23המשפט אין יתרון עליהם בקבלת החלטות -מתאימים לקבל החלטות כאלה, ולבית

 24עסקיות. יתרה מזאת, אין טעם לחשוף את מקבלי ההחלטות בחברה לחשש מפני 

 25עבד כי האפשרות שיוגשו נגדם תביעות בעילה של רשלנות אם יסתבר בדי

 26החלטותיהם לא עלו יפה, שכן חשש זה עלול לגרור הרתעת יתר שלהם מפני קבלת 

 27החלטות נועזות וחדשניות ונטילת סיכונים )להרחבה בנושא ההצדקות העומדת 

 28 13663-03-14בבסיס כלל שיקול הדעת העסקי, ר' גם את החלטתי בתנ"ג )כלכלית( 
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 1"(; רות עניין פיננסיטק( )להלן: "24.5.2015) 55–51בפס'  ניומן נ' פיננסיטק בע"מ,

 2רונן ושיר אשכול "שיקול הדעת העסקי והדרישה לקבלת החלטה 'מיודעת'" 

 3-לפסק 70–68, בפס' ורדניקוב עניין ;(2018למאמר ) 1, בפרק ג.583( 3מז) משפטים

 4לאחר חוק החברות החדש  –דיני חברות סגל -אירית חביב ;דינו של השופט י' עמית

 5כרך א'"(; שרון חנס ואסף חמדני סגל -חביב( )להלן: "2007) 510–509כרך א' 

 6משפט "הגינות מלאה? בעלי שליטה, חובות הדירקטוריון וביקורת שיפוטית" 

 7 "((. הגינות מלאה? –וחנס  ( )להלן: "חמדני2008) 84–83, 75ט  ועסקים

 8 

 9עסקי המשפט העליון אימץ בשנים האחרונות את כלל שיקול הדעת ה-כידוע, בית .32

 10דינו של השופט י' -לפסק 74, בפס' עניין ורדניקובלשיטת המשפט הישראלית )ר' 

 11עניין ( )להלן: "24.04.2018) מנשה נ' יווז'ין אייר בע"מ 4857/16ע"א עמית, וגם 

 12המשפט העליון הבהיר כי קליטת עקרונותיו של כלל שיקול -"((. עם זאת, ביתיווז'ין

 13הדעת העסקי בדיני החברות בישראל משמעה כי הכלל יאומץ בכפוף לשינויים 

 14 המחויבים הנדרשים לשם כך: 

 15הקביעה כי עקרונותיו של כלל שיקול הדעת העסקי נתבססו "

 16י כלל זה כחלק מדיני החברות בישראל, אין פירושה בהכרח כ

 17במתכונתו האמריקאית 'הושתל' במלואו, על קרבו, על כרעיו ועל 

 18נפקויותיו, במשפטנו. עלינו להיות ערים לאפשרות כי עשויות 

 19להידרש התאמות כאלו ואחרות להבטחת היקלטותו החלקה של 

 20ישן, לבל ייפגעו האיזונים הקיימים בקורפוס -'האיבר' החדש

 21בחקיקה והתגבשו ברבות דיני החברות בישראל כפי שנקבעו 

 22דינו של השופט -לפסק 74, פס' עניין ורדניקוב" )השנים בפסיקה

 23 י' עמית(. 

 24 כלל ההגינות המלאה 

 25סטנדרט הביקורת המקובל השני לבחינת החלטות של נושאי משרה בחברה הוא כלל  .33

 26( אשר ממוקם במידה רבה בקצהו הנגדי של entire fairnessההגינות המלאה )

 27בבסיסו, " ,עניין ורדניקובמול כלל שיקול הדעת העסקי. כפי שהובהר ב הספקטרום
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 1כלל זה מאפשר את הכשרתן של החלטות המתקבלות במצב של ניגוד עניינים, 

 2-לפסק 76, פס' עניין ורדניקוב" )לרבות עסקאות בהן יש לבעל השליטה עניין אישי

 3 דינו של השופט י' עמית(. 

 4 

 5שר מדובר בעסקה בניגוד עניינים )בה למשל בעל בהתאם לכלל ההגינות המלאה, כא

 6, ראשיתהשליטה מבקש להתקשר עם החברה שבשליטתו(, יוטל על הנתבע להוכיח, 

 7, כי תנאיה של שנית(; וfair dealingכי ההליך שבו התקבלה העסקה היה הוגן )

 8המשפט -(. מכאן שבמסגרת הבחינה שמבצע ביתfair priceהעסקה הם הוגנים )

 9ובשונה מהבחינה שהוא מבצע  –סטנדרט של כלל ההגינות המלאה כאשר חל ה

 10המשפט בוחן גם את תוכן ההחלטה -בית –במסגרת תחולת כלל שיקול הדעת העסקי 

 11"הנה כי כן, בניגוד לכלל שיקול הדעת  המשפט:-העסקית לגופה, וכדברי בית

 12העסקי, בגדרו של כלל ההגינות המוחלטת בית המשפט נדרש, ככלל, לתוכן 

 13 דינו של השופט י' עמית(.-לפסק 76, פס' עניין ורדניקוב) החלטה העסקית"ה

 14 

 15בדלוור, שם התפתח כלל ההגינות המלאה, החוק אינו מחייב חברות לנקוט בהליך  .34

 16המשפט בדלוור -מיוחד כלשהו בנוגע לעסקאות בעלי עניין, כתנאי לתוקפן. לכן, בתי

 17סקאות בעלי עניין ולנטרל את ניגוד פיתחו מערכת של כללים שנועדה להתמודד עם ע

 18עניין ; כן ר' 85, בעמ' הגינות מלאה? –העניינים הטבוע בהן )ור' חמדני וחנס 

 19 דינו של השופט י' עמית(. -לפסק 87–84, 77, פס' ורדניקוב

 20 

 21בהתאם לפסיקה במדינת דלוור, כלל שיקול הדעת העסקי וכלל ההגינות המלאה 

 22קשורים זה בזה. בדרך כלל מוחל כלל ההגינות המלאה במצבים בהם נסתר כלל 

 23שיקול הדעת העסקי, ובפרט בנסיבות בהן קיים ניגוד עניינים משמעותי. לכן, 

 24של ניגוד עניינים, לא בנסיבות בהן מוכיח התובע כי דירקטוריון החברה היה במצב 

 25יחול כלל שיקול הדעת העסקי, וסטנדרט הביקורת שיופעל יהיה זה של ההגינות 

 26כלל  –דינו של השופט י' עמית; חנס -לפסק 78, בפס' עניין ורדניקובהמלאה )ר' 

 27 דיני שם(. -לפסק 58, בפס' פיננסיטק עניין ;325בעמ'  שיקול הדעת העסקי,

 28 
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 1נצבא  2773/04חסו גם לכלל ההגינות המלאה. בע"א המשפט בישראל התיי-בתי .35

 2( החיל הנשיא א' ברק את 2006) 456( 1, פ"ד סב)חברה להתנחלות בע"מ נ' עטר

 3בחינה קפדנית מבחן ההגינות המלאה על רקע תביעת קיפוח, תוך אמירה כי: "

 4במיוחד נעשית מקום שבו החברה הרוכשת שולטת בחברה הנרכשת... במקרה 

 5בתי המשפט בארצות הברית את נטל ההוכחה על כתפי המצדדים  כזה, הטילו

 6בעסקת הרכישה, להוכיח את הגינות העסקה ... הם הפעילו רף בחינה גבוה של 

 Careful 7"( וביקורת ברמה של בדיקה זהירה  ("Entire Fairnessהגינות מלאה

Scrutiny") "8הנשיא דינו של -לפסק 3–2בפס'  )שם,"(... כזה הוא המקרה שבפנינו 

 9 א' ברק(. 

 10 

 11מאיר( לכלל -המשפט המחוזי )השופטת ד' קרת-התייחס בית אגן מכתשים ענייןב

 12 ההגינות המלאה וציין: 

 13המשפט במדינת דלוור עיצב מבחן מיוחד לבחינת עסקה בה -בית"

 14מבחן ההגינות המלאה  –השליטה מצוי בניגוד עניינים -בעל

(entire fairness )]...[  :15למבחן ההגינות המלאה יש שני מרכיבים 

 16הדרישה להליך הוגן והדרישה למחיר הוגן. עוד יש לציין כי 

 17עניין " )למבחן ההגינות המלאה פן פרוצדוראלי ופן מהותי

 18 (. 23, בעמ' מכתשים אגן

 19 

 20המניות, יישמר -המשפט כי בעסקאות שמשמעותן גורלית לבעלי-בהמשך, קבע בית

 21 (.25–24לבחון את הגינות העסקה )שם, בעמ' משפט שיקול הדעת -לבית

 22 

 23. באותו גדיש ענייןהמשפט העליון ב-דינו של בית-דברים דומים עולים גם מפסק .36

 24מניות המיעוט בנסיבות של מכירת שליטה -עניין נדונה תביעת קיפוח מצד בעלי

 25 המשפט קבע כי: -בחברה. בית

 26קיומו של  "הנטל המוטל על התובעים הוא להוכיח באופן לכאורי

 27קיפוח, ואם עמדו התובעים בנטל זה עובר נטל ההוכחה לשכמם 

 28( Entire Fairnessשל הנתבעים. זהו מבחן 'ההגינות המלאה' )
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 1אשר במסגרתו מועבר נטל ההוכחה אל הנתבעים ועליהם לשכנע 

 2את בית המשפט בדבר ההגינות המלאה של פעולתם. הגינותה 

 3ם בעלי השליטה המלאה של העסקה נשמרת, כאשר מסוגלי

 4להוכיח את תוצאותיה השוויוניות של פעולתם, ביחס למכלול 

 5ההקפדה מצד בית המשפט עם בעלי השליטה  ]...[ בעלי המניות

 6באה לידי ביטוי לא רק בהעברת נטל ההוכחה אל כתפיהם, אלא 

 Careful 7גם בהפעלת ביקורת ברמה של בדיקה זהירה )

Scrutiny )]...[  8שדירקטוריון החברה הטעם לכך נעוץ בחשש 

 9יפעל תוך ראיית עניינו של בעל השליטה לנגד עיניו, חלף קידום 

 10האינטרס של החברה כשלעצמה. במצב דברים זה, יתכן שלא 

 11ומתן של ממש בין בעל השליטה לחברה שיהיה בו -יתקיים משא

 12כדי לתת ביטוי ומענה של ממש לאינטרסים של בעלי מניות 

 13-י מוטל על בעלי מניות המיעוטהמיעוט. בהתחשב בכך, נקבע כ

 14התובעים נטל קל בלבד של הוכחה לכאורית לקיומו של קיפוח, 

 15ואילו בעל השליטה הוא שנושא בנטל להוכיח את הגינותה 

 16דינה של -לפסק 40, בפס' עניין גדיש". )המלאה של העסקה

 17גונן "הטוב )בעלי -הנשיאה )בדימ'( ד' ביניש; ר' גם מיכל אגמון

 18 –! הרע )בעלי מניות השליטה(?! ובית המשפט מניות המיעוט(?

 19התערבות בתי המשפט בעסקאות בעלי עניין שעברו את הליכי 

 20מחקרים בדיני חברות ומשפט עסקי  – גרוס ספרהאישור בחברה" 

 21"(, שם גונן-אגמון( )להלן: "2015)אהרן ברק ואח' עורכים,  47

 22מביעה המחברת את העמדה לפיה הפסיקה בישראל אימצה את 

 23 עניין גדישהדין ב-כל ההגינות המלאה, וזאת בהסתמך על פסקיכ

 24דיני . מנגד, ר' עמדתו של עמיר ליכט בספרו עניין מכתשים אגןוב

 25לפיה  -( 2013) 116 חובות האמון בתאגיד ובדין הכללי –אמונאות 

 26כי כלל ההגינות המלאה אומץ  גדיש ענייןלא ניתן להסיק מ

 27ה של קיפוח המיעוט, שכלל הדין נדונה טענ-בישראל, שכן בפסק

 28ההגינות המלאה אינו רלוונטי לגביה. לכן, לשיטתו, יש לפרש את 
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 1השימוש במושג "הגינות מלאה" כ"שימוש חופשי", ולא כהחלה של 

 2 הדוקטרינה האמריקאית(. 

 3 

 4( שנדון 18.3.2013) גולדשטיין נ' פינרוס החזקות בע"מ 7477-10-11בת"צ )כלכלית( 

 5היה מדובר במקרה של ניגוד עניינים ישיר  לולהחלטה( כי " 79' ידי, ציינתי )בפס-על

 6שהוא אינהרנטי לשליטתם של בעלי מניות הרוב בחברה, נראה כי המשיבים היו 

 7הדין שניתן באותו עניין: -לפסק 90" )ור' גם את פס' צריכים להוכיח 'הגינות מלאה'

 8( 24.02.2016) בע"מגולדשטיין נ' פינרוס החזקות  7477-10-11ת"צ )כלכלית( 

 9 (. עניין אשש"(, ואת החלטתי בעניין גולדשטיין)להלן: "

 10 

 11המשפט העליון לשאלת מקומו של כלל ההגינות -התייחס ביתורדניקוב  ענייןב .37

 12המלאה בדין הישראלי. השופט י' עמית עמד על הקושי הטמון בהחלת כלל ההגינות 

 13המלאה במתכונתו האמריקאית בישראל, לאור הבדלים בין דיני החברות בישראל 

 14 לבין דיני החברות בדלוור בכל הנוגע לאישור עסקאות בעלי עניין: 

 15ה אם יש מקום להחיל את כלל ההגינות המלאה בדיני השאל"

 16אינה פשוטה. בהקשר זה, יש ליתן את הדעת  –החברות בישראל 

 17על כך שדיני החברות בדלאוור בנוגע לאישור עסקאות עם בעלי 

 18עניין, שונים מדיני החברות בישראל. כפי שצוין לעיל, חוק 

 19סקאות עם החברות בדלאוור אינו קובע מנגנון אישור מראש של ע

 20בעלי עניין, והוא אינו מחייב חברות לנקוט הליך מיוחד בנוגע 

 21לעומת זאת, חוק החברות בישראל קובע מנגנון  ]...[לעסקאות אלו 

 22 "אישור שעל החברה לנקוט בו מלכתחילה, בטרם ביצוע העסקה

 23 דינו של השופט י' עמית(.-לפסק 84, בפס' עניין ורדניקוב)

 24פריורי את -אין לשלול אלכלל ההגינות המלאה כי " המשפט ביחס-בהמשך קבע בית

 25האפשרות להחיל כלל הדומה לו גם בנסיבות מסוימות בהן כלל שיקול הדעת 

 26העסקי נסתר, או במצבים בהם יתעורר הצורך להחיל סטנדרט ביקורת מחמיר 

 27 דינו של השופט י' עמית(. -לפסק 102)שם, בפס'  "יותר מכלל שיקול הדעת העסקי
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 1 

 2קובע אפוא כלל ההגינות המלאה ביחס לתוכנו של סטנדרט הביקורת שיפעיל מה  .38

 3המשפט? כפי שיובהר גם להלן, הסטנדרט של כלל ההגינות המלאה יוצר קשר -בית

 4בין נאותות התהליך של ההתקשרות בעסקה לבין מידת הביקורת על תנאי העסקה 

 5המשפט -המלאה, בית לגופם. זאת, משום שבבחינת הוגנות המיזוג לפי כלל ההגינות

 6הן את ההיבט התהליכי של העסקה, הן את היבטיה  -בוחן את תנאי העסקה כמכלול 

 ACP Master, Ltd. v. Sprint Corp., Nos. 8508-VCL, 9042-7המהותיים )ר' 

VCL, 2017 Del. Ch. LEXIS 125, at *48–49 (Ch. July 21, 2017))  :8)להלן 

 9המשפט על תנאי -כלומר, הסטנדרט אותו מחיל בית(. "ACP Masterעניין "

 10המשפט לגבי התהליך שהתבצע -העסקה לגופם, קשור וכרוך בקביעה של בית

 11לקראת ההתקשרות בעסקה. שני הנושאים הללו הם חלק מהבחינה הכוללת של 

 12 המשפט את הגינותה של העסקה. -בית

 13 

 14י העסקה לגופם, זאת ועוד. במסגרת הסטנדרט של ההגינות המלאה, בבחינת תנא

 15המשפט בדלוור נדרש לבחון האם המחיר שהתקבל במסגרת העסקה הוא -בית

 16המשפט מודע לקושי בקביעת -סביר, ולאו דווקא המחיר הגבוה ביותר האפשרי. בית

 17שוויה של חברה, והוא ציין לכן כי כלל ההגינות המלאה מחייב אותו לבחון האם 

 18, כלומר האם המחיר הוא כזה שמוכר העסקה ותנאיה מצויים בתוך מתחם הסבירות

 19 סביר היה עשוי לקבל אותו ולהסכים לו:

"The entire fairness test is a standard of review that is 20 

applied to identify a fiduciary breach. 'For purposes of 21 

determining fairness, as opposed to crafting a remedy, 22 

the court's task is not to pick a single number, but to 23 

determine whether the transaction price falls within a 24 

range of fairness.' When evaluating the question of 25 

fiduciary breach, the court considers whether 'a 26 

reasonable seller, under all of the circumstances, would 27 

regard [the transaction] as within a range of fair value; 28 
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one that such a seller could reasonably accept.' 1 

This standard recognizes the reality that '[t]he value of 2 

a corporation is not a point on a line, but a range of 3 

reasonable values...' Applying this standard, a court 4 

could conclude that a price fell within a range of 5 

fairness that would not support fiduciary liability, and 6 

yet the point calculation demanded by the appraisal 7 

statute could yield an award in excess of the merger 8 

price".  9 

 10 (51–50עמ' , בACP Masterעניין ).

 Reis v. Hazelett Strip-Casting Corp., 28 A.3d 442, at *50–52 (Del. Ch. 11כן ר':

 12 "(.Reisעניין )להלן: " (2011

 13 

 14במקרה אחר, העוסק בשווי ההוגן לפי סעד ההערכה )אשר מקביל לבחינת המחיר 

 15המשפט העליון -ההוגן לפי מבחן ההגינות המלאה כפי שיובהר להלן( הדגיש בית

 16בדלוור כי מחיר הוגן צריך להיות "הוגן" ולא בהכרח המחיר הגבוה ביותר האפשרי 

 17 בנסיבות המיטביות: 

"As the preceding discussion emphasizes, fair value is 18 

just that, 'fair.' It does not mean the highest possible 19 

price that a company might have sold for had Warren 20 

Buffett negotiated for it on his best day and the Lenape 21 

who sold Manhattan on their worst" (DFC Glob. Corp. 22 

v. Muirfield Value Partners, L.P., 172 A.3d 346, 370 (Del. 23 

2017). 24 

 25 "(.Glob. Corpעניין )להלן: ".

 26 

 27המשפט נדרש לבחון לא רק את תהליך -כלומר, במסגרת כלל ההגינות המלאה, בית .39

 28העבודה של הוועדה )כפי שהוא עושה במסגרת כלל שיקול הדעת העסקי(, אלא גם 
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 1יר. שני הנושאים הללו קשורים זה בזה. באשר את תנאי העסקה ואת הוגנות המח

 2המשפט נדרש לקבוע האם הוא "הוגן", ולא האם מדובר במחיר הטוב -למחיר, בית

 3 ביותר שניתן היה להשיג באופן היפותטי. 

 4 

 5 סטנדרט "הבחינה המוגברת"

 6בפסיקה של מדינת דלוור כמו גם בפסיקה הישראלית התפתח סטנדרט שלישי של  .40

 enhanced 7ית, הוא סטנדרט הביניים של "הבחינה המוגברת" )ביקורת שיפוט

scrutiny ,8(. הסטנדרט מצוי בין כלל שיקול הדעת העסקי לבין כלל ההגינות המלאה 

 9והביקורת השיפוטית המופעלת מכוחו היא מחמירה יותר מזו שמופעלת מכוח כלל 

 10המלאה.  שיקול הדעת העסקי, אך מחמירה פחות מזו שמופעלת מכוח כלל ההגינות

 11בקווים כלליים, ניתן לומר כי סטנדרט הסביר כי "בעניין ורדניקוב המשפט -בית

 12הביניים נועד להתמודד עם נסיבות בהן ההקשר של קבלת ההחלטה עלול לחתור 

 13תחת שיקול דעתם הנקי של נושאי המשרה, אפילו אם הם עצמאיים ונטולי עניין 

 14דינו של השופט י' עמית; ור' גם -לפסק 103-ו 88בפס'  ,עניין ורדניקוב". )ר' אישי

 Stuart Collinson ,15נ'  Joseph Payne 55916-02-18החלטתי בת"א )כלכלית( 

 16 ((. 29.4.2018) 27–26בפס' 

 17 

 18בדלוור, נולד סטנדרט הביניים על רקע מצבים בהם דירקטוריון החברה פעל לסיכול 

 19כי הדירקטורים  ניסיון של השתלטות עוינת על החברה. באותם מקרים, עלה חשש

 20פני טובתה של החברה, אולם מכיוון שאין מדובר -יבכרו את טובתם האישית על

 21במצב בו החשש המרכזי הוא כי נושאי המשרה מנסים להתעשר על חשבונה של 

 Unocal 22המשפט נמנע מלהחיל את מבחן "ההגינות המלאה" )ר' -החברה, בית

Corp. v. Mesa Petroleum Co., 493 A.2d 946 (Del. 1985) 23; שרון חנס "ביקורת 

 24ספר שיפוטית על החלטות הדירקטוריון: בין שיקול דעת עסקי להגינות המלאה" 

 25)אהרן ברק ואח'  149–148, 141 מחקרים בדיני חברות ומשפט עסקי –גרוס 

 26 "(. ביקורת שיפוטית –( והאסמכתאות שם )להלן: "חנס 2015עורכים, 

 27 
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 1המשפט גילו נכונות ליישם את סטנדרט -עיון בפסיקה הישראלית מלמד כי בתי .41

 2הביניים, אם כי בנסיבות שונות מאלה שהביאו להתפתחותו בדלוור. באופן כללי 

 3ניתן לומר כי סטנדרט הביניים הוחל במשפט הישראלי במגוון מצבים בהם סברו 

 4דעת של מקבלי המשפט כי לאור קיומו של חשש בדבר ניקיון שיקול ה-בתי

 5ההחלטות בחברה, סטנדרט הביקורת של כלל שיקול הדעת העסקי אינו מספק מענה 

 6הולם דיו, ומן הצד השני, לא היה מקום לבחון את פעולת נושאי המשרה בסטנדרט 

 7 ;דינו של השופט ח' כבוב-לפסק 226, בפס' עניין מטרת מיזוגהמחמיר ביותר )ר' 

 8 ענייןדיני ב-פסק ;(17.3.2013)השופט ח' כבוב( ) דברוזנפלד נ' בן  48081-11-11תנ"ג 

 9 ((. 24.6.2015) 157–156, בפס' אשש עניין; וכן החלטתי בגולדשטיין

 10 

 11המשפט העליון כי יש בסיס לתחולתו ולאימוצו של -קבע בית ורדניקוב ענייןב

 12על מנת לתת בידי בית המשפט סטנדרט הביניים בדיני החברות בישראל, וזאת "

 13יל ביקורת שיפוטית מוקפדת יותר, בעיקר במצבים בהם קיים מתח כלים להפע

 14עניין " )פוטנציאלי בין טובת החברה לבין טובת נושאי המשרה ובעל השליטה

 15(. 95דינו של השופט י' עמית, ור' דברים דומים גם בפס' -לפסק 103, בפס' ורדניקוב

 16המלאה כשלעצמו יחד עם זאת ולמעלה מן הצורך אציין כי העובדה שכלל ההגינות 

 17הוא סטנדרט גמיש, הקושר בין נאותות ההליך שביצעה הוועדה לבין עוצמת 

 18הביקורת שתופעל על הגינות המחיר, ההבחנה בין שני הסטנדרטים הללו מאבדת 

 19 במידת מה ממשמעותה. 

 20 

 Going Private 21ביקורת שיפוטית בעסקאות 

 22המשפט להחיל בעסקה כמו העסקה דנן, -כדי לבחון מהו סטנדרט הביקורת שעל בית .42

 23מניות המיעוט בחברה, יש להבחין -בה רכשה בעלת השליטה את מניותיהם של בעלי

 24 בין מספר אופנים בהם עסקה כזו יכולה להתגבש. 

 25 

 26שאושרה באישור המשולש, ושתנאיה  Going Privateבקצה האחד ניצבת עסקת 

 27ומתן התנהל -בלא שהחברה הקימה ועדה בלתי תלויה, כלומר כאשר המשאעוצבו 

 28ידי בעל השליטה, לבין בעל השליטה עצמו. -בין דירקטוריון החברה, הנשלט על
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 1ידי ועדה בלתי -ומתן על תנאיה נוהל במלואו על-בקצה השני ניצבת עסקה שהמשא

 2מצויה עסקה תלויה, שבתהליך העבודה שלה לא נפלו פגמים כלשהם. בין לבין 

 3ומתן לקראת ההתקשרות בה התנהל באמצעות ועדה בלתי תלויה מטעם -שהמשא

 4 החברה, אולם בתהליך העבודה של הוועדה נפלו פגמים. 

 5 

 6 סטנדרט הביקורת שיוחל ביחס לכל אחת מהעסקאות הללו יהיה שונה. 

 7 

 8המשפט לבחון עסקה -עם זאת, ראשית יש לברר, האם בכלל יש מקום לבית .43

 9רה כחוק. כלומר, מהי ההשלכה של העובדה שהעסקה קיבלה את כל שאוש

 10האישורים הנדרשים בחוק החברות? כפי שקבעתי לעיל, מתן האשורים הנדרשים 

 11מעביר את נטל ההוכחה לכתפי המבקש, הטוען כי המחיר שנקבע בעסקה איננו 

 12מחיר הוגן. אולם, האם די באישורם של שלושת האורגנים של החברה שנדרשים 

 13בחוק החברות כדי להגן על העסקה מפני ביקורת שיפוטית ולחסן אותה מפני 

 14המשפט? אם התשובה לשאלה זו היא בחיוב, כי אז די בכך שהוכח -התערבות של בית

 15שהעסקה קיבלה את האישור המשולש כדי לדחות את בקשת האישור. יש טעם 

 16ת העסקה מפני להוסיף ולדון בבקשה רק אם אין די באישור המשולש כדי לחסן א

 17 התערבות שיפוטית. 

 18 

 19שאלות אלה הן רלוונטיות ביחס לכל עסקאות בעלי העניין המבוצעות בחברה, אולם 

 Going 20אנו נתמקד בבחינתה בהיבט של העסקה נושא ההליך הנוכחי, עסקת 

Privateהמשפט עסקת -, ובשאלה האם כאשר מונחת לפתחו של ביתGoing 21 

Private 22מניות המיעוט, די בכך שניתנו -ת החזקות בעליבה רוכש בעל השליטה א 

 23המשפט בתנאי -לעסקה האישורים הנדרשים בחוק כדי למנוע התערבות מצד בית

 24 העסקה. 

 25 

 26חוק החברות אינו מפרט מה צריך להיות טיב הביקורת השיפוטית ביחס לעסקה  .44

 27משמעי -שאושרה בהתאם למנגנון הקבוע בו, והשאלה אף טרם הוכרעה באופן חד

 28פסיקה בישראל. ככלל, ההנחה המקדמית והלכאורית ביחס לעסקה בניגוד עניינים ב
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 1שעמדה במנגנוני האישור הקבועים בחוק החברות היא שפוטנציאל ניגוד העניינים 

 2-לפסק 85בפס'  ורדניקוב, ענייןהמזיק בה נוטרל )ור' את דבריו של השופט י' עמית ב

 3מניות -ידי רוב מקרב בעלי-רה עלדינו(. זאת כאמור לאור העובדה שהעסקה אוש

 4המיעוט, שהאינטרס שלהם ביחס לעסקה מנוגד לזה של בעל השליטה ו"תואם" לכן 

 5 את האינטרס של החברה עצמה. 

 6 

 7למרות זאת, אני סבורה כי אין די באישור המשולש כדי למנוע לחלוטין ביקורת 

 8 שיפוטית על תנאי העסקה. 

 9 

 10עסקה בניגוד עניינים בקיומו של אישור ראשית, אף שהחוק התנה את תוקפה של 

 11משולש, הוא לא הסתפק בכך וקבע, לצד המנגנון של האישור המשולש, תנאי נוסף 

 12המשפט פתח לבחון -לפיו על העסקה להיות "לטובת החברה". תנאי זה מותיר לבית

 13בציינו עניין ורדניקוב הדין ב-את תנאי העסקה. השופט י' עמית עמד על כך בפסק

 14 כי: 

 15סדר בחוק החברות בנוגע לעסקאות עם בעלי עניין, אינו הה"

 16מתמצה בהבטחתה של הגינות פרוצדוראלית. ההסדר אמנם 

 17מאפשר לחברה להקנות תוקף לעסקה עם בעל עניין באמצעות 

 18לחוק, תנאי  270קבלת האישור המשולש, אולם לפי לשון סעיף 

 19מכאן,  ]...[מקדמי לכך הוא 'ובלבד שהעסקה היא לטובת החברה' 

 20שגם מקום בו קיבלה העסקה את האישורים הנדרשים על פי 

 21המנגנון הקבוע בחוק, עדיין אין בכך כדי לשלול את סמכותו של 

 22בית המשפט לבחון אם אמנם מדובר בעסקה שהיא לטובת 

 23דינו; ר' בהקשר זה גם -לפסק 85, בפס' עניין ורדניקוב" )החברה

 24אנטורג נ' יעקב  5296/13 את דבריו של השופט י' עמית ברע"א

 25דינו, שם נקבע כי -לפסק 32-ו 26, בפס' (24.12.2013) שטבינסקי

 26אישור לפי המנגנון לאישור עסקאות בניגוד עניינים איננו מכשיר 

 27 עסקה שאינה לטובת החברה(.
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 1המשפט את תנאי העסקה נובע גם ממהותו של -הצורך בבחינה מהותית של בית .45

 2ומגבלותיו. אכן, נראה כי מנגנון האישור בחוק  על יתרונותיו -האישור המשולש 

 3-מבטיח כי עסקאות "גרועות" לא יאושרו ולא יצאו לפועל, שכן ההנחה היא שבעלי

 4מניות המיעוט יצביעו נגדן וימנעו את אישורן. דברים אלה מקבלים משנה תוקף 

 5לאור התיקונים שנערכו בחוק החברות בשנים האחרונות, אשר החמירו את 

 6 ואת ההליכים לאישור עסקאות בעלי עניין. הדרישות 

 7 

 8ואולם, אף שמנגנון זה מאפשר למיעוט להתנגד לעסקה ואף למנוע אותה, הוא אינו 

 9מניות המיעוט תהיה העסקה -מבטיח כי העסקה שתובא לאישורם של בעלי

 10המיטבית האפשרית בנסיבות העניין. כך, כאשר עסקה מובאת לאישור האסיפה 

 11ת המיעוט יכולים להצביע בעד או נגד העסקה, אך הם אינם מניו-הכללית, בעלי

 12המניות לאשר עסקה כל עוד -ומתן על תנאיה. לכן, עשויים בעלי-יכולים לנהל משא

 13תנאיה הם אינם "גרועים", וזאת גם כאשר להערכתם ניתן היה להשיג תנאים טובים 

 14(. 21בעמ'  ,אגן עניין מכתשים; 89–88, בעמ' הגינות מלאה? –יותר )ר' חמדני וחנס 

 15ידי בעל השליטה או הדירקטורים מטעמו, סביר -כאשר תנאי העסקה מעוצבים על

 16להניח כי בהיעדר ביקורת שיפוטית, עלולים בעל השליטה או הדירקטורים 

 17. אלה אינם התנאים מבחינתםהאמורים לקבוע את התנאים המיטיבים ביותר 

 18ומתן בו -בין הצדדים, משא ומתן ממשי-שניתן היה להשיגם לו היה מתקיים משא

 19 שני הצדדים היו שואפים להשיא את תנאי העסקה בהתאם לאינטרס שלהם. 

 20 

 21ידי בעל שליטה, עשוי להיות לדירקטורים תמריץ לפעול באופן -בחברה הנשלטת על .46

 22התואם את האינטרס של בעל השליטה. לכן, כאשר עסקת בעלי עניין מובאת 

 23בעל השליטה, יש לעודד את הדירקטורים לבחון ידי -לאישור האסיפה הכללית על

 24מניות המיעוט. כאשר הדירקטורים מודעים לכך -אותה גם מנקודת המבט של בעלי

 25המשפט עשוי לבחון את תנאי העסקה לגופם, יש בכך כדי להניע אותם להביא -שבית

 26מניות המיעוט, ולמקסם במידת האפשר את -בחשבון גם את האינטרסים של בעלי

 27הגינות  –הם יקבלו תמורת מניותיהם במסגרת העסקה )ר' חמדני וחנס התמורה ש

 28 (. 85–83, בעמ' מלאה?
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 1 

 2-הביקורת השיפוטית חיונית אם כן כתמריץ עבור האורגנים של החברה לקיים משא

 3ידי -ומתן שיאפשר לשפר את תנאי העסקה, וזאת מעבר לתנאים שהיו נקבעים על

 4 בעל השליטה אלמלא הביקורת השיפוטית.

 5 

 6בה רוכש  Going Privateהדברים הללו מקבלים משנה תוקף כאשר מדובר בעסקת 

 7בעל השליטה את מניות הציבור. עסקה כזו היא מקרה מובהק של עסקה בעלת 

 8מניות אלה נדרשים במסגרת העסקה -מניות המיעוט. בעלי-משמעות גורלית לבעלי

 9-רכם של בעלילוותר על החזקותיהם בחברה, ולאחר שהעסקה יוצאת לפועל, ד

 10מניות המיעוט נפרדת מדרכה של החברה. בעסקאות כאלה, אין די במנגנון האישור 

 11 המשולש שקבוע בחוק. 

 12 

 13נראה כי גם המחוקק היה ער לכך שדרישות החוק לאישור עסקאות בעלי עניין אינן  .47

 14ממצות ואינן מבטיחות שהחברה תתקשר בעסקאות המיטביות. כפי שפורט לעיל, 

 15לחוק החברות הטיל המחוקק חובה על ועדת הביקורת לקיים הליך  22בתיקון 

 16תחרותי או "הליכים אחרים" בטרם ההתקשרות בעסקה בניגוד עניינים. בחירתו 

 17של המחוקק להתערב בהליכים הפנימיים של החברה מעידה על כך שאף הוא הכיר 

 18איה לפני ידי החברה לבחינת העסקה ולגיבוש תנ-בחשיבותן של פעולות שיינקטו על

 19, בעמ' גונן-אגמון ;772, בעמ' הגינות מלאה! –ההתקשרות בה )ור' גם חמדני וחנס 

55.) 20 

 21 

 22גישה  עניין מכתשים אגןמאיר( ב-המשפט )השופטת ד' קרת-באופן דומה אימץ בית

 23עקרונית התומכת בנחיצות הביקורת השיפוטית בעסקאות בעלי עניין, ובכלל זה גם 

 24 ידי בעל השליטה:-כאלה המובאות לאישור האסיפה על

 25מקובלת עלי לחלוטין העמדה על פיה יש לצאת מתוך נקודת "

 26מוצא כי לביקורת השיפוטית יש תפקיד חיוני בהגנה על 

 27י בעלי המניות יזכו שתונח המשקיעים, 'וזאת על מנת להבטיח כ

 28לפניהם לאישור הצעת ההחלטה הטובה ביותר שיכלו לקבל 
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 1בעיני הצורך בביקורת שיפוטית חל במשנה ]...[  בנסיבות העניין'

 2תוקף כאשר ההצעה המונחת לאישור בפני בעלי מניות המיעוט 

 3 "היא הצעה אשר הובאה למעשה לאישורם על ידי בעלי השליטה

 4 (.22–21, בעמ' עניין מכתשים אגן)

 5 

 6המניות -באותו עניין נקבע כי בעסקה בניגוד עניינים שמשמעותה גורלית עבור בעלי

 7המשפט פתח -נותר לבית –היא עסקה כזו  Going Privateומובן כי עסקת  –בחברה 

 8לבחון את תנאי העסקה ולהתערב בהם, גם כאשר העסקה עמדה בכל דרישות 

 9 האישור הפורמליות בחוק: 

 10מקרה, באותן עיסקאות שמשמעותן גורלית לבעלי המניות, בכל "

 11יישמר לבית משפט שיקול הדעת לבחון את הגינות העיסקה, גם 

 12אם היא עונה מבחינה פרוצדוראלית על כל דרישות החוק 

 13והפסיקה, במיוחד כאשר יש בה סימנים מחשידים, כגון אי שוויון 

 14 (.25עמ' " )שם, בבולט בין בעלי השליטה לבין בעלי המניות

 15 

 16בה רוכש בעל השליטה את  Going Privateהעולה מכל האמור לעיל הוא כי בעסקת  .48

 17מניות המיעוט, אין די בכך שניתנו לעסקה האישורים הנדרשים לה בחוק החברות 

 18המשפט בתנאי העסקה. הואיל ובעסקאות כאלה -כדי למנוע התערבות של בית

 19מניות המיעוט, יהיה מקום להוסיף -עליהביקורת השיפוטית היא חיונית להגנה על ב

 20ולא ניתן לדחות את הבקשה רק מאחר  -ולבחון את העסקה לאור טענות הצדדים 

 21 שהעסקה קיבלה את כל האישורים הנדרשים בחוק. 

 22 

 23 ביקורת שיפוטית על עסקה שאושרה כחוק ללא ועדה בלתי תלויה

 24הכרח לדון בו לעומק ולקבוע מכיוון שדיון בנושא זה חורג מגבולות המקרה דנן, אין  .49

 25פני הדברים נראה כי סטנדרט הביקורת -מסמרות לגביו. עם זאת אציין, כי על

 26ומתן על תנאיה בידי -השיפוטית שיחול במקרה שבו אושרה עסקה בלא שנוהל משא

 27ועדה בלתי תלויה, יהיה הגבוה ביותר בנסיבות העניין, קרי, החלה מחמירה של 

 28 סטנדרט ההגינות המלאה.
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 1 

 2 ידי ועדה בלתי תלויה -ביקורת שיפוטית על עסקה שאושרה כחוק ושתנאיה נקבעו על

 3כפי שצוין כבר לעיל, תנאיה של העסקה נושא הבקשה דנן אושרו ב"אישור  .50

 4ידי ועדה בלתי תלויה -ומתן שנערך על-המשולש", אולם הם גם גובשו ועוצבו במשא

 5מהי ההשלכה של ניהול שפעלה מטעמה של החברה. לכן יש לברר את השאלה 

 6המשפט צריך להפעיל -ומתן באופן הזה על רמת הביקורת השיפוטית שבית-המשא

 7 ביחס לתנאי העסקה. 

 8 

 9מאיר לאפשרות של הקמת ועדה -התייחסה השופטת ד' קרת מכתשים אגןבעניין 

 10ותיתן בשם החברה בעסקאות מיזוג בהן בעל השליטה עומד -בלתי תלויה שתישא

 11 משני צדי העסקה:

 12כאשר נערכת עיסקת מיזוג בין חברה אם לחברה בת, כאשר בעל "

 13השליטה מצוי משני צדי העיסקה, נראה כי יש לשקול בחיוב את 

 14הצעתם של חמדני וחנס באשר ליצירת הליך מו"מ, אשר ידמה 

 15ככל האפשר עיסקה בתנאי שוק בין צדדים בלתי תלויים. זאת 

 16לויה; שהיא בדרך של הקמת וועדת דירקטוריון שהיא בלתי ת

 17מוסמכת באופן אפקטיבי להחליט נגד ביצוע העיסקה; אשר תנהל 

 18מו"מ בפועל ולא למראית עין; יעדרו ממנה נציגי בעלי השליטה 

 19ויהיה מקום לאפשר לה להשתמש במומחים וביועצים שאינם 

 20תלויים בבעל השליטה. זאת בעיקר על מנת להגביר את השקיפות 

 21נן בצורה הטובה ביותר את בנוגע לתהליך קבלת ההחלטות ולס

 22ההצעות אשר יובאו בסופו של דבר לאישורה של האסיפה 

 23 –; ר' גם חמדני וחנס 25, בעמ' עניין מכתשים אגן)הכללית" 

 24 (. 763, בעמ' הגינות מלאה!

 25 

 26לא נקבעה חובה להקים ועדה בלתי תלויה בעסקאות בעלי מכתשים אגן  ענייןב .51

 27ו בהחלטה "חלחלו" אל השוק, ובעקבותיה עניין. יחד עם זאת, הדברים שנאמר

 28התפתחה נורמה שלפיה חברות מקימות, במקרים רבים, ועדות דירקטוריון 
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 1ומתן בעסקאות עם בעלי שליטה )להרחבה בעניין השפעתו -מיוחדות לניהול משא

 2על השוק ועל הקמתן של ועדות בלתי תלויות בעסקאות מכתשים אגן  ענייןשל 

 3 (. 770–769, בעמ' הגינות מלאה! –שונות ר' חמדני וחנס 

 4 

 5כך לאחרונה אנו עדים ליותר ויותר עסקאות בניגוד ענייניים בהן מוקמת ועדה בלתי 

 6ומתן מול בעלי השליטה. ביחס לחלק מהעסקאות הללו הוגשו -תלויה לניהול המשא

 7המשפט, שהסתיימו בפשרה )ר' למשל את החלטתי בת"צ )כלכלית( -תביעות לבית

 8ואת  ;(9.1.2014) לוי ייזום ונכסים בע"מ נ' כור תעשיות בע"מ-סגל 43859-08-13

 9תועלת לציבור נ' כלל  47490-09-13ת"צ )כלכלית( החלטותיו של השופט ח' כבוב ב

 37908-10ובת"צ )כלכלית(  "(עניין תועלת לציבור( )להלן: "6.8.2015) בע"מתעשיות 

 11 "((. עניין פרילוקהלן: "( )ל8.12.2015) ברוך פרילוק נ' קול החזקה בע"מ 11-12

 12 

 13הנורמה שהתפתחה בשוק והופעתן ההולכת וגדלה של עסקאות בעלי עניין שתנאיהן 

 14ידי ועדה בלתי תלויה, מחדדות את הצורך -ומתן שמנוהל על-מעוצבים במשא

 15-המשפט יתייחס אל עסקת מיזוג בה רוכש בעל-בקביעה ברורה ביחס לאופן בו בית

 16-בלה את כל האישורים בדין ושתנאיה עוצבו במשאהשליטה את מניות המיעוט שקי

 17 ידי ועדה בלתי תלויה.-ומתן שנוהל על

 18 

 19כפי שיובהר להלן, אני סבורה כי היזקקות לוועדה בלתי תלויה בגיבוש תנאי העסקה  .52

 20יכולה לסייע בריכוך סטנדרט הביקורת השיפוטית על עסקה בניגוד עניינים שאושרה 

 21ומתן שהתנהל באמצעות הוועדה -משתכנע כי המשאהמשפט -כדין. לטעמי, אם בית

 22ומתן בין צדדים -הבלתי תלויה היה דומה לכזה שנערך במנגנון שוק של ניהול משא

 23 בלתי קשורים, הדבר מפיג את החששות שפורטו לעיל ביחס לעסקאות בעלי עניין. 

 24 

 25ומתן בשמה של החברה הייתה אכן בלתי -לכן, כאשר הוועדה שקיימה את המשא

 26ה בבעל השליטה, כאשר ניתנו לה סמכויות מלאות, וכאשר ניתן לקבוע כי תנאי תלוי

 27וכאשר  –ומתן אמתי שהתנהל באמצעות אותה ועדה -העסקה עוצבו במסגרת משא

 28ידי רוב -לאחר מכן אושרו תנאים אלה בהתאם להוראות החוק, היינו בין היתר על
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 1המשפט -וד הצדקה כי ביתאין ע –מניות המיעוט שאין להם עניין אישי -מקרב בעלי

 2יבחן את תנאיה של העסקה לגופם. ההחלטה של החברה להתקשר בעסקה כזו, היא 

 3החלטה החוסה תחת סטנדרט הביקורת השיפוטית המקל של כלל שיקול הדעת 

 4 העסקי. 

 5 

 6כזכור, הקביעה לפיה אין די בכך שעסקה אושרה במסגרת מנגנון האישור המשולש, 

 7מניות המיעוט עלולים לאשר גם עסקה שתנאיה -עלינבעה בעיקר מהחשש שרוב ב

 8ומתן אמתי מול בעלת -אינם גרועים, אך שניתן היה לשפרם לו היה מתנהל משא

 9השליטה. זאת כאשר ניתנת להם רק אפשרות בינארית של אישור העסקה כמות 

 10שהיא או דחייתה. קיומה של ועדה בלתי תלויה משלים את מנגנון האישור המשולש, 

 11הופך את העסקה לבעלת מאפיינים של עסקה שגובשה בתנאי שוק בין  שכן הוא

 12 צדדים זרים. 

 13 

 14ומתן בעסקת -משכך, וכפי שהבהרתי, כאשר מוקמת ועדה בלתי תלויה לצורך משא

 15בעלי עניין, אשר עומדים לרשותה הסמכויות והמשאבים שלהם היא זקוקה, ואשר 

 16כדי להניח את הדעת כי  ומתן אמתי מול בעל השליטה, די בכך-היא מנהלת משא

 17ומתן כזה הם אכן תנאים הוגנים. השילוב של -תנאי העסקה שגובשו במסגרת משא

 18-מניות המיעוט יחד עם עיצוב תנאי העסקה במשא-אישור העסקה בקרב רוב מבעלי

 19ידי ועדה בלתי תלויה יוצר אפוא מנגנון מדמה שוק, המייתר את -ומתן אמתי על

 20 בתנאי העסקה ולבחון אותם לגופם. המשפט להתערב -הצורך של בית

 21 

 22המשפט אינו מיישם את כלל שיקול הדעת העסקי, עליו -כאשר בית -יתרה מזאת  .53

 23להידרש בדרך כלל לשאלת השווי ההוגן של המניות. קביעה בנושא זה מחייבת 

 24הכרעה בסוגיה שהיא כלכלית במהותה, והיא נעשית בדרך כלל באמצעות הכרעה 

 25 ידי מומחים כלכליים ומוגשות מטעם הצדדים. -נקבעות עלבין הערכות שווי ה

 26 

 27הערכות שווי אינן מדע מדויק, והן נסמכות בעיקרן על השערות בנוגע לעתיד )שיעור 

 28תשואה עתידי של נכסי החברה, שיעור הריבית העתידי במשק בעתיד, תחזיות רווח 
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 1טית באשר לשווי בשיטת היוון תזרים המזומנים העתידי וכיו"ב(. לכן, הכרעה שיפו

 2המשפט קושי לא מבוטל, אשר אין לו יתרון מוסדי -מניות המיעוט מציבה בפני בית

 3 בהתמודדות עמו. 

 4 

 5ידי המשנה לנשיאה השופט א' ריבלין בדעת -דברים אלה הובהרו בין היתר על

 6 . השופט ריבלין ציין שם כי: עניין קיטאלהמיעוט שלו ב

 7שבקיא בפרקטיקה בנושא עמד על כך פרופ' פרוקצ'יה: 'כל מי "

 8זה מודע לכך כי מספר ההערכות הינו כמספר המומחים, והן 

 9או  –נבדלות זו מזו לעתים קרובות בצורה קיצונית. הסיבה איננה 

 10נכונותם של המומחים להתאים את הערכתם  –לפחות איננה רק 

 11לרצונו של המזמין, אלא גם בכך ש'מלאכת ההערכה אינה מדע 

 12חישוב, מדויק ככל שיהיה, המבוסס על נתונים מדויק.' ועוד: 'כל 

 13משוערים, אינו יכול להניב אלא תוצאות משוערות' )פרוקצ'יה 

 14דעתו -לחוות 30, בפס' עניין קיטאל" )(43, ה"ש 325, 3030בעמ' 

 15 של המשנה לנשיאה א' ריבלין(. 

 16 

 17לעומת זאת, לגבי עסקה שהתגבשה בתנאי שוק, אין עוד צורך לבחון את הגינות 

 18המשפט אין יתרון -אים שלה בהתאם להערכות שווי. לתוצאה אליה מגיע ביתהתנ

 19ומתן שהתנהל בין קונה מרצון למוכר מרצון שעמד -פני תוצאה של משא-יחסי על

 20ומתן התנהל -בפניהם מידע שווה ביחס לעסקה. מסקנה דומה חלה גם כאשר המשא

 21, בעמ' גינות מלאה!ה –בהליך המדמה הליך בתנאי שוק )ר' בהקשר זה חמדני וחנס 

801–803.) 22 

 23 

 24ידי ועדה בלתי תלויה טומן בחובו יתרון נוסף והוא הגברת -עיצוב תנאי העסקה על .54

 25מניות -השקיפות של תהליך קבלת ההחלטות ביחס לעסקה. בכך יש כדי לסייע לבעלי

 26המיעוט בקבלת החלטה מושכלת בשאלה האם לאשר את העסקה אם לאו )ור' 

 27 בהליך הנוכחי(.  להחלטה בגילוי המסמכים 36–34, 31בהקשר זה גם את פס' 

 28 
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 1הן עלויות  -הקמה של וועדה בלתי תלויה כרוכה בעלויות רבות ובלתי מבוטלות 

 2ישירות )ובכלל זה עלות קיום הישיבות, תיעודן ושכירת שירותיהם של יועצים 

 3חיצוניים(; הן עלויות עקיפות )הכרוכות בין היתר בעיכובים בהתקשרות בעסקה 

 4הולית של מוסדות החברה(. כפי שהובהר, הלב הני-והסטה אפשרית של תשומת

 5לחוק החברות קבע כאמור חובה  22החוק אינו מחייב הקמה של ועדה כזו )תיקון 

 6לקיים הליך תחרותי או "הליכים אחרים" לפני ההתקשרות בעסקה, אך הוא לא 

 7ומתן -הגדיר במפורש את הדרך הראויה לעיצוב העסקה או לניהול המשא

 8הביקורת השיפוטית שיחול על העסקה אם תנאיה  לכריתתה(. הקלה בסטנדרט

 9, בהן Going Privateידי ועדה בלתי תלויה תתמרץ חברות בעסקאות -יעוצבו על

 10וזאת חרף העלות  -רוכש בעל השליטה את מניות המיעוט, להקים ועדה בלתי תלויה 

 11 הגבוהה הכרוכה בכך. 

 12 

 13העומד מאחוריה. לעובדה האמור לעיל תואם גם את הפסיקה בדלוור ואת ההיגיון  .55

 14זו יש חשיבות, שכן למרות ההבדלים הקיימים בין הדין בישראל והדין בדלוור, 

 15המשפט בישראל -המשפט בדלוור מהווה מקור השראה חשוב עבור בתי-פסיקת בתי

 16, בפס' עניין קיטאלבתחום דיני התאגידים )ר' למשל את דבריו של השופט י' דנציגר ב

 17 56, 48–47, בפס' דן עצמון נ' בנק הפועלים בע"מ 10406/06ובע"א  ;68-ו 61, 54

 18 "((. עניין עצמון( )להלן: "28.12.2009)

 19 

 20הדין המנחה והמכונן בדלוור, שעסק בשאלת סטנדרט הביקורת השיפוטית -פסק

 21בהן בעל השליטה רוכש את  Going Privateהמשפט להחיל בעסקאות -שעל בית

 22-הדין אישר בית-. בפסקMFW ענייןדין בה-מניות המיעוט, הוא פסק-מניות בעלי

 In re 23-הדין של הערכאה למטה ב-המשפט העליון בדלוור במסגרת ערעור את פסק

MFW Shareholders Litig., 67 A.3d 496 (Del. 2013).) 24 

 25 

 26כפי שהובהר לעיל, בדלוור לא קיים מנגנון חוקי המחייב אישור של עסקה בניגוד 

 27, קבעה ההלכה בדלוור כי עסקה MFW ענייןהדין ב-עניינים בדרך כלשהי. לפני פסק

 28עם בעל השליטה כפופה לביקורת שיפוטית בסטנדרט הביקורת של מבחן ההגינות 
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 1המלאה. עם זאת, כך נקבע, אם יבחר בעל השליטה להכפיף את העסקה לאחד משני 

 2ומתן לעסקה -ניהול משא אומניות המיעוט -אישור בעלי –מנגנונים פרוצדורליים 

 3יעבור נטל ההוכחה לתובע, להוכיח כי העסקה  –ידי ועדה מיוחדת ובלתי תלויה -על

 4–802, בעמ' הגינות מלאה! –עומדת במבחן ההגינות המלאה )חמדני וחנס  אינה

 Itai Fiegenbaum, The Geography of 5 ;147, בעמ' ביקורת שיפוטית –חנס  ;803

MFW-Land, DEL. J. CORP. L. 763, 784, 791 (2017) " :להלן(Fiegenbaum.)" 6 

 7 

 8על מצב משפטי זה נמתחה ביקורת רבה. בין היתר, נטען כי היתרון הדיוני הנעוץ 

 9בהעברת הנטל להוכחת הגינות העסקה לכתפי התובע אינו מספק תמריץ חזק דיו 

 10לבעלי שליטה לקבל עליהם את הדרישות המחמירות לאישור העסקה, ובפרט 

 11מניות המיעוט. עוד נטען כי לבעלי -ות את העסקה באישור של רוב מקרב בעלילהתנ

 12היינו  -שליטה אין למעשה כל תמריץ להחיל על עצמם את של שני המנגנונים גם יחד 

 13ומתן בעסקה וגם להכפיף את העסקה -להקים ועדה בלתי תלויה לניהול המשא

 14הגינות  –מדני וחנס מניות המיעוט )להרחבה ר' ח-לאישור של רוב מקרב בעלי

 15 (.804–803, בעמ' מלאה!

 16 

 17יצר שינוי במצב המשפטי שקדם לו, והפנים במידה רבה  MFW ענייןהדין ב-פסק .56

 18בהן בעל  Going Privateהדין נקבע כי בעסקאות -את הביקורת הנ"ל. בפסק

 19השליטה רוכש את מניות הציבור בדרך של מיזוג משולש הופכי, יחול סטנדרט 

 20הביקורת השיפוטית של כלל שיקול הדעת העסקי. זאת, בתנאי שביצוע העסקה 

 21ומתן על תנאי העסקה באמצעות -ניהול משא -הותנה בשני התנאים המצטברים 

 22ידי רוב -שור העסקה עלועדה מיוחדת ובלתי תלויה בעלת סמכויות נאותות; ואי

 23 המניות מהמיעוט:-מקרב בעלי

"We hold that business judgment is the standard of 24 

review that should govern mergers between a 25 

controlling stockholder and its corporate subsidiary, 26 

where the merger is conditioned ab initio upon both the 27 

approval of an independent, adequately-empowered 28 
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Special Committee that fulfills its duty of care; and the 1 

uncoerced, informed vote of a majority of the minority 2 

stockholders"  3 

 4 (643, בעמ' MFWעניין ).

 5פרוצדורלית המשפט עמד על כך שבהינתן שני התנאים הללו, מתקיימת הגנה -בית

 6( ה"מקזזת" את ההשפעה העודפת של בעל "Dual procedural protectionכפולה )"

 7ידי ועדה בלתי תלויה והכפפתה לאישור מקרב רוב -השליטה. עיצוב תנאי העסקה על

 8המניות מהמיעוט מנטרלת את כוחו העודף של בעל השליטה, והופכת את -בעלי

 9 עם צד שלישי לא קשור.  ההתקשרות בעסקה לבעלת מאפיינים של עסקה

 10 

 11המשפט העליון בדלוור מהם התנאים שיש להוכיח את -לסיכום עמדתו, פירט בית

 12התקיימותם כדי להחיל על עסקת מיזוג בה רוכש בעל השליטה את מניות הציבור 

 13את הבחינה המקלה של כלל שיקול הדעת העסקי: בעל השליטה התנה את העסקה 

 14מניות המיעוט; הוועדה המיוחדת היא -ב מבעליבאישורם של ועדה מיוחדת ושל רו

 15עצמאית ובלתי תלויה; הוועדה המיוחדת הוסמכה לבחור את יועציה ולסרב 

 16ומתן -( בניהול המשא"duty of care"לעסקה; הוועדה ממלאת את חובת הזהירות )

 17מניות המיעוט המאשרים את העסקה מבוססת על מידע מלא -בעסקה; הצבעת בעלי

("informed" ;)18-ידי בית-מניות המיעוט בעסקה. וכך נקבע על-ואין כפייה על בעלי 

 19 המשפט:

"To summarize our holding, in controller buyouts, the 20 

business judgment standard of review will be applied if 21 

and only if: (i) the controller conditions the procession 22 

of the transaction on the approval of both a Special 23 

Committee and a majority of the minority 24 

stockholders; (ii) the Special Committee is 25 

independent; (iii) the Special Committee is empowered 26 

to freely select its own advisors and to say no 27 

definitively; (iv) the Special Committee meets its duty 28 



 
 יפו -המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב 

  

 אסם השקעות בע"מ ואח'עצמון נ'  40404-03-16 ת"צ
 

 אברהם ברק ושות' שרותי יעוץ בע"מ נ' אסם השקעות בע"מ ואח' 40596-03-16 ת"צ
 

 עצמון נ' אסם השקעות בע"מ ואח' 39947-03-16 ת"צ
 
  
 

 251מתוך  55

of care in negotiating a fair price; (v) the vote of the 1 

minority is informed; and (vi) there is no coercion of the 2 

minority" ( 645שם, בעמ'  ). 3 

 4התנאים הללו מתקיימים, כך נקבע בדלוור, אין עוד הצדקה להתערב  כלכאשר 

 5כלל ההגינות המלאה, וניתן להחיל עליה את בעסקה ולבחון אותה בסטנדרט של 

 6המשפט -סטנדרט הביקורת המקל של כלל שיקול הדעת העסקי. יצוין כי בית

 7בעניין  MFW ענייןלערעורים במדינת ניו יורק אימץ אף הוא את ההלכה שנקבע ב

Matter of Kenneth Cole Prods., Inc. S’holder Litig., 2016 N.Y. Slip Op 8 

03545, ¶ 1, 27 N.Y.3d 268, 32 N.Y.S.3d 551, 52 N.E.3d 214 (N.Y. May 5, 9 

 In re EZCORP Inc. Consulting Agreement Derivative Litig., 10. כמו כן ב(2016

No. CV 9962-VCL, 2016 Del. Ch. LEXIS 14, at *28 (Ch. Jan 25, 2016)  11קבעה 

 12חלה גם על  MFWבדלוור כי המסגרת המשפטית של הלכת  Chancery-ערכאת ה

 13עסקה של החברה עם בעל השליטה בה במהלך ניהול עסקי החברה )לביקורת על 

 Fiegenbaum .) 14החלטה זו ר' אצל 

 15 

 16גונן במאמרה הביעה עמדה המצדדת בצמצום מידת -גם השופטת מ' אגמון .57

 17המשפט בבחינת עסקאות שעוצבו בידי ועדה בלתי תלויה -ההתערבות של בתי

 18המשפט -ורים הנדרשים בחוק, וזאת בהתאם למגמה של בתיוקיבלו את כלל האיש

 19 בדלוור: 

 20-המשפט בארץ ללכת בעקבות המגמה המסתמנת בבית-על בתי"

 21-ו MFW shareholdersהדין בעניין -המשפט בדלוור בפסקי

SEPTA v. Volgenau 22, שלפיה כאשר עסקה עם בעל השליטה 

 23לת ידי ועדה בלתי תלויה של הדירקטוריון המנה-מאושרת על

 24ידי -ידי הדירקטוריון ועל-ומתן על תנאי עסקת מיזוג, על-משא

 25הדעת העסקי. -רוב מבין בעלי מניות המיעוט, יחול מבחן שיקול

 26, גונן-אגמון" )ר' המשפט לא יבדוק את העסקה לגופה-היינו, בית

 27 (.68בעמ' 

 28 
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 1סטנדרט הביקורת השיפוטית שיש להחיל על עסקת בעלי עניין  -סיכומם של דברים 

 2ומתן אמתי בידי ועדה בלתי תלויה שפעלה כנדרש, ואשר -תנאיה נקבעו במשאש

 3הוא סטנדרט הביקורת השיפוטית  -תנאיה אושרו בהתאם למנגנון הקבוע בחוק 

 4-המקל של כלל שיקול הדעת העסקי. משמעות החלת הסטנדרט הזה היא כי בית

 5, ואף לא המשפט לא יתערב בתנאים של עסקה שעמדה במבחן הכפול האמור לעיל

 6 יבחן תנאים אלה לגופם. 

 7 

 8הדגש בביקורת השיפוטית במקרים אלה אינו מצוי אם כן בבחינה מהותית של תנאי 

 9המשפט -העסקה, אלא בבחינת התהליך שהתנהל עד להתקשרות בה. כך, על בית

 10ומתן בין שני -ומתן הדומה למשא-לבחון האם אכן התקיים הליך אמתי של משא

 11בצירוף אישור האסיפה הכללית של החברה ברוב מקרב  –צדדים זרים, שדי בו 

 12כדי להביא למסקנה שתנאי העסקה הם הוגנים, וזאת בלא  –מניות המיעוט -בעלי

 13ידי -להידרש לתנאים אלה לגופם. זאת כמובן בתנאי שתנאי העסקה אושרו גם על

 14המניות עמד מידע מלא על העסקה -האסיפה הכללית ללא כפייה, וכאשר בפני בעלי

 15 תנאיה. ו

 16 

 17באותם מקרים בהם ניתן לקבוע כי הוועדה הבלתי תלויה אכן פעלה באופן המדמה 

 18מניות המיעוט ניתן על -ידי בעלי-ומתן בין צדדים זרים, וכי האישור שניתן על-משא

 19המשפט להימנע מהתערבות בתנאי העסקה לגופה, -על בית -בסיס מידע מלא 

 20התקינות שבסיס כלל שיקול וההחלטה להתקשר בה תחסה כאמור תחת חזקת 

 21 הדעת העסקי.

 22 

 23ומתן התנהל באמצעות ועדה בלתי תלויה שבתהליך -סטנדרט הביקורת כאשר המשא

 24 עבודתה נפלו פגמים

 25כפי שצוין לעיל, בין המקרה בו תנאי העסקה גובשו ללא סיוע של ועדה בלתי תלויה  .58

 26)וסטנדרט הביקורת הוא של ההגינות המלאה(, לבין המקרה בו תנאי העסקה גובשו 

 27ומתן בין צדדים זרים -ומתן המדמה משא-ידי ועדה בלתי תלויה שניהלה משא-על

 28קי(, מצוי מקרה ביניים, בו )וסטנדרט הביקורת הוא של כלל שיקול הדעת העס
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 1ומתן התנהל באמצעות ועדה בלתי תלויה, אולם תהליך העבודה שלה לא -המשא

 2המשפט במקרה -ידי בית-היה חף מפגמים. מה יהיה סטנדרט הביקורת שיופעל על

 3 כזה? 

 4 

 5אני סבורה, כפי שאפרט להלן, כי סטנדרט הביקורת במקרה כזה יהיה סטנדרט 

 6המשפט להתערב במחיר העסקה -המניות המבקש מבית-ביניים, בו יהיה על בעל

 7להוכיח כי המחיר הזה חורג ממתחם הסבירות. השאלה מה יהיה מרחב שיקול 

 8 -קרי  המשפט במסגרת ההתערבות האפשרית שלו בתנאי העסקה,-הדעת של בית

 9מה יהיה המרחב של "מתחם הסבירות" של המחיר, תוכרע תוך מתן משקל לאיכות 

 10העבודה של הוועדה הבלתי תלויה, ומתוך כך, למשקלם של הפגמים בעבודתה ושל 

 11 המשפט לתת בתוצריה לאור כל אלה. -מידת האמון שיכול בית

 12 

 13בין סוגי פגמים שונים בהקשר זה יובהרו להלן מספר נושאים. ראשית, כי יש להבחין  .59

 14בעבודת הוועדה; שנית, כי אם מדובר בפגמים שאינם עולים כדי הפרת חובת האמון 

 15של חברי הוועדה ובעלת השליטה, יש לתת משמעות מסוימת לתוצרים של עבודת 

 16הוועדה חרף הפגמים שנפלו בה; ולבסוף, כי כאשר נפלו בתהליך העבודה של הוועדה 

 17המשפט יחיל על -ה וביה את התהליך שהיא ביצעה, ביתפגמים שאינם שוללים מיני

 18ידיה סטנדרט מקל יותר של ביקורת שיפוטית )ביחס לסטנדרט -המחיר שנקבע על

 19-המחמיר של ההגינות המלאה(, אשר יביא לידי ביטוי את העובדה שהתנהל משא

 20 ומתן בין בעלת השליטה לבין החברה באמצעות הוועדה. 

 21 

 22לים להיות מגוונים. ישנם, מצד אחד, פגמים שהם הפגמים בעבודת הוועדה יכו

 23המשפט לא ייחס חשיבות לפגמים, -טכניים וחסרי משמעות. במקרים כאלה, בית

 24 וסטנדרט הביקורת שיוחל על העסקה יהיה זה של כלל שיקול הדעת העסקי. 

 25 

 26מנגד, ייתכנו גם מקרים קיצוניים בהם הפגמים הם כאלה שעולים כדי הפרת חובת 

 27חרף כינויה  –חברי הוועדה. מדובר בליקויים שמעידים על כך שהוועדה  האמון של

 28לא הייתה "בלתי תלויה", אלא הייתה ועדה שהוקמה לשם מראית עין של היעדר  –
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 1תלות, כאשר בפועל היא הייתה תלויה בבעל השליטה ופעלה בהתאם להנחיותיו 

 2במקרים כאלה, לא מניות המיעוט. -ולא של בעלי -וכדי לקדם את האינטרסים שלו 

 3המשפט -המשפט יתעלם מקיומה. בית-תהיה משמעות להמלצות הוועדה, ובית

 4צריך כמובן להיות ער לחשש מפני ועדה הפועלת באופן כזה, ולוודא שמצב כזה אינו 

 5 מתקיים במקרה הנדון בפניו. 

 6 

 7-חרף היתרונות הרבים בקיומו של המוסד של ועדה בלתי תלויה, על בית -ודוק  .60

 8שפט להיות ער כל העת לכך שהאפשרות להקים ועדה כזו, וההקלה המ

 9-ידי בית-הפרוצדורלית שהיא יוצרת בנסיבות המתאימות על אישור העסקה על

 10המשפט צריך לכן למנוע מאותם -המשפט, הן גם "פרצה הקוראת לגנב". בית

 11שות ידי הקמת ועדה שלמראית עין עונה על כל דרי-"גנבים" לנצל את הפרצה הזו, על

 12מניות -הפסיקה בהקשר זה, אך שבפועל היא מאפשרת לבעלי שליטה לפגוע בבעלי

 13 ידיו. -המשפט ובהתבסס על הכללים שנקבעו על-המיעוט תחת חסותו של בית

 14 

 15 חשש זה זוכה להתייחסות גם במאמרם של המלומדים חמדני וחנס:

 16תפקיד מרכזי של בית המשפט בהקשר זה הוא לוודא כי ההליך "

 17למראית עין בלבד. איננו משלים את עצמנו שמדובר  לא התנהל

 18במשימה קלה. לצורך כך על בית המשפט להתרשם שנעשה 

 19ניסיון ממשי לפעול להשגת ההצעה הטובה ביותר לבעלי המניות 

 20האפשרית, וזאת מבלי שהייתה השפעה פסולה של בעל השליטה 

 21  (.818, בעמ' הגינות מלאה! –" )חמדני וחנס או מי מטעמו

 22 

 23ן המקרה של פגמים טכניים וחסרי חשיבות בעבודת הוועדה לבין המקרה של בי

 24קיימים, כדרכה של המציאות, מקרי ביניים  -פגמים שמאיינים את עבודת הוועדה 

 25רבים. מדובר במקרים שבהם, מחד גיסא, הוועדה התיימרה לפעול כנדרש, וחבריה 

 26מניות -על חשבון בעלילא חברו לבעל השליטה בקנוניה שנועדה להיטיב את מצבו 

 27בפעולתם ובתהליך עבודתם של חברי  –ולמרות זאת  –המיעוט; ומאידך גיסא 
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 1המשפט לתת אמון מלא בתוצרי -הוועדה נפלו כשלים שמעיבים על היכולת של בית

 2 עבודתם. 

 3 

 4המשפט להתייחס למקרים אלה, ומהו סטנדרט הביקורת שיש -כיצד צריך בית .61

 5כאלה צריכים לשלול אף הם את אפשרות ההסתמכות להחיל עליהם? האם פגמים 

 6 המשפט על תוצרי עבודתה של הוועדה?-של בית

 7 

 8כדי להכריע בשאלה זו יש להקדים ולציין כי הקמתן של ועדות בלתי תלויות 

 9היא לטעמי תופעה רצויה שיש  Going Privateבעסקאות משמעותיות כמו עסקת 

 10באותם מקרים בהם הוועדה ביצעה לעודד אותה. החלת כלל שיקול הדעת העסקי 

 11את מלאכתה נאמנה מהווה תמריץ חשוב לבעלי השליטה לשקול בחיוב הקמה של 

 12ועדה בלתי תלויה. זאת, משום שקיומה של ועדה מגביר במידה רבה את הוודאות 

 13המשפט בתנאי -של בעל השליטה ביחס להתערבות עתידית אפשרית של בית

 14מניות המיעוט, יבקש לוודא מראש כי -עליהעסקה. בעל שליטה הרוכש מניות מב

 15ידי רוב מקרב -מחיר המניות כפי שהוא סוכם בינו לבין החברה, ואשר אושר על

 16המשפט לא יוסיף -הוא המחיר שיהיה עליו לשלמו, וכי בית -מניות המיעוט בה -בעלי

 17המשפט את המחיר -למחיר זה בדיעבד תוספות הנובעות מהערכה שונה של בית

 18ר, הקמת ועדה בלתי תלויה עשויה במקרים המתאימים להביא ההוגן. כאמו

 19 לתוצאה זו. 

 20 

 21לאור זאת, אני סבורה כי במקרי ביניים, כאשר הליקויים בעבודת הוועדה אינם  .62

 22התלות שלה אלא לאפקטיביות -חסרי משמעות, אולם בה בעת הם אינם נוגעים לאי

 23כלומר, כאשר הטענות המועלות כנגד  –של פעולתה ולהיקף המידע שהיה בפניה 

 24 –ר הפרת חובת האמון חברי הוועדה הן במישור הפרת חובת הזהירות ולא במישו

 25 המשפט ייתן משמעות לפירות עבודתה של הוועדה, ולא יתעלם מהם לחלוטין. -בית

 26 

 27העסקה במקרה כזה תיבחן כעסקה בניגוד עניינים, אולם תחת סטנדרט ביקורת 

 28המשפט יבחן האם העסקה כפי שהיא -מקל יותר מזה של ההגינות המלאה. בית
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 1מתן משמעות וערך לעמדת הוועדה, ותוך בחינה גובשה היא אכן הוגנת, אך זאת תוך 

 2 מקלה של תנאי העסקה ושל השאלה האם הם מצויים בתוך מתחם הסבירות. 

 3 

 4מסקנה זו היא רצויה לטעמי גם מבחינת המסר שהיא משדרת לחברות הנשלטות  .63

 5ידי בעל שליטה, שיבקשו לערוך בעתיד עסקאות מהותיות כמו עסקאות של -על

Going Private . 6קביעה של כלל לפיו כל פגם או ליקוי בעבודת הוועדה ישלול 

 7לחלוטין את תוצרי פעילותה, עלול להניא חברות ממינוי של ועדה בלתי תלויה. מתן 

 8משמעות לעבודת הוועדה גם אם נפלו בה פגמים יוצרת תמריץ למנות ועדה כזו, 

 9בה בעת, המשפט ימצא ליקויים בעבודתה. -וזאת חרף קיומו של חשש מכך שבית

 10אין חשש שבעלי שליטה יהיו אדישים לפגמים בעבודת הוועדה. לבעלי שליטה נותר 

 11עדיין תמריץ משמעותי מאד לכך שהוועדה תפעל בדיוק כנדרש וללא פגמים 

 12הליכיים, שכן רק במקרה כזה הם יוכלו ליהנות מהחלתו של כלל שיקול הדעת 

 13 תנאי העסקה.סטנדרט הפוטר לחלוטין מבחינה מהותית של  -העסקי 

 14 

 15 חמדני וחנס התייחסו לעניין זה במאמרם:

 16בהקשר זה ראוי לציין כי גם במסגרת בירור התביעה גופה, יש "

 17לתת משקל מסוים לקיומו של הליך אישור מיוחד, אף אם נפלו בו 

 18 (.817, בעמ' הגינות מלאה! –" )חמדני וחנס פגמים מסוימים

 19 

 20-ועדה, סטנדרט הביקורת שיחיל ביתכאמור, כאשר קיימים פגמים בעבודת הו .64

 21המשפט יהיה סטנדרט ביניים, שיהיה תלוי במידת החומרה של הפגמים הללו. 

 22המשפט, בהקשר אחר, ל"גמישותו" של סטנדרט -התייחס בית עניין ורדיניקובב

 23 הביניים:

 24טיבו של סטנדרט הביניים לא יהיה בהכרח זהה. עשויים להיות "

 25שיקול הדעת העסקי ימשוך את  מקרים בהם כוח הכבידה של כלל

 26סטנדרט הביניים לכיוונו, וייתכנו מקרים הפוכים בהם המטוטלת 

 27תתקרב לסטנדרט מחמיר יותר כמו כלל ההגינות המלאה. מטבע 

 28הדברים, תוכנו של הסטנדרט והשאלות העובדתיות הטעונות 
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 1בירור במסגרתו, עלולים להשתנות בהתאם ל'כשל' הפוטנציאלי 

 2.. חשיבותו של סטנדרט הביניים טמונה אפוא העלול להתעורר.

 3בגמישותו. הוא מאפשר לבית המשפט לנקוט ביקורת מחמירה 

 4יותר מזו המופעלת מתוקף כלל שיקול הדעת העסקי, ובמידת 

 5הצורך מאפשרת לבית המשפט להעמיק חקר בנקודות התורפה 

 6-לפסק 95, בפס' עניין ורדניקוב" )המתעוררות בהקשר הרלוונטי

 7-לפסק 47–48, בפס' עניין יווז'יןהשופט י' עמית; ור' גם  דינו של

 8, עניין אשש(; וכן החלטתי ב24.4.2018דינו של השופט י' דנציגר )

 9 (.152–157בפס' 

 10 

 11ידיה, הבחינה של -בהקשר של הוועדה הבלתי תלויה ותנאי העסקה שגובשו על

 12זו בזו תהליך העבודה של הוועדה והבחינה המהותית של תנאי העסקה שלובות 

 13-ומשליכות זו על זו. משמעותו של סטנדרט הביניים במקרה כזה היא כי כל עוד בית

 14המשפט ימצא כי תנאי העסקה מצויים במתחם הסבירות, הוא לא יתערב בתנאים 

 15מניות המיעוט. -אלה, ולא יאשר את הבקשה להגשת תביעה ייצוגית בשמם של בעלי

 16ביותר שניתן היה להגיע אליו  גם אם המחיר שהושג אינו המחיר הטוב -זאת 

 17 ומתן עם בעל השליטה.-במסגרת משא

 18 

 19בהקשר זה יש להזכיר כי גם כאשר תנאי העסקה לא גובשו באמצעות ועדה בלתי  .65

 20המשפט מפעיל על התנאים הללו את סטנדרט הביקורת -תלויה, וכאשר בית

 21הגיבוש  המשפט לבחון במקביל הן את תהליך-המחמיר של ההגינות המלאה, על בית

 22של תנאי העסקה הן את תנאיה לגופם, כאשר בין שני הנושאים הללו קיים קשר של 

 23 מקבילית כוחות. 

 24 

 25תמיד יש קשר בין בחינת ההליך ההוגן לבין בחינת המחיר ההוגן.  -במילים אחרות 

 26המשפט לבחון -בבחינת השאלה האם תנאיה של עסקת מיזוג הם "הוגנים", על בית

 27. למרות שמבחינה טכנית כל אחד משני כמכלולמחיר ההוגן את הוגנות ההליך וה

 28 הרכיבים הללו נבחן בנפרד, מדובר באופן מהותי בשני רכיבים של אותו מבחן.
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 1 

 2, בו נדונה עניין פרילוקהמשפט המחוזי ב-דינו של בית-מסקנה דומה עולה מפסק .66

 3בין  המשפט למקבילית הכוחות-, ובמסגרתו התייחס ביתGoing Privateעסקת 

 4 בחינת נאותות ההליך לבין בחינת תנאי העסקה: 

 5עת עסקינן בעסקה חריגה של חברה ציבורית עם בעל השליטה "

 6הגורלית לבעלי  going privateבה, ובעיקר עת עסקינן בעסקת 

 7המניות מן הציבור במסגרתה הופכת חברה ציבורית לחברה 

 8פרטית, תתקיים מעין 'מקבילית כוחות' בין נאותות הליך אישור 

 9עסקת המיזוג לבין מידת בחינתו של בית המשפט את תנאי 

 10העסקה והגינותם. ככל שבית המשפט יתרשם, מהראיות אשר 

 11מוסדות החברה לצורך הוצגו בפניו, כי ההליך אשר התקיים ב

 12אישור עסקת המיזוג היה נאות יותר )בין היתר, יתרשם כי 

 13התקיים משא ומתן אמיתי בין ועדה בלתי תלויה לבין בעל 

 14השליטה, יתרשם כי התקיים מנגנון מדמה שוק וכי לא מדובר 

 15בהליך למראית עין בלבד שמטרתו לעמוד באופן טכני גרידא 

 16ושרה על ידי רוב בעלי המניות בדרישות הפסיקה וכן כי העסקה א

 17מקרב הציבור במסגרת החלטה מיודעת(, אזי הוא יטה פחות 

 18לבחינת תנאי עסקת המיזוג והגינותם לגופו של עניין ויחיל את 

 19-לפסק 49, בפס' עניין פרילוק" )סטנדרט כלל שיקול הדעת העסקי

 20סגל -ור' גם את דברי המלומדת חביב דינו של השופט ח' כבוב;

 21( 2004) 500כרך ב'  לאחר חוק החברות החדש –ני חברות דיבספרה 

 22 כרך ב'"((. סגל -חביב)להלן: "

 23 

 24המסקנה לפיה מבחן ההגינות המלאה הוא כשלעצמו מבחן בו נבחנים הן תהליך 

 25המשפט -ההתקשרות בעסקה הן התנאים שהושגו בה, עולה גם מפסיקת בית

 26 בדלוור, שם נקבע כי:

"'The concept of fairness has two basic aspects: fair 27 

dealing and fair price.' Although the two aspects may 28 
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be examined in turn, they are not separate elements of 1 

a two-part test. '[T]he test for fairness is not a 2 

bifurcated one as between fair dealing and price. All 3 

aspects of the issue must be examined as a whole since 4 

the question is one of entire fairness'".  5 

 6 (49–48, בעמ' ACP Masterעניין )

 7 

 8המשפט בדלוור כי אינדיקציות חזקות להליך הוגן עשויות -דין קבע בית-באותו פסק

 9המשפט, טווח הסבירות הוא -להצדיק מסקנה לפיה המחיר היה הוגן. לגישת בית

 10ומתן בין -ווח נרחב כאשר בעל השליטה הוכיח קיומו של הליך המדמה משאט

 11(, אשר נתמך בהגנות דיוניות arm's length bargainingצדדים בלתי קשורים )

 12נאותות. כלומר, יש קשר בין עוצמת האינדיקציות המתייחסות לתהליך ולהגינותו, 

 13דרש לבחון את הוגנות המשפט להפעיל כאשר הוא נ-לבין "טווח הסבירות" שעל בית

 14 (.56–54, בעמ' Reisעניין ; ר' גם 52–51המחיר )שם, בעמ' 

 15 

 16 מבהירה גם המחברת כי: דיני חברותסגל -בספרה של פרופ' חביב

 17המשפט -, מציע ביתCinerama v. Technicolorבעניין "

 18להתאים את מידת ההקפדה עם הנתבעים בסוגיית ההערכה, 

 19לעוצמתה של ההפרה. אכן, כאשר מדובר בהפרה בוטה של חובת 

 20הנאמנות, קרי, בפעולה שבה ניצלו המנהלים את עמדותיהם 

 21בחברה, וניהלו עסקה שבה 'עומדים הם משני צדיו של המשא 

 22מחמירים ביותר, וכל המשפט מבחני הערכה -ומתן,' יחיל בית

 23אימת שהתמורה שהפיקה החברה או בעלי המניות מן הפעולה 

 24נופלת מן 'הערך הגבוה ביותר שניתן היה להשיג באותן הנסיבות' 

 25תוטל אחריות אישית על הנתבעים, לכסות את ההפרש שבין  –

 26אותה הערכה נדיבה לבין הערך שהתקבל למעשה. לעומת זאת, 

 27המשפט -ת חובות האמון, ייטה ביתבמקרים בוטים פחות של הפר

 28לעבר מבחנים של סבירות בהערכת הנזק, ויימנע מהטלת 
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 1אחריות, גם כאשר הערך שהתקבל למעשה היה נמוך יותר מן 

 2הערך הגבוה ביותר שאותן ניתן היה להשיג באותן נסיבות. לכן, 

 3המשפט בכך -, מסתפק ביתCinerama v. Technicolorבהלכת 

 4ל היתה גבוהה מן ההערכה לצורך סעד שהתמורה שנקבעה בפוע

 5במיזוגים, על מנת להימנע מהטלת  (appraisal right)ההערכה 

 6כרך א', בעמ' סגל -חביב" )חובת פיצוי מכוח האחריות ברשלנות

521.) 7 

 8 

 9המשפט סבור שהוועדה הבלתי תלויה -העולה מכל האמור לעיל הוא כי כאשר בית .67

 10א הפרו את חובת האמון שלהם, אולם בה קיימה הליך בעל משמעות וכי חבריה ל

 11המשפט להחיל על תנאי העסקה שהוועדה -על בית -בעת כי ההליך אינו חף מפגמים 

 12גיבשה ביקורת שיפוטית בסטנדרט ביניים. הסטנדרט הזה ישתנה בהתאם לקביעת 

 13כך יורחב  -המשפט ביחס להליך שהוועדה קיימה. ככל שההליך היה נאות יותר -בית

 14ות של המחיר ההוגן; וככל שנמצאו פגמים בעבודת הוועדה, יצומצם טווח הסביר

 15 טווח סבירות המחיר ההוגן.

 16 

 17עוד יש להבהיר כי כל האמור לעיל איננו שולל את הקביעה כי חובתה של הוועדה  .68

 18היא לנסות להשיא את המחיר ולהגיע לתוצאה הטובה ביותר האפשרית בנוגע 

 19כנגד מניותיהם. לכן, אם למשל עומדת בפני  מניות המיעוט-לתמורה שיקבלו בעלי

 20הוועדה אפשרות לבחור באחת ממספר הצעות, עליה לבחור בזו המיטיבה ביותר עם 

 21 מניות המיעוט. -בעלי

 22 

 23יחד עם זאת, העובדה שזו המטרה שצריכה לעמוד כל העת לנגד עיני חברי הוועדה, 

 24ר הגבוה ביותר מבין אין פירושה בהכרח כי המחיר שיושג בסופו של דבר הוא המחי

 25ומתן בין צדדים שאינם -כל המחירים האפשריים. כך, גם כאשר מתנהל משא

 26ומתן -קשורים, התוצאה הסופית שלו מצויה בתוך טווח של אפשרויות. כל משא

 27מחייב את שני הצדדים לו לוויתורים על עמדות הפתיחה שלהם. התוצאה הסופית 

 28מחירים הסביר הם תוצאה של ומתן והמחיר המושג בתוך טווח ה-של המשא
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 1מיומנויות הצדדים, מכלול האינטרסים שלהם, נקודות החוזק והחולשה של כל אחד 

 2 ומתן שלהם. -מהם ואסטרטגיית ניהול המשא

 3 

 4לקבל  –בנסיבות מסוימות  –לכן, אין די בכך שמבקש האישור מוכיח כי ניתן היה 

 5כי המחיר ששולם  -שווי גבוה יותר תמורת המניות. על המבקש להוכיח יותר מזה 

 6בפועל עבור המניות איננו סביר, כלומר שמחיר זה חורג ממתחם הסבירות של השווי 

 7 ההוגן של המניות. 

 8 

 9בוחן בדיעבד את המחיר שהתקבל כנגד המניות, אז כל המשפט -משכך, כאשר בית

 10מניות -עוד הוועדה שמה לנגד עיניה את המטרה הראויה של השאת הערך לבעלי

 11המיעוט במסגרת האפשרויות הקיימות, וכל עוד אין אינדיקציה בנוגע לקיומה של 

 12הרי שסטנדרט  -מניות המיעוט -הצעה אפשרית אחרת, טובה יותר מבחינת בעלי

 13-המשפט יתייחס לשאלה האם התמורה ששולמה לבעלי-ורת שיפעיל ביתהביק

 14מניות -המניות הייתה סבירה בנסיבות העניין, היינו האם ניתן לקבוע כי בעלי

 15המיעוט קיבלו את השווי ההוגן של המניות שנלקחו מהם. אם המחיר מצוי בתוך 

 16מניות -ור בעליטווח הסבירות, ואם הוועדה פעלה תוך ניסיון להשיא את התוצאה עב

 17 המיעוט, התוצאה המתבקשת תהיה דחיית בקשת האישור. 

 18 

 19 התנהלות הוועדה המיוחדת

 20הקמה של ועדה בלתי תלויה בעסקת מיזוג שבה רוכש בעל השליטה את מניות  .69

 21המשפט. -ידי בית-המיעוט עשויה כאמור לשנות את סטנדרט הביקורת שיופעל על

 22בחן את העסקה בהתאם לסטנדרט המשפט י-היא עשויה להוביל לכך שבית

 23הביקורת השיפוטית המקל של כלל שיקול הדעת העסקי, אם תהליך העבודה של 

 24הוועדה היה חף מפגמים וליקויים. לכן, השאלה הבאה שאותה יש לבחון היא כיצד 

 25המשפט יוכל לקבוע כי היא מילאה -על הוועדה הבלתי תלויה לפעול כדי שבית

 26 כנדרש את תפקידה. 

 27 
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 1אופן התנהלות הוועדה צריך להגשים את המטרה העומדת מאחורי הקמתה ככלל, 

 2ומתן המדמה עסקה בתנאי שוק בין צדדים בלתי תלויים. כפי -ניהול משא -

 3ומתן כזה בצירוף האישור שניתן לעסקה במסגרת המנגנון -שהבהרתי, משא

 4המשפט להניח כי תנאי -הסטטוטורי של האישור "המשולש", הוא המאפשר לבית

 5 עסקה הם הוגנים מבלי לבחון את התנאים הללו לגופם. ה

 6 

 7הדרישות העקרוניות מהוועדה הן כי היא תקיים הליך אפקטיבי ובלתי מוטה.  .70

 8דרישות אלה נגזרות מתכליתו של מוסד הוועדה הבלתי תלויה. הציפייה העקרונית 

 9מניות -מהוועדה היא שהיא תנסה למקסם את התמורה שתקבל החברה או בעלי

 10המיעוט במסגרת העסקה. הוועדה חייבת לשים לנגד עיניה את טובת החברה )לה 

 11חבים חברי הוועדה חובות אמון וזהירות(. היותה של העסקה "לטובת החברה" היא 

 12 לחוק החברות.  270תנאי לאישורה בהתאם להוראת סעיף 

 13 

 14יות מניות המיעוט לה-עם זאת יובהר כי לאור העובדה שלאחר העסקה, יחדלו בעלי

 15חלק מהחברה, לא ניתן לקבוע )בניגוד למקרים אחרים של עסקאות של בעל 

 16השליטה עם החברה( כי ישנה זהות בין טובתם לבין טובת החברה. האינטרס של 

 17מניות -החברה ביחס לעסקה ולתנאיה אינו חופף בהכרח במלואו לזה של בעלי

 18ות המיעוט כדי להפוך המיעוט. בעסקה בניגוד עניינים בה רוכש בעל השליטה את מני

 19את החברה לחברה פרטית, צריכה אם כן הוועדה להביא בחשבון את האינטרסים 

 20שהם הצד השני לעסקה, ולפעול כדי להגן על האינטרסים  –מניות המיעוט -של בעלי

 21גם בהנחה שהעסקה טובה הללו. גם חמדני וחנס מציינים במאמרם בהקשר זה כי "

 22" )חמדני מורה לחברה או לבעלי מניות המיעוטלחברה, יש לנסות ולמקסם את הת

 23 (.785, בעמ' הגינות מלאה! –וחנס 

 24 

 25תלות -על הוועדה להבין את התפקיד אשר מצופה ממנה לבצע, להפגין עצמאות ואי

 26המניות, אך זאת בלא לפגוע -בבעל השליטה ולפעול באופן אקטיבי להגנת בעלי

 27עלת סמכויות מלאות ונאותות, כמובן בטובת החברה. כמו כן, על הוועדה להיות ב

 28ומתן -ובכלל זה סמכות לאשר או לדחות את ההתקשרות בעסקה, סמכות לנהל משא
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 1כאשר מדובר בעסקה המאפשרת בחינה  -על תנאיה וסמכות לבחון חלופות לעסקה 

 2שכזו. הוועדה צריכה להקפיד על קבלת כל המידע הרלוונטי לגבי העסקה מהנהלת 

 3להשליך על שאלת שווין של מניות החברה. עליה למנות  החברה, ובפרט מידע שעשוי

 4ומטבע הדברים, גם  -יועצים חיצוניים, כלכליים ומשפטיים, שייסעו לה במלאכתה 

 5יועצים אלה צריכים להיות בלתי תלויים בבעל השליטה. כן חייבת הוועדה לשמור 

 6יה על סודיות הדיונים שלה ולהימנע ממעבר של כל מידע שהוא הנוגע לשיקול

 7 ולאסטרטגיה שלה לידיו של בעל השליטה. 

 8 

 9ומתן אמתי שיש בו כדי לדמות הליך שוק אפקטיבי. -לבסוף, על הוועדה לנהל משא

 10מניות המיעוט שלה תוך השגת -בהקשר זה על הוועדה לפעול להגנת החברה ובעלי

 11להבדיל מניסיון של  -העסקה הטובה ביותר שניתן להשיג בנסיבות העניין. זאת 

 12 ידי בעל השליטה. -ה להצדיק את העסקה או את התנאים שהוצעו לה עלהוועד

 13 

 14האמור לעיל איננו רשימה סגורה. התוויית רשימה סגורה של הנחיות שעל הוועדה  .71

 15למלא איננה מעשית או רצויה. ראשית, ישנן עסקאות רבות מסוגים שונים בין 

 16בהכרח יפים לאחרות.  חברות מסוגים שונים, כאשר הכללים היפים לחלק מהן אינם

 17לכן, התנהלות הוועדה צריכה להיות מותאמת לנסיבות העניין ולמציאות העסקית, 

 18ומתן ביחס לתנאי העסקה בדרך המיטבית. שנית, קביעת -ועליה לנהל את המשא

 19רשימה סגורה של הנחיות מעלה חשש מפני מצב שבו חברות יצייתו להנחיות 

 20ורק כדי לזכות ביתרון הדיוני שהקמת  בפסיקה למראית עין, "מהשפה ולחוץ",

 21הוועדה מקנה. כאמור לעיל, הקמה של וועדות בלתי תלויות למראית עין היא כמובן 

 22, 784, בעמ' הגינות מלאה! –תוצאה שאינה רצויה )ור' בהקשר זה גם חמדני וחנס 

802 .) 23 

 24 

 25, שם הוא ציין בין היתר תועלת לציבור ענייןדעה דומה הביע גם השופט ח' כבוב ב

 26 כי: 

 27לא ניתן לקבוע רשימה סגורה של קריטריונים נוספים אשר בהם "

 28נדרשת לעמוד הוועדה הבלתי תלויה או פעולות מסוימות אשר 
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 1קריטריונים  –עליה לבצע בכדי שפעולתה תחשב כנאותה וראויה 

 2אלו והפעולות הנדרשות במסגרת פעילותה ישתנו מטבע הדברים 

 3ה, שכן כל חברה וכל עסקה ונסיבותיה שלה, אולם ממקרה למקר

 4המשפט להתרשם, מהראיות אשר הוצגו -בכל מקרה על בית

 5בפניו, כי הוועדה פעלה באופן אמיתי ולא למראית עין כאשר לנגד 

 6עניין " )עיניה עומדת טובת החברה, להבדיל מטובת בעל השליטה

 7 . דינו של השופט ח' כבוב(-לפסק 33, בפס' תועלת לציבור

 8 

 9המשפט נדרש לבחון את אופן פעולת הוועדה, עליו לבחון האם -כך, כאשר בית .72

 10הוועדה התנהלה כפי שדירקטורים של חברה שאיננה קשורה היו אמורים לפעול 

 11-בבחינת עסקת מיזוג: בתום לב, ללא ניגוד עניינים ובאופן מיודע. לשם כך צריך בית

 12-בים" שעניינם בעצמאות הוועדה, באיהמשפט לבחון, קודם כל, נתונים "אובייקטי

 13התלות של חבריה ויועציה בבעל השליטה, בנאותות הסמכויות שהוענקו לה, 

 14ובאיכות המידע שהועמד לרשותה לצורך קבלת החלטה מושכלת. בהקשר זה, אין 

 15ספק למשל כי תלות של הוועדה או של יועציה בבעל השליטה אינה עולה בקנה אחד 

 16 ועדה ושוללת את האפשרות להסתמך על עבודתה. עם הדרישה לעצמאות הו

 17 

 18המשפט לבחון גם את כנות ההתנהלות של הוועדה ואת המטרה -לצד זאת, על בית

 19המשפט להתרשם ממכלול פעולותיה של -שחבריה הציבו לעצמם. בהקשר זה על בית

 20הוועדה ומ"הלך הרוח" שלה כדי לקבוע האם הוועדה הייתה מודעת לחובותיה 

 21ומתן למראית עין או שמא ניסיון אמתי וכן -והאם היא ביצעה משאולמטרותיה, 

 22 מניות המיעוט בעסקה. -להבטיח את האינטרסים של בעלי

 23 

 24לכן, כדי לקבוע האם הוועדה המיוחדת התנהלה באופן שיש בו להניח את דעתו של 

 25-המשפט, אין די בבחינת הרכב הוועדה המיוחדת או הסמכויות שניתנו לה. בית-בית

 26נדרש לבחון את המכלול תוך עיון במסמכים המעידים על ההליך הכולל של  המשפט

 27ומתן שהיא ניהלה, וזאת כדי לקבוע האם הוועדה אכן נקטה באמצעים -המשא
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 1המניות מהציבור את ההצעה הטובה ביותר -הדרושים כדי לנסות להביא בפני בעלי

 2 האפשרית בנסיבות העניין.

 3 

 In re S. Peru Copper Corp. 4-המשפט בדלוור ב-יפים לעניין זה דבריו של בית .73

S'holder Derivative Litig., 52 A.3d 761, 789 (Del. Ch. 2011). :5 , שם נקבע כך 

“the special committee must ‘function in a manner 6 

which indicates that the controlling shareholder did not 7 

dictate the terms of the transaction and that the 8 

committee exercised real bargaining power ‘at an 9 

arms-length’. […] the inquiry must focus on how the 10 

special committee actually negotiated the deal – was it 11 

‘well-functioning’ – rather than just how the committee 12 

was set up. The test, therefore, seems to contemplate a 13 

look back at the substance, and efficacy, of the special 14 

committee’s negotiations, rather than just a look at the 15 

composition and mandate of the special committee”. 16 

 17 

 18" של הוועדה ואת המשפט נדרש לבחון את "הלך רוחה-יחד עם זאת, העובדה שבית .74

 19האפקטיביות של פעולתה, אין פירושה כי עליו להחליף את שיקול הדעת שלה באשר 

 20ומתן היא -ומתן. ההחלטה בדבר אופן ניהול המשא-לאופן בו עליה לנהל את המשא

 21-היא צריכה להיות החלטה של הוועדה. בית -אסטרטגית, וככזו -החלטה עסקית

 22-טיעונים המתמקדים באסטרטגיית המשאהמשפט צריך, ככלל, להימנע מבחינת 

 23ומתן של הוועדה, ולהתמקד בשאלה האם היא אכן נקטה באמצעים סבירים כדי 

 24 מניות המיעוט. -לנסות ולמקסם את התמורה לבעלי

 25 

 26המשפט לשים לנגד עיניו את החשש מפני פעולות שמבוצעות -כמו כן, על בית

 27יטה שנועדה רק לאפשר את למראית עין, כגון הצעה ראשונית נמוכה של בעל השל

 28 העלאת המחיר בעסקה על מנת להוכיח את האפקטיביות של הוועדה. 
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 1 

 2כאשר מעלה המבקש בבקשת האישור טענות בעניין פגמים שנפלו בהתנהלות  .75

 3 –המשפט לתת את דעתו לשאלה האם מדובר בפגמים שדי בהם -על בית -הוועדה 

 4כדי להביא למסקנה לפיה לא ניתן לסמוך על  –כל אחד לחוד או כולם יחד במצטבר 

 5-עסקי. ביתעבודת הוועדה במידה שתצדיק את החלתו של כלל שיקול הדעת ה

 6המשפט צריך להכיר בכך שפגמים מינימליים שאינם מהותיים עשויים שלא להשפיע 

 7על המסקנה לפיה כלל שיקול הדעת העסקי יכול לשמש כסטנדרט הביקורת 

 8המתאים לבחינת עבודת הוועדה. יש להכיר בכך שככל הנראה, לא ניתן לקיים הליך 

 9 יותר. שיהיה נקי לחלוטין מכל פגם שהוא, ולו הקטן ב

 10 

 11ואולם, בה בעת יש לבחון בקפידה את השאלה האם בין הפגמים ישנם פגמים 

 12כדי  –כשלעצמם או בהצטברותם יחד  –משמעותיים ומהותיים, אשר יש בהם 

 13להביא למסקנה לפיה ההליך שהתבצע באמצעות הוועדה אינו דומה די הצורך 

 14המשפט -קנה שביתומתן בין צדדים בלתי תלויים. כאשר זוהי המס-להליך של משא

 15 מגיע אליה, סטנדרט הביקורת שיופעל לא יהיה עוד זה של כלל שיקול הדעת העסקי. 

 16 

 17לאור מכלול האמור לעיל, נתייחס עתה לעובדות המקרה דנן. ראשית נבחן האם 

 18העסקה אושרה כדין באישור המשולש, ובאופן ספציפי יותר, האם אישורם של 

 19כללית היה אישור מיודע, שדי בו כדי להעביר המניות מקרב המיעוט באסיפה ה-בעלי

 20את נטל ההוכחה לכתפי המבקשת. לאחר מכן ייבחנו טענות הצדדים ביחס לפגמים 

 21וזאת כדי להכריע מהו סטנדרט הביקורת שיש להחיל על תוצרי  -בעבודת הוועדה 

 22 ידיה. -עבודתה ועל תנאי העסקה שגובשו על

 23 

 24 מניות המיעוט-ידי רוב מקרב בעלי-ברה עלהליך אישור העסקה באסיפה הכללית של הח

 25המניות -פרסמה אסם זימון מיידי לאסיפת בעלי 4.2.2016כפי שצוין לעיל, ביום  .76

 26עמודים. אסם צירפה לדו"ח את הערכת  29בחברה שכלל את דו"ח העסקה שאורכו 

 27דעת ההוגנות שכללה את מסקנת -השווי המלאה של טריגר פורסייט, וכן את חוות

 28-אישרה האסיפה הכללית של בעלי 17.3.2016ת בקשר עם העסקה. ביום ההוגנו
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 1מניות המיעוט שלא היה להם עניין -המניות באסם את העסקה ברוב מקרב בעלי

 2המניות שלא -מבעלי 90%-מהמשתתפים בהצבעה, כ 97%-רוב של כ -אישי בעסקה 

 3 מהגופים המוסדיים. 75%-סווגו כבעלי עניין אישי וכ

 4 

 5המניות שאין להם עניין אישי בעסקה, די בו, בנסיבות -אישור הרוב מקרב בעלי

 6המתאימות וכפי שהבהרתי, כדי שנטל ההוכחה ירבוץ על כתפי המבקשת להוכיח 

 7את טענתה לפיה יש לשנות את המחיר ששולם במסגרת העסקה. ואולם, כדי שניתן 

 8עוט, יש לבחון האם המניות מקרב המי-יהיה לתת משמעות לאישור של רוב בעלי

 9 אישור זה ניתן על בסיס מידע מלא על אודות העסקה ותנאיה. 

 10 

 MFW ,11עניין המשפט בדלוור ב-דברים אלה עולים בקנה אחד גם עם קביעתו של בית

 12המניות הצביעו על -שם נקבע כי תנאי להחלת כלל שיקול הדעת העסקי הוא כי בעלי

 13"(. כן נקבע כי אם the vote of the minority is informedהעסקה באופן מיודע )"

 14המשפט -מתעורר חשש בנוגע לאפקטיביות של הצבעת הרוב מקרב המיעוט, בית

 15 יבחן את העסקה בהתאם לכלל ההגינות המלאה:

"If, after discovery, triable issues of fact remain about 16 

whether either or both of the dual procedural 17 

protections were established, or if established were 18 

effective, the case will proceed to a trial in which the 19 

court will conduct an entire fairness review". 20 

 21 (646–645, בעמ' MFWעניין .)

 22 

 23המניות מקרב המיעוט הצביעו -הצדדים חלוקים ביניהם באשר לשאלה האם בעלי .77

 24 קה באופן מיודע. ואישרו את העס

 25 

 26מניות המיעוט בעד העסקה הייתה הצבעה מיודעת -המשיבים טענו כי הצבעת בעלי

 27המניות עמד כל המידע הרלוונטי. הזימון המיידי -שנערכה כאשר בפני בעלי

 28שפרסמה אסם לאסיפה הכללית כלל דו"ח עסקה מפורט ומקיף. בדו"ח ניתן גילוי 
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 1נאיה ועל הרקע והמהלכים שקדמו לעסקה, מלא לציבור על אודות עסקת המיזוג ות

 2וכן ניתן גילוי ביחס לפעולות הוועדה המיוחדת והנימוקים שהובילו את דירקטוריון 

 3אסם להתקשר בעסקה. לדו"ח העסקה צורפה הערכת השווי מטעם טריגר פורסייט 

 4 דעת ההוגנות. -וחוות

 5 

 6לידיו את מלוא  מניות שפנה לאסם ערב האסיפה הכללית קיבל-עוד נטען כי כל בעל

 7הפרוטוקולים של הוועדה, וכך עשתה גם המבקשת. בנוסף, נערך הליך מסודר של 

 8שאלות ותשובות טרם ההצבעה באסיפה הכללית, ובפני המשקיעים המוסדיים אף 

 9דעת מטעם חברת אנטרופי אשר ניתחה את העסקה והמליצה להתנגד -הונחה חוות

 10 המניות לא הייתה מיודעת.-ת בעלילה. בנסיבות אלה, לא ניתן לקבוע כי הצבע

 11 

 12מניות המיעוט לא הצביעו -המבקשת מצדה כפרה בטענות המשיבים. לטענתה, בעלי

 13באופן מיודע על העסקה, שכן הגילוי בדו"ח העסקה היה חסר ומטעה. בהקשר זה 

 14התייחסה המבקשת לשלושה נושאים: ראשית היא טענה כי חסר בדו"ח העסקה 

 15ה ועבודת הוועדה; שנית היא טענה כי בדו"ח העסקה לא גילוי ביחס להתנעת העסק

 16ניתן גילוי מלא ביחס לתלות של טריגר פורסייט בחברה או בבעלת השליטה; 

 17 דעת ההוגנות.-ושלישית נטען כי דו"ח העסקה היה חסר בהתייחס לחוות

 18 

 19 דיון

 20בטרם נדון בטענות המבקשת ביחס לפגמים בדו"ח העסקה, יש להבהיר כי במסגרת  .78

 21דו"ח העסקה, החברה אינה נדרשת לגלות כל פרט ופרט, אלא רק פרטים העשויים 

 22לתקנות ניירות  3להיות חשובים לצורך ההצבעה למשקיע סביר. כך קובעת תקנה 

 23דוח העסקה יכלול כל : "2001-ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה(, תשס"א

 24לבעל מניות סביר לצורך  פרט הנוגע לעסקה העשוי להיות חשוב למשקיע סביר או

 25 ". הצבעתו באסיפה הכללית

 26 

 27משום כך, הצבעה תיחשב כהצבעה שאינה מיודעת כאשר מוכח שמדו"ח העסקה 

 28מניות סביר -הושמט מידע מהותי, קרי מידע שסביר להניח לגביו כי אילו היה בעל
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 1יודע אותו, הדבר היה משנה באופן משמעותי את "התמהיל הכולל" של המידע 

 2לרשותו, כאשר ישנו סיכוי ממשי כי היה בכך כדי להשפיע על החלטתו  שהועמד

 3, פ"ד א. צ. ברנוביץ נכסים והשכרה בע"מ נ' רשות ניירות ערך 5320/90)והשוו ע"א 

 4-לפסק 38–31, פס' הורוביץ נ' מדינת ישראל 2103/07(; ע"פ 1992) 837, 818( 2מו)

 5 ((.31.12.2008הדין )

 6 

 7 וור בהקשר זה: המשפט בדל-כך קבעו גם בתי

"In order for undisclosed information to be material, 8 

there must be a 'substantial likelihood that the 9 

disclosure of the omitted fact would have been viewed 10 

by the reasonable stockholder as having significantly 11 

altered the 'total mix' of information made available'" 12 

(In re Pure Res. S'holders Litig., 808 A.2d 421, 448 (Del. Ch. 13 

2002)). 14 

 15 

 16לאור האמור לעיל נבחן אם כן ביחס לכל אחד מהנושאים לגביהם טענה המבקשת 

 17כי לא נמסר בדו"ח העסקה מידע מלא, האם מדובר במידע מהותי שהיה מקום 

 18 לאו.  לכלול אותו בדו"ח העסקה אם

 19 

 20 הטענה בדבר גילוי חסר ביחס לפגמים בעבודת הוועדה

 21המניות לא נמסר מידע על "שרשרת הפגמים" הקשורה -המבקשת טענה כי לבעלי .79

 22ידיה בהליך דנן. המשיבים טענו מנגד כי לא נפל כל -בעבודת הוועדה כפי שנטענה על

 23ות על אודות המני-פגם בעבודת הוועדה כך שממילא לא היה צורך לגלות לבעלי

 24 הפגמים הנטענים.

 25 

 26המשפט מתייחס -אני סבורה כי דין טענתה של המבקשת להידחות. כאשר בית

 27מניות המיעוט קיבלו גילוי מלא שאיפשר להם להצביע באסיפת -לשאלה האם בעלי

 28המניות על העסקה, המידע בו מדובר איננו מידע הנוגע להליך העבודה של -בעלי
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 1המניות להעריך את -הוועדה הבלתי תלויה, אלא מידע בדבר פרטים שיאפשרו לבעלי

 2 וכך להחליט האם לאשר את העסקה על תנאיה אם לאו.  -שווי המניות שלהם 

 3 

 4ודאי  –המניות -כאשר ישנו גילוי נאות ומלא ביחס לחברה, יכולים בעלי

 5מניות מבקש -להעריך את שוויה. זהו המצב בכל מקרה בו בעל –המתוחכמים שבהם 

 6לבצע עסקה במניותיו, והוא מעריך מהו השווי בו הוא מבקש לרכוש מניות או למכור 

 7 ים בדרך זו. אותן. בשוק יעיל, ההנחה היא כי מחירי המניות מתגבש

 8 

 9כפי שהובהר לעיל, גם אלמלא הייתה אסם מקימה ועדה בלתי תלויה לצורך ניהול  .80

 10המניות -מניות המיעוט, היה נדרש אישור של בעלי-ומתן בינה לבין בעלי-המשא

 11מקרב הציבור לתנאי העסקה )כפי שנקבע מפורשות בפרק החמישי בחוק החברות(, 

 12משמעות של העברת נטל ההוכחה לכתפי ולאישור כזה הייתה ניתנת גם אז 

 13מניות -לעיל(. המשמעות של אישור הרוב מקרב בעלי 28–19המבקשת )ר' סעיפים 

 14 –בו לא הייתה מוקמת ועדה בלתי תלויה  –המיעוט הייתה נגזרת במצב כזה 

 15המניות קיבלו את המידע המלא שיאפשר להם עצמם להעריך את -מההנחה שבעלי

 16האם המחיר המוצע  –כתוצאה מכך  –יותיהם, ולהחליט שווי החברה ואת שווי מנ

 17 להם כנגד מניותיהם הוא מחיר הוגן שהם מסכימים לו אם לאו. 

 18 

 19המניות בקשר להצבעה באסיפה הכללית אינו צריך -לכן, נושא הגילוי לבעלי

 20להתמקד באופן העבודה של הוועדה. בחינת אופן עבודת הוועדה קשורה לבחינת 

 21-וצרי עבודתה, אך היא אינה קשורה להצבעה של בעליהמשמעות שיש לתת לת

 22 המניות מקרב הציבור ביחס למחיר המוצע להם במסגרת העסקה. 

 23 

 24 גילוי ניגוד העניינים של טריגר פורסייט שיסודו ברכיב השכר המותנה-הטענה בדבר אי

 25כפי שצוין לעיל ויפורט להלן, המבקשת טענה כי שולם לטריגר פורסייט רכיב שכר  .81

 26מותנה באישור ראשוני של העסקה. לגישת המבקשת מדובר במידע מהותי בנוגע ה

 27לניגוד העניינים בו עלול היה להימצא היועץ הכלכלי. לטענתה, למיעוט לא ניתן גילוי 

 28דולר, וזאת על אף שמדובר ברכיב שכר  250,000על רכיב השכר המותנה בסך של 
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 1תים שטריגר פורסייט נתנה הגבוה באופן משמעותי מהשכר ששולם בגין השירו

 2 דולר. 155,000בפועל, בסך של 

 3 

 4מנגד טענו המשיבים כי הסכם ההתקשרות של המומחה גולה למבקשת ולכל מי 

 5שביקש זאת עובר לאסיפה. עוד נטען כי מבנה שכר הטרחה של טריגר פורסייט עומד 

 6יך בכללים מקובלים לשכר טרחה של מומחה כלכלי וכי הוא לא יצר תלות של מער

 7השווי. לטענתם )כפי שהיא תפורט גם להלן(, התלות שנוצרה איננה באישור העסקה 

 8כאשר תשלום המותנה בפרסום כזה הוא הכרחי עקב החשיפה  -אלא רק בפרסומה 

 9המוגברת לתביעות שקיימת בצדו, והוא אף מקובל ונהוג בעולם הערכות השווי 

 10 בישראל ובעולם.

 11 

 12הדעת ברבים אין פירושה כי -ר בפרסום חוותלגישת המשיבים, התניית חלק מהשכ

 13השכר הותנה באישור המיזוג. המשיבים הוסיפו כי הנושא נדון בוועדה, וכי בהתאם 

 14ליעוץ המשפטי שהתקבל, הוחלט שאין המדובר במבנה שכר המותנה באישור 

 15העסקה. לשיטת המשיבים, אין לקשור בין אישור העסקה לבין פרסום הערכת 

 16שההתניה האמורה אינה רלוונטית רק למקרה בו תאושר  השווי, וזאת מאחר

 17העסקה, אלא גם למקרים אחרים, כגון פתיחה בהליכים משפטיים לאחר פרסום 

 18 הדעת גם במקרה בו העסקה אינה מאושרת. -חוות

 19 

 20אני סבורה כי טענתה זו של המבקשת צריכה להתברר במישור הטענות הנוגעות  .82

 21ל שישנו פגם מהותי בהסכם שכר הטרחה שעלול לעבודת הוועדה ולפגמים בה. ככ

 22-להטות את שיקול הדעת של מעריך השווי, תהיה לכך השלכה על תוקפה של חוות

 23הדעת ועל פירות עבודתה של הוועדה הבלתי תלויה, וזאת ללא קשר לגילוי לציבור. 

 24קיבלו את ההסכם עם  –כמו המבקשת  –המניות שביקשו זאת -עוד יצוין כי בעלי

 25השווי לידיהם עוד בטרם כינוס האסיפה הכללית )ר' נספח ל"א לבקשת מעריך 

 26המניות יכלו לדעת, וחלקם אף ידעו בפועל, על אודות קיומו -האישור(. מכאן שבעלי

 27 של רכיב השכר המותנה )אם כי הם לא ידעו את שיעורו( עוד קודם להצבעה. 

 28 
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 1באופן מהותי בעצמאות כפי שיובהר בפירוט להלן, אינני סבורה כי רכיב השכר פגם 

 2מעריכי השווי. משכך, אינני סבורה גם כי ישנו סיכוי ממשי כי ידיעה של רכיב זה 

 3 הייתה משנה את החלטתו של משקיע סביר. 

 4 

 5בשולי הדברים אציין כי חרף האמור לעיל, אני סבורה כי מוטב היה אילו בדו"ח 

 6ואת היחס בין העסקה הייתה החברה מציינת את מבנה השכר של מעריך השווי 

 7הרכיבים השונים שלו. לדו"ח העסקה צורפה הערכת השווי בה נכלל, תחת הפרק 

 8"הבהרות והגבלת אחריות", המידע באשר לזיקות בין טריגר פורסייט לבין נסטלה 

 9המניות גם מידע לגבי מבנה השכר -והחברה. באופן דומה, מוטב היה למסור לבעלי

 10 של טריגר פורסייט. 

 11 

 12)ז( לתוספת השלישית לתקנות ניירות 2בקנה אחד עם הוראת סעיף  מסקנה זו עולה

 13, לפיה יש להתייחס בהערכת 1970-ערך )דו"חות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 14התניות, אם היו כאלה, לגבי שכר הטרחה השווי לפרטי ההתקשרות, לרבות "

 15אות שזכאי לו מעריך השווי; כמו כן, מידת ההשפעה שיש להתניות כאמור על תוצ

 16 ". הערכת השווי

 17 

 18 דעת ההוגנות-גילוי ההנחות העומדות בבסיס חוות-הטענה בדבר אי

 19דעת ההוגנות שצורפה לדו"ח העסקה כללה אך ורק את -המבקשת טענה כי חוות .83

 20מסקנת ההוגנות, ללא גילוי הערכות השווי התומכות במסקנה וללא פירוט ההנחות 

 21לא ניתן לגלות לציבור אך ורק את והנתונים עליהם מתבססת המסקנה. לטעמה, 

 22מסקנת ההוגנות, שכן גילוי זה אינו מאפשר למיעוט להעריך מהו המשקל שיש לתת 

 23לאור  -דעת ההוגנות. עוד נטען כי קביעה זו מקבלת משנה תוקף במקרה דנן -לחוות

 24דעת טריגר פורסייט, כמו גם -דעת ההוגנות לבין חוות-ההבדלים בהנחות בין חוות

 25דה כי הערכת שווי אסם לפי שיטת המכפילים לא תמכה במסקנת לאור העוב

 26כי הוא לא  –כך נטען  –ההוגנות של אסכולה. גילוי נושא זה היה מבהיר לציבור 

 27 קיבל תמורה מקסימלית עבור כל הרכיבים.

 28 
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 1-מנגד טענו המשיבים כי אין כל חובה בדין לפרסם את ניירות העבודה של עורך חוות

 2עת הוגנות איננה הערכת שווי, והיא אינה מחליפה את הערכת ד-דעת הוגנות. חוות

 3הדעת מענה לשאלה האם מחיר מסוים -השווי. תפקידה הוא לספק למבקש חוות

 4הוא הוגן אם לאו. לכן המידע שיש לפרסם בנושא זה הוא רק מסקנתו של עורך 

 5 דעת ההוגנות, ולא חישוביו.-חוות

 6 

 7של המבקשת בהקשר זה. כך, משפורסמה  אני סבורה כי אין לקבל גם את טענתה .84

 8מניות -הערכת השווי של טריגר פורסייט עליה התבססה עבודת הוועדה, היה לבעל

 9סביר די מידע על מנת להכריע בשאלה האם הוא מבקש לאשר את העסקה בתנאים 

 10 שהוצעו בה אם לאו. 

 11 

 12מידע המניות, ומכאן שהיה להם די -ואכן, הערכת השווי המלאה עמדה בפני בעלי

 13דעת -דעת ההוגנות הייתה חוות-ידי מעריך השווי. חוות-בנוגע לחישובים שנערכו על

 14נוספת שהוועדה דרשה, והיא צורפה להערכת השווי כדי לבחון את מסקנתו של 

 15מעריך השווי בראי ביקורתי )נושא זה יידון בהרחבה להלן, בפרק העוסק בפגמים 

 16לא של מכלול החומר שעמד בפני עורך בהתנהלות הוועדה(. אין לכן הכרח לגילוי מ

 17המניות יכריעו האם המחיר שהוצע להם הוא -דעת ההוגנות על מנת שבעלי-חוות

 18דעת -המניות הוא המסקנה של חוות-הוגן. הנתון הרלוונטי לצורך ההצבעה של בעלי

 19אשר הוועדה התבססה עליה לצורך קביעת  -ההוגנות, וזאת בניגוד להערכת השווי 

 20 מחיר העסקה.

 21 

 22המניות שלא היה -המסקנה של פרק זה היא אם כן כי יש לתת משקל לאישור בעלי .85

 23להם עניין אישי בעסקה במסגרת האסיפה הכללית של החברה, ולהעביר את נטל 

 24 ההוכחה לכתפי המבקשת להוכיח כי חרף האישור האמור, יש לקבל את בקשתה. 

 25 

 26-רט הביקורת שביתכפי שהבהרתי לעיל, בשלב הבא תיבחן השאלה מהו סטנד

 27המשפט צריך להחיל על העסקה, וזאת לאור טענות המבקשת על אודות הפגמים 

 28 שנפלו בעבודתה של הוועדה. 
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 1 

 2 כללי -הפגמים בעבודת הוועדה 

 3המבקשת העלתה טענות ביחס לשורה ארוכה של פגמים. חלקם נוגעים לאופן  .86

 4הפגמים נבדלים זה  לתוכן החלטותיה. -ההתנהלות של הוועדה ויועציה; וחלקם 

 5המניות -מזה בחומרתם ובהשלכה שלהם על השאלה האם המחיר שקיבלו בעלי

 6 באסם כנגד מניותיהם היה מחיר הוגן. 

 7 

 8המשפט -בטרם אמנה את הפגמים ואדון בכל אחד מהם בנפרד, אציין כי ככלל, בית

 9ן החלטותיה של הוועדה בשלב זה. הדיו תוכןלא ייטה להתייחס לפגמים הנוגעים ל

 10שביצעה הוועדה, והוא נועד לבחון באיזו מידה  בתהליך העבודהבשלב זה מתמקד 

 11ניתן לקבוע כי תהליך זה מדמה עסקה בין שני צדדים זרים. לצורך כך, יש לבחון 

 12למקסם את הערך  -בעיקר האם הוועדה פעלה בהתאם למטרה שלשמה היא מונתה 

 13 ימות. מניות המיעוט במידת האפשר בנסיבות הקי-עבור בעלי

 14 

 15-עוד יש לזכור כי במסגרת בחינת תהליך העבודה של הוועדה, אין מקום לכך שבית

 16ומתן שלה. כך, -המשפט יתערב בהחלטות של הוועדה הנוגעות לאסטרטגיית המשא

 17 כפי שכותבים חמדני וחנס במאמרם:

 18בית המשפט אינו אמור להחליף את שיקול דעתם של "

 19הייתה הדרך המיטבית הדירקטורים בנוגע לשאלות כגון מה 

 20לפעול ואם היה ניתן להשיג תמורה גבוהה יותר אילו נבחרה דרך 

 21אחרת... כאמור, בית המשפט אינו אמור להחליף את שיקול דעת 

 22הוועדה באשר למשא ומתן גופו. כל עוד נראה שההליך נוהל לפי 

 23מיטב שיקול דעתם של חברי הוועדה, ובאופן תקין, בית המשפט 

 24ע כי הוועדה לא הייתה אפקטיבית רק בגלל שהיה אינו אמור לקבו

 25ניתן לנקוט צעדים לפי מתווה אחר אשר היה אולי מביא להשגת 

 26 (.816, בעמ' הגינות מלאה! –" )חמדני וחנס מחיר טוב יותר

 27 
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 1ומתן, גם בכזה המתנהל בין הצדדים זרים, -יש להוסיף ולציין כי כאמור בכל משא

 2נדרשים הצדדים לוויתורים הדדיים. לכן, העובדה שאסם ביצעה ויתורים במהלך 

 3אינן מעידות בהכרח,  -ומתן, או העובדה כי היא הגמישה את עמדותיה -המשא

 4 כשלעצמן, על פגם בעבודת הוועדה. 

 5 

 6תיהם, הצדדים חלוקים ביחס לאופן התנהלותה של הוועדה המיוחדת. כעולה מטענו .87

 7ומתן אמתי בין נסטלה לבין -המשיבים טוענים כי תנאי עסקת המיזוג גובשו במשא

 8ללא כל מעורבות או השפעה של  -ידי דירקטוריון אסם, וזאת -הוועדה שהוקמה על

 9ה שכללה רק נסטלה. לטענתם, הוועדה המיוחדת שהוקמה היא ועדה בלתי תלוי

 10דירקטורים עצמאיים שאין להם כל זיקה לבעלת השליטה; הוועדה פעלה למינוי 

 11יועצים עצמאיים ובלתי תלויים תוך שהיא מקפידה ללמוד את המסגרת המשפטית 

 12והכלכלית הכרוכה בעסקה; הוועדה דנה באריכות בהערכת השווי שהיא קיבלה, 

 13להעלאת הצעתה של בעלת  ומתן מרשים מול בעלת השליטה שהוביל-ערכה משא

 14ש"ח למניה; ואישרה את ההתקשרות בעסקה רק לאחר שקיבלה  2.5-השליטה ב

 15 דעת הוגנות המאשרת לה כי התמורה שהושגה אכן ראויה. -חוות

 16 

 17המבקשת מצדה כפרה בטענות המשיבים לגבי עיצוב תנאי עסקת המיזוג. לגישתה, 

 18ומתן, כאשר -י של משאלא ניתן לקבל את העמדה לפיה התנהל תהליך אפקטיב

 19המבקשת הצביעה בהקשר זה על מגוון פגמים שנפלו לטענתה בהתנהלות הוועדה 

 20 המיוחדת. 

 21 

 22יחד עם זאת יש להדגיש כבר עתה כי גם המבקשת אינה טוענת כי חברי הוועדה פעלו 

 23בקנוניה יחד עם בעלת השליטה. היא אינה טוענת כי הם התכוונו באופן מודע להזיק 

 24המיעוט או כי הם לא היו מודעים לתפקיד שהוטל עליהם. הטענות  מניות-לבעלי

 25שנגעו לחברי הוועדה הבלתי תלויה אינן טענות להפרת חובת האמון שלהם, אלא 

 26לבקשת האישור(.  468-ו 438–426טענות של הפרת חובת זהירות בלבד )ור' סעיפים 

 27הליך העבודה של מדובר בטענות ביחס לת -כלומר, ככל שהדבר נוגע לחברי הוועדה 
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 1הוועדה ולמידע שעמד בפניה ושהיא הביאה אותו בחשבון, טענות שהביאו )כך ניתן 

 2 סבירות ורשלניות. -להסיק( לכך שהחלטותיה היו בלתי

 3 

 4הבחין )בהקשר שונה( בין טענות הנוגעות להחלטות ורדניקוב  ענייןהמשפט ב-בית .88

 5 ן. הוא קבע כי:לא מיודעות לבין טענות הנוגעות להפרת חובת האמו

 6לא דינה של החלטה שהתקבלה באופן 'בלתי מיודע', כדינה של "

 7החלטה שהתקבלה תוך 'עניין אישי'. בעוד הראשונה היא 

 8החלטה שבתהליך קבלתה נפל פגם הקרוב מבחינה מושגית 

 9לעולם הרשלנות, השנייה היא החלטה שנתקבלה תחת צלה הכבד 

 10ל'חשודה' מבחינת של הפרת חובת אמון, באופן ההופך אותה 

 11 דינו של השופט י' עמית(.-לפסק 97, בפס' ורדניקוב עניין" )תוכנה

 12 

 13זאת ועוד, חברי הוועדה היו דירקטורים שלא היו תלויים בבעלת השליטה. 

 14אין מקום להחיל על קבעתי בהקשר דומה כי ממילא "עניין אשש בהחלטתי ב

 15ענין אישי כלשהו  –יה ולא נטען שה –דירקטורים חיצוניים שלהם עצמם לא היה 

 16בעסקה, את הסטנדרט המחמיר של ההגינות המלאה. זאת, משום שההחלטה של 

 17הדירקטורים החיצוניים אינה החלטה 'חשודה' כמו החלטה של מי שמצוי בשני 

 18עברי העסקה, ויש לו 'אינטרס עצמי' השונה מזה של החברה. בנסיבות כאלה, אין 

 19של סבירות לצורך בחינת אחריותם של מקום להחמרת הסטנדרט, ודי בסטנדרט 

 20 (.156" )שם, בפס' הדירקטורים החיצוניים

 21 

 22-עוד יש להבהיר בטרם הדיון בפגמים לגופם, כי בבחינת הפגמים הנטענים צריך בית .89

 23המשפט להיות חשדן וזהיר, -המשפט להלך בזהירות רבה: מחד גיסא, על בית

 24ה )בין אם באופן מודע ובין אם ולהיות מודע לחשש מפני הטיה אפשרית של הוועד

 25-לאו(, אשר עלולה לסכל את המטרה שלשמה הוועדה מונתה; ומאידך גיסא על בית

 26המשפט להיות ער לכך שמדובר בוועדה שפעלה לאורך פרק זמן ממושך, קיבלה 

 27שורה ארוכה של החלטות וביצעה מהלכים רבים. ביחס לחלק משמעותי מהפעולות 

 28לתה טענות. ביחס לחלק מיועציה )למשל, היועצים שהיא ביצעה, המבקשת לא הע



 
 יפו -המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב 

  

 אסם השקעות בע"מ ואח'עצמון נ'  40404-03-16 ת"צ
 

 אברהם ברק ושות' שרותי יעוץ בע"מ נ' אסם השקעות בע"מ ואח' 40596-03-16 ת"צ
 

 עצמון נ' אסם השקעות בע"מ ואח' 39947-03-16 ת"צ
 
  
 

 251מתוך  81

 1דעת ההוגנות(, לא עלתה כל -המשפטיים שלה וחברת אסכולה שערכה את חוות

 2התלות של -טענה ביחס לניגוד עניינים כלשהו או נושא אחר המעורר חשש ביחס לאי

 3 היועצים. 

 4 

 5עדה, בעבודת הוו –שולי ככל שיהיה  –בנסיבות כאלה, מתן משקל כבד לכל פגם 

 6עלול להניא בעתיד בעלי שליטה מלנקוט בצעד כזה, שכפי שכבר הובהר, הוא כרוך 

 7בעלויות ובוויתורים של בעלת השליטה על השליטה המלאה בתהליך. תוצאה כזו 

 8 איננה רצויה. 

 9 

 10מאחר שהוועדה לא הפרה את חובת האמון שלה )וכאמור לא נטען ולא הוכח אחרת(, 

 11מניות המיעוט -ו ניסיון למקסם את הערך לבעלייש להניח כי ככלל, חבריה עש

 12במסגרת האפשרויות הסבירות שעמדו בפניהם. לאור ההנחה הזו יש לבחון לכן האם 

 13ידי המבקשת הם כאלה שיש בהם כדי להרים את הנטל -הפגמים שנטען לקיומם על

 14שהוטל עליה להוכיח כי חרף פעילותה של הוועדה, אין להחיל את כלל שיקול הדעת 

 15ומתן שהיא ניהלה. גם אם התשובה היא חיובית )וכפי -קי על תוצאות המשאהעס

 16שיובהר, זהו המצב במקרה דנן(, יהיה מקום "לדרג" את העוצמה של מכלול 

 17הפגמים, דירוג שישליך על סטנדרט הבחינה של הגינות תנאי העסקה בפרק הבא של 

 18 הדין. -פסק

 19 

 20 נתייחס אם כן לפגמים להם טענה המבקשת אחד לאחד. 

 21 

 22 הטענה בעניין שיפוץ הפרוטוקולים של דיוני הוועדה -הפגם הראשון 

 23לפני שיידונו הפגמים הנטענים לגופם, יש להתייחס לטענה כללית שעלתה במסגרת  .90

 24 טענות הצדדים הנוגעת לפרוטוקולים של הוועדה המיוחדת. 

 25 

 26דיוני וועדה בלתי תלויה יש חשיבות משמעותית בבחינת ההליך לפרוטוקולים של 

 27שקיימה הוועדה. פרוטוקולים המתעדים את מהלך הדברים בוועדה, מאפשרים 

 28-לבחון את עבודת הוועדה כפי שהיא התרחשה "בזמן אמת" ומאפשרים לכן לבית
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 1המשפט להתחקות אחר תהליך העבודה שלה ולקבוע האם הוא היה נאות וחף 

 2, על אודות החשיבות של 90-ו 88, בפס' עניין פיננסיטק)ור' החלטתי ב מפגמים

 3פרוטוקול מפורט המתעד את תהליך קבלת ההחלטות בדירקטוריון החברה לצורך 

 4 החלת כלל שיקול הדעת העסקי(. 

 5 

 6מנגד, בהיעדר פרוטוקולים המתעדים את דיוני הוועדה הבלתי תלויה, או כאשר 

 7יכולתו  -ינם משקפים בצורה מהימנה את דיוניה עולה חשש שמא הפרוטוקולים א

 8 המשפט להסיק מסקנות על אודות התהליך היא מוגבלת יותר. -של בית

 9 

 10המבקשת טענה כי אין מקום לקבל את עמדת המשיבים הנסמכת על פרוטוקולים  .91

 11של דיוני הוועדה. לטענתה, לא זו בלבד שהפרוטוקולים של דיוני הוועדה אינם 

 12ה ובדייקנות את הדיונים, אלא שהם אף "שופצו" בהתאם למה משקפים בקפיד

 13שהוועדה או יועציה סברו כי נכון שיופיע בהם. "שיפוץ" כזה נעשה במספר נושאים, 

 14ובכלל זה בעניינים מהותיים כגון חשיפת מידע בנוגע להערכת השווי בפני בעלת 

 15ללו מידע השליטה ומודעות הוועדה לכך שתחזיות ההנהלה שהועברו אליה לא כ

 16ביחס להתפתחויות חיוביות צפויות בעסקיה של אסם. לטענת המבקשת, ה"שיפוץ" 

 17המשפט להסתמך על הפרוטוקולים ולהוכיח -הזה שולל את היכולת של בית

 18 באמצעותם את האפקטיביות של התנהלות הוועדה. 

 19 

 20בסיכומיהם טענו המשיבים כי שינויים בפרוטוקול לאחר משלוח טיוטה שלו, הם 

 21ג מקובל. לשיטתם, היועצים המשפטיים של הוועדה הקפידו לבחון באופן מדויק נוה

 22את הפרוטוקולים, התעקשו כי הגורמים המקצועיים יעברו עליהם בטרם שחרורם, 

 23ורק לאחר שהשתכנעו שהפרוטוקולים עולים בקנה אחד עם מה שנאמר בפועל 

 24 12.1.2016יון מיום בישיבות הוועדה, הם הביאו אותם לחתימה. לגבי פרוטוקול הד

 25והשינויים שנערכו בו לעומת הטיוטה, נטען כי מי שהעביר את ההערות ביחס 

 26ולא מי  -לטיוטת הפרוטוקול היה מר רוזמן, שנמנה עם הצוות של היועץ הכלכלי 

 27 "(. רוזמןמחברי הוועדה, שהם עצמם לא שינו דבר בפרוטוקול )להלן: "

 28 
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 1י לטענות הנוגעות לשינויים בפרוטוקולים בהמשך הדברים אתייחס באופן ספציפ .92

 2דין. יחד עם זאת יש להבהיר -ולהשלכות שיש לשינויים אלה על המסקנות נושא פסק

 3כי תיקונים ושינויים בטיוטות של פרוטוקולים צריכים  –וכהערה כללית  –כבר עתה 

 4המשפט. כאשר מבוצעים -להיות מצומצמים, והם טעונים בדיקה קפדנית של בית

 5ים או שינויים מהותיים בין טיוטת הפרוטוקול לבין הנוסח הסופי שלו, נדרש תיקונ

 6הסבר, שיבהיר מדוע מלכתחילה נרשם נתון או פרט שלכאורה אינו משקף את 

 7ומדוע הוא שונה או תוקן בהמשך. זאת, בעיקר כאשר מדובר  -הדברים כהווייתם 

 8 יב(. בשינוי הנחזה להיות מהותי )ולא למשל תיקון של שגיאת כת

 9 

 10קיבל לידיו גם את  –כמו גם המבקשת  –המשפט -בד בבד, יש להעיר לחיוב כי בית

 11הטיוטות המקוריות של הפרוטוקולים, ויכול היה, אם כן, להשוות אותן לנוסח 

 12לא בטיוטה ולא  -המאוחר שלהן. החשש כי ישנם פרטים שלא קיבלו ביטוי כלשהו 

 13הדיון לגופו, יהיה מקום  בפרוטוקול הסופי, איננו לכן חשש משמעותי. במסגרת

 14לבחון בחלק מהמקרים את שתי הגרסאות, לעמוד על ההבדלים ביניהן ולקבוע האם 

 15 הנוסח המקורי או המתוקן מעוררים חשש לתקינות ההליך שקיימה הוועדה. 

 16 

 17הטענה בעניין התנעת העסקה לפני הקמתה של הועדה ו"מאחורי גבו" של  -הפגם השני 

 18 דירקטוריון החברה

 19מבקשת טענה לקיומו של פגם הכרוך ב"התנעת" העסקה עוד קודם להקמתה של ה .93

 20נדונה העסקה לראשונה בדירקטוריון  26.10.15הוועדה. לגישתה, אף שרק ביום 

 21נפגש יו"ר הדירקטוריון, דן פרופר, עם נציגי  2015החברה, הרי שכבר בחודש יולי 

 22לת "האור הירוק", הקים שנתנו "אור ירוק" להתנעת המהלך. מיד עם קב -נסטלה 

 23דן פרופר צוות קטן וסגור שכלל את ההנהלה הבכירה של אסם, ושריכז את העברת 

 24ללא ידיעת  –כך נטען  –המידע הנדרש לנסטלה לצורך הכנת הערכת שווי. זאת 

 25, 31.1.16דירקטוריון אסם וממילא ללא אישורו. בדיעבד, רק בישיבת הוועדה מיום 

 26ם שהוועדה תאשר העברת מידע ומסמכים מההנהלה ביקש היועץ המשפטי של אס

 27לנסטלה. לוועדה לא הובהר שהמסמכים המדוברים כבר הועברו לנסטלה חודשים 

 28 רבים לפני שהעסקה נדונה בדירקטוריון.
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 1 

 2המבקשת הדגישה כי התנעת הליך המכירה "מאחורי גבו" של דירקטוריון החברה, 

 3להסתמך על מקורות המידע מפחיתה באופן משמעותי את יכולתה של הוועדה 

 4שההנהלה הפיקה. בכלל זה נטען כי התחזיות ששימשו את הוועדה לבחינת שווי 

 5ידי החברה לאחר התנעת העסקה. עוד ציינה המבקשת -החברה הן כאלה שנערכו על

 6כי מר ירושלמי טען בחקירתו שהוא לא היה מודע לכך שבמועד שבו נדונו התחזיות 

 7 כבר נתנה "אור ירוק" להתנעת העסקה.  בדירקטוריון החברה, נסטלה

 8 

 9בנוסף, אף שעו"ד חודק, היועץ המשפטי של הוועדה, הנחה את טריגר פורסייט 

 10בדיקה כאמור לא בוצעה.  -לבחון את התחזיות שהכינה ההנהלה מול תחזיות עבר 

 11בפועל, התחזיות שערכה הנהלת החברה בנוגע לגידול בהכנסותיה וברווח התפעולי 

 12ועברו לוועדה, היו תחזיות שמרניות לאין ערוך לעומת התחזיות שערכה שלה ואשר ה

 13ההנהלה בשנים קודמות, והן כללו השקעות חריגות של החברה ביחס להשקעותיה 

 14בשנים קודמות. עוד צוין בהקשר זה כי הוועדה לא קיימה דיון בהכללת ההשקעות 

 15ידעו כי הדבר מפחית פי שחברי הוועדה -על-החריגות הללו בשנות התחזית, וזאת אף

 DCF . 16-באופן משמעותי את שווי החברה לפי שיטת ה

 17 

 18ומתן עם משפחות המייסדים לפני -המבקשת הוסיפה כי בעלת השליטה קיימה משא

 19, וחודשים רבים לפני שהוקמה 2015הקמת הוועדה. עם התנעת התהליך בחודש יולי 

 20דא שקיימת ביניהם הוועדה, נפגשה נסטלה עם נציגי משפחות המייסדים כדי לוו

 21תמימות דעים ביחס לשוויה של אסם. את המגעים הללו ניהלה נסטלה תוך שהיא 

 22 יודעת שכוח המיקוח של משפחות המייסדים נמוך. 

 23 

 24בהמשך, בישיבה הראשונה של הוועדה ולאחר היעוץ שהיא קיבלה מעו"ד הייק, היא 

 25ות העסקה. החליטה לפגוש את משפחות המייסדים, כביכול לשם בחינת היתכנ

 26בפועל, במסגרת הפגישה הבהירו משפחות המייסדים לוועדה את ציפיותיהן לגבי 

 27התמורה בעסקה, ציפיות שנדונו כבר מול נסטלה. לשיטת המבקשת, הוועדה הבינה 
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 1היטב את ציפיות משפחות המייסדים ביחס לתמורה ולוודאות בעסקה, מה שתמך 

 2 י לביצועה.באפשרות לבחור במתווה של מיזוג משולש הופכ

 3 

 4מנגד, המשיבים דחו את הטענה לפיה נושאי משרה בכירים באסם גרמו לכך  .94

 5שהתחזיות של אסם "יבושלו" באופן שיצדיק הערכת שווי נמוכה לחברה, וכתוצאה 

 6מחירי מניה נמוכים. לגישתם, לאחר שמר פרופר יזם את הפניה לנסטלה ביולי  -מכך 

 7בדיקות פנימיות שונות ללא  2015לי ואוקטובר , ביצעה נסטלה בין החודשים יו2015

 8, מינה מר פרופר צוות סגור 2015מעורבות אסם. לאחר הפגישה עם נסטלה ביולי 

 9ומצומצם באסם, שנועד להיות צוות מתאם שיסייע לנסטלה בהליך הבחינה הפנימי 

 10 והכל על בסיס המידע הקיים כבר בידי אסם.  -שערכה 

 11 

 12השנתיות שהכינה אסם הוכנו בלי קשר לעסקה,  המשיבים הוסיפו כי התחזיות

 13והרבה לפני שזו הייתה על השולחן; וכי יש לדחות את הטענה שלפיה התחזיות של 

 14היו שמרניות ביחס לתחזיות עבר. זאת בשים לב לכך שהפער בין  2016–2015השנים 

 15, שהייתה "שנת שבר" 2015הוכנה בשנת  2016התחזיות נעוץ בכך שהתחזית לשנת 

 16 עונאות הישראלית והשפיעה על התחזיות שלאחריה. בקמ

 17 

 18עוד נטען בהקשר זה כי גישת המבקשת אינה עולה בקנה אחד עם ההלכה הפסוקה 

 19בדלוור, שלפיה מועד בחינת העמידה בתנאי ההגנה הפרוצדוראלית הכפולה הוא 

 20מועד  -ומתן על התנאים המסחריים של העסקה, ובענייננו -מועד תחילת המשא

 21המשפט העליון בדלוור אף קבע כי אין -בית -ועדה המיוחדת. יתר על כן הקמת הו

 22 מניעה לערוך מגעים לבחינת היתכנות של עסקה, כפי שנסטלה עשתה בענייננו. 

 23 

 24ומתן מקדים" בין נסטלה או -המשיבים הוסיפו כי טענות המבקשת בדבר "משא

 25וך לאחור" של הוועדה לבין משפחות המייסדים הן למעשה ניסיונות לבצע "תיאר

 26ומתן למועד מוקדם בהרבה ממועד מינוי הוועדה המיוחדת. -מועד תחילת המשא

 27אולם, לגישתם, בפגישות עם משפחות המייסדים לא נערך דיון במחיר העסקה אלא 
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 1ממניות  24%-וזאת לנוכח העובדה שהמשפחות החזיקו כ -בשאלת היתכנותה בלבד 

 2 נות העסקה כתוצאה מכך. אסם, ולנוכח החשיבות בעמדתם ביחס להיתכ

 3 

 4מר ירושלמי תיאר את פגישותיו עם נציגי משפחות המייסדים כפגישות קצרות 

 5ביותר, בהן נשאלו הנציגים האם הם מעוניינים למכור את החזקותיהם באסם אם 

 6לאו. עוד צוין כי בעת קיום הפגישה, מר ירושלמי ממילא לא ידע מה המחיר שתציע 

 7באותה עת נסטלה טרם שלחה את הצעתה. נסטלה נסטלה עבור המניות, שכן 

 8הוסיפה וטענה בהקשר זה כי מכל מקום, לא היה זה עו"ד הייק שייעץ לוועדה 

 9וזאת כאמור כדי לוודא כי יש  -להיפגש עם משפחות המייסדים, אלא מר ירושלמי 

 JP Morgan 10תוחלת לתהליך. עוד טענו המשיבים כי כל מה שצוין בהערכת השווי של 

 11 ומתן עם משפחות המייסדים.-בהקשר זה, הוא שנסטלה מעולם לא ניהלה משא

 12 

 13בסיכומי התגובה שלה, ציינה המבקשת כי המשיבים לא סיפקו הסבר להתנהלות  .95

 14יו"ר דירקטוריון אסם, שהתניע את העסקה בלא שיתוף הדירקטוריון ותוך הקמת 

 15"צוות סודי ומצומצם" שהעביר לנסטלה מידע חסוי, לרבות תחזיות ההנהלה. 

 16, ולא הבהירו את המשיבים אף לא הוכיחו כי התחזיות הוכנו לפני התנעת העסקה

 17הטעם לכך שהתחזיות שנמסרו לוועדה העידו על שחיקה אדירה בהכנסות אסם 

 18 וברווחיותה לעומת תחזיות שהכינה ההנהלה בשנים קודמות. 

 19 

 20היתה "שנת  2015ההסבר היחיד שניתן מצוי בדבריו של מר ירושלמי, לפיהם שנת 

 21י הוועדה בזמן אמת, שבר". ואולם, לשיטת המבקשת, לדברים אלה אין זכר בדיונ

 22והם שגויים לגופם. גם בחוק המזון אין כדי להסביר את הפער בין התחזית לשנת 

 23. לטענת המבקשת, למשיבים אין גם הסבר לכך 2016לבין התחזית לשנת  2015

 24 שהתחזיות שנמסרו לוועדה הניחו השקעות חריגות לשנות התחזית.

 25 

 26טלה עולה כי במגעים בין עוד טענה המבקשת כי מהמסמכים הפנימיים של נס

 27נסטלה לבין משפחות המייסדים נערך דיון ביחס לשוויה של אסם. במסמכים 

 28הפנימיים גם הובהר כי במקרה שבו רכישת המיעוט תתבצע במתווה של הצעת רכש 
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 1נסטלה תרכוש את מניות משפחות המייסדים בנפרד, במחיר השוק. כן צוין כי  -

 2עם המייסדים עסקה בהיתכנות העסקה ולא  טענת המשיבים לפיה פגישת הוועדה

 3נסתרה אף היא. זאת מאחר שהוועדה הבינה, עוד  -בתמורה לה מצפים המייסדים 

 4בטרם ביצוע הערכת שווי, כי ניתן לגשר על הפער בין ציפיית המייסדים ובין הצעת 

 5פני האפשרות להשיא -נסטלה, וכי מבחינת המייסדים עדיפה הוודאות שבמיזוג על

 6 ורה במסגרת הצעת רכש.את התמ

 7 

 8 דיון

 9ניתן לחלק את טענות המבקשת בהקשר זה לשלושה סוגי פגמים: )א( העברת מידע  .96

 10לסיכומי המבקשת(; )ב(  40–39ונתונים לנסטלה עוד קודם להקמת הוועדה )סעיפים 

 11)ג( פגם בפגישות שערכו נסטלה -"בישול" התחזיות על בסיסן נערכה הערכת השווי; ו

 12 משפחות המייסדים.  והוועדה עם

 13 

 14 כפי שאפרט, אני סבורה כי נושאים אלה אינם מהווים פגם בעבודת הוועדה. 

 15 

 16 העברת מידע ונתונים לנסטלה עוד קודם להקמת הוועדה

 17ראשית יש לציין כי ככלל זכאית נסטלה למידע כבעלת מניות באסם, והדירקטורים  .97

 18 לחוק החברות(.  265-ו 185–184מטעמה זכאים למידע ככאלה )ר' סעיפים 

 19 

 20ומתן -נראה כי החשש אליו מכוונת המבקשת בהקשר זה נוגע לשאלה האם המשא

 21ומתן החל עוד קודם להקמתה, והוא -התנהל כולו באמצעות הוועדה, או שמא המשא

 22נוהל מאחורי גבו של דירקטוריון אסם ומאחורי גבה של הוועדה. ואכן, אם אסם 

 23הדבר עשוי לעלות כדי  -הן עוד בטרם הקמת הוועדה ומתן ביני-ונסטלה החלו לנהל משא

 24פגם בתהליך ההתקשרות בעסקה, שהמשיבים טוענים לגביה כי תנאיה גובשו במסגרת 

 25 ומתן עם הוועדה הבלתי תלויה. -המשא

 26 

 27ומתן -כזכור וכפי שפורט לעיל, ההקלה בסטנדרט הביקורת השיפוטי כאשר המשא .98

 28מתנהל באמצעות ועדה בלתי תלויה, נובעת מכך שהעסקה הופכת מעסקה בין בעל 
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 1(, לעסקה שהיא בעלת מאפיינים של self-dealingהשליטה לבין החברה בשליטתו )

 2ברף הביקורת המחמיר של כלל  עסקה בין צדדים זרים. ככזו, אין עוד סיבה לבחון אותה

 3ומתן המתנהל -ההגינות המלאה. מאחר שהמטרה בהקמת הוועדה היא לדמות משא

 4במנגנון שוק, יש לוודא כי הוועדה מוקמת כבר בתחילת ההליך, ולפני שמתקיים בין 

 5ומתן משמעותי בקשר עם העסקה ותנאיה. כך מובטח כי -הצדדים עצמם משא

 6ידי גורמים "נקיי דעת" המשוחררים מהשפעתו -לו עלההחלטות בקשר עם העסקה יתקב

 7מתי למנות ועדה  -של בעל השליטה )ור' בהקשר זה גם עמיר ליכט "יש ראשית לראשיתו 

 8( 2018)דצמבר נקודה בסוף משפט עצמאית לנוכח עסקה נגועה בחברה?" 

amirlict.wordpress.com.) 9 

 10 

 11השליטה יוכל ליהנות מהגנת בהתאם לאמור, קבעה הפסיקה בדלוור כי על מנת שבעל 

 12, עליו לוותר על כוחו העודף עוד לפני תחילת MFWכלל שיקול הדעת העסקי לפי הלכת 

 13ומתן כלכלי מהותי". כמו כן, עליו להתנות את העסקה, כבר בשלב -קיומו של "משא

 14ומתן בין -ומתן כמשא-שהיא זו שתנהל עמו את המשא -ראשוני זה, בהקמתה של ועדה 

 15 רים:שני צדדים ז

"That is, the purpose of the words 'ab initio,' and other 16 

formulations like it in the MFW decisions, require the 17 

controller to self-disable before the start of substantive 18 

economic negotiations, and to have both the controller 19 

and Special Committee bargain under the pressures 20 

exerted on both of them by these protections. Thus, so 21 

long as the controller conditions its offer on the key 22 

protections at the germination stage of the Special 23 

Committee process, when it is selecting its advisors, 24 

establishing its method of proceeding, beginning its due 25 

diligence, and has not commenced substantive 26 

economic negotiations with the controller, the purpose 27 
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of the pre-condition requirement of MFW is satisfied" 1 

(Flood v. Synutra Int'l, Inc., 195 A.3d 754, 763 (Del. 2018)). 2 

 3 "(Synutraעניין .)להלן: "

 4 

 5גם בעניין  Synutra ענייןהמשפט העליון של דלוור חזר על ההלכה האמורה מ-בית

Olenik v. Lodzinski, 208 A.3d 704, 716 (Del. 2019) " :להלן( ענייןOlenik.)" 6 

 preliminary 7המשפט על כך שדיונים מוקדמים )"-באותו עניין עמד בית

discussions 8בעל השליטה לבין החברה, אינם שוללים בהכרח את האפשרות "( בין 

 9 להחיל את כלל שיקול הדעת העסקי:

"The Court of Chancery held correctly that 10 

preliminary discussions between a controller's 11 

representatives and representatives of the controlled 12 

company do not pass the point of no return for invoking 13 

MFW's protections". 14 

 15 

 16נקבע כי בין החברה לבין בעלת השליטה התקיימו  Olenik ענייןיוער, עם זאת, כי ב

 17בטרם הקמת הוועדה מגעים שהיו בחלקם מגעים מהותיים, בהם העריכו הצדדים 

 18יחדיו את שווי העסקה, וביצעו הערכות שווי שונות. מגעים כאלה הם כמובן 

 19 בעייתיים. 

 20 

 21ומתן בין הצדדים החל רק לאחר שהוקמה הוועדה המיוחדת -במקרה דנן, המשא .99

 22ולאחר שנסטלה שלחה לוועדה את הצעתה הראשונה לעסקה. גם המבקשת לא טענה 

 23 ומתן עם החברה בטרם הקמת הוועדה. -כי נסטלה ערכה משא

 24 

 25וועדה, שכן טענתה של המבקשת היא כאמור כי התהליך החל עוד בטרם הקמת ה

 26, בעוד שכבר ביולי 26.10.2015העסקה נדונה לראשונה בדירקטוריון אסם ביום 

 27נפגש דן פרופר עם נסטלה והעסקה "הותנעה". אכן, פרק הזמן שבין חודש יולי  2015

 28לבין סוף חודש אוקטובר הוא פרק זמן של מספר חודשים. אולם נסטלה העלתה את 
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 1קטוריון אסם הקים את הוועדה המיוחדת, כאמור הצעתה הראשונה רק לאחר שדיר

 2-ומתן על תנאי העסקה התקיים כולו רק לאחר מכן. לכן, לא התקיים משא-והמשא

 3ומתן מהותי לפני הקמת הוועדה ויש לקבוע כי הוועדה הוקמה עם תחילת התהליך, 

 4 כנדרש. 

 5 

 6בהתייחס למידע שנסטלה ביקשה על אסם, אינני סבורה כי הוכח שבקשתה זו  .100

 7ומתן שהחל להתנהל בין נסטלה לאסם. מתצהירו של מר בהדור -היוותה חלק ממשא

 8ידי נסטלה נדרש לשם בדיקת -לתצהיר( עולה כי המידע שהתבקש על 40–38)סעיפים 

 9ומתן בין -חל משאהיתכנות העסקה מצדה. כאמור, המבקשת עצמה לא טענה כי ה

 10הצדדים על בסיס המידע הזה עוד בטרם הוקמה הוועדה. משכך, אף אם הועבר מידע 

 11 , אין בכך פסול כשלעצמו. 2015לנסטלה כבר בחודש יולי 

 12 

 13גם העובדה שהעברת המידע אושרה בדיעבד איננה מהווה פגם בעבודת הוועדה. כפי 

 14ידי היועץ -ע בדיעבד עלשעולה מפרוטוקול ישיבת הוועדה, אישור העברת המיד

 15המשפטי החיצוני של אסם נועד למנוע מצב של ניגוד עניינים בין נושאי המשרה 

 16שהעבירו את המידע לבין בעלת השליטה, שיכול היה לגרום לפגיעה בטובת החברה. 

 17 זאת, ללא שנטען כי הייתה בכך השפעה על עבודת הוועדה. 

 18 

 19המידע גם בכובעם כחברי ועדת ואכן, חברי הוועדה אישרו בדיעבד את העברת 

 20בתום הביקורת. במסגרת אישור ההעברה בדיעבד, צוין במפורש כי המידע הועבר "

 21העברות המידע כאמור הינן פעולות לא מהותיות, שכן " וכי "לטובת החברה", "לב

 22" אין בהן כדי להשפיע מהותית על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה

 23 (.15, בעמ' 31.1.2016ה המיוחדת מיום )פרוטוקול ישיבת הוועד

 24 

 25 "בישול" התכניות העסקיות שעל בסיסן נערכה הערכת השווי

 26טענה נוספת שהעלתה המבקשת נוגעת לתחזיות ששימשו את הוועדה לצורך הערכת  .101

 27שוויה של אסם. לטענתה, תחזיות אלה נערכו לאחר שנסטלה כבר נתנה "אור ירוק" 

 28להתנעת העסקה, ולאחר שדן פרופר הורה על העברת התחזיות לנסטלה לצורך 



 
 יפו -המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב 

  

 אסם השקעות בע"מ ואח'עצמון נ'  40404-03-16 ת"צ
 

 אברהם ברק ושות' שרותי יעוץ בע"מ נ' אסם השקעות בע"מ ואח' 40596-03-16 ת"צ
 

 עצמון נ' אסם השקעות בע"מ ואח' 39947-03-16 ת"צ
 
  
 

 251מתוך  91

 1סתמך על המידע בחינת היתכנות העסקה. לכן, חברי הוועדה אינם יכולים לה

 2שהייתה "מגויסת" להליך שבאותה עת כבר יצא לדרך.  -שסיפקה להם ההנהלה 

 3המבקשת הדגישה כי בפועל, התחזיות ששימשו את הוועדה לשם ביצוע הערכת 

 4 השווי היו תחזיות שמרניות, שכללו השקעות חריגות יחסית לשנים עברו. 

 5 

 6שנתית -ם היא תכנית רבגישת המשיבים היא כאמור כי התכנית העסקית של אס

 7שהוכנה שלא לצרכי העסקה. מר ירושלמי חזר על דברים אלו גם בחקירתו )ור' את 

 8 (.314–313, בעמ' 26.3.2019דבריו בחקירתו בפרוטוקול מיום 

 9 

 10אחד החששות המרכזיים בעסקת בעלי עניין הוא החשש שבעל השליטה ינצל את  .102

 11הערכת שווי החברה, אשר ישרתו את כוחו העודף כדי לבצע מניפולציות ביחס ל

 12האינטרס שלו לשלם מחיר נמוך ככל האפשר בעסקה. לכן, כאשר התכנית העסקית 

 13העתידית של החברה, שעליה מסתמכת הוועדה בהכנת הערכת השווי לעסקה, הוכנה 

 14מתעורר חשש שמא  -לאחר המועד בו בעל השליטה החליט על העסקה והחל לקדמה 

 15תתאים  –בבעל השליטה ויש לה לכן עניין מובנה לרצותו  התלויה –הנהלת החברה 

 16את תחזיותיה באופן שיעלה בקנה אחד עם האינטרסים של בעל השליטה ביחס 

 17לעסקה )היינו, עריכת תחזיות שמרניות שיביאו להערכת שווי נמוכה יותר של 

 18החברה(. בנסיבות כאלה, צריכה הוועדה, ככלל, להתייחס בחשדנות לתחזיות 

 19 לה החברה.  שסיפקה

 20 

 21במקרה דנן, לא ניתן לקבוע בוודאות מהו המועד המדויק שבו הוכנה ואושרה 

 22התכנית העסקית של אסם, והאם התחזית הוכנה לאחר שבעלת השליטה כבר נתנה 

 23–300"אור ירוק" לעסקה )ור' בהקשר זה את דבריו של מר ירושלמי בחקירתו בעמ' 

 24שאל ביחס למועד המדויק שבו הוכנה או , שם הוא נ26.3.2019לפרוטוקול מיום  301

 25 אושרה התכנית העסקית של אסם, ולא ידע להשיב(. 

 26 

 27יחד עם זאת, אני סבורה כי מכלול הנסיבות שהוכח במקרה דנן מעיד על כך שהפגם 

 28הנטען ביחס לעריכת התחזיות של החברה איננו כזה שיש בו כדי לעורר חשש מהותי 
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 1הוא שחברי הוועדה, כמו גם טריגר פורסייט,  לגבי עבודתה של הוועדה. הטעם לכך

 2לא הסתמכו על תחזיות ההנהלה באופן "עיוור". מחומר הראיות עולה כי טריגר 

 3פורסייט אמנם ערכה את הערכת השווי על בסיס התחזיות שמסרה לה ההנהלה, אך 

 4היא התייחסה לתחזיות אלה בצורה ביקורתית ו"הוסיפה" עליהן את הערכתה 

 5 שלה. 

 6 

 7, הבהיר מר תשובה לוועדה כי 14.12.2015כך, בישיבת הוועדה המיוחדת מיום  .103

 8טריגר פורסייט לא הסתמכה על תחזיות ההנהלה כמות שהן, אלא היא בחנה אותן 

 9ביחס למתודולוגיות שלה. התחזית ששימשה אותה להכנת הערכת השווי הייתה 

 10 ידיה:-תחזית שלה שנערכה על

 11דקים את מהימנות התחזיות מר תשובה: אנחנו אמנם לא בו"

 12אך אנחנו לא לוקחים את שקבלנו מההנהלה, כפי שציינתי, 

 13כי אז כל שהיה נותר לנו לעשות הוא  תחזיות החברה כפי שהן,

 14במסגרת ביצוע הערכת השווי אנו לקבוע את שיעור ההיוון. 

 15מוסיפים על תוכנית ההנהלה ידע, שיקולים ומתודולוגיה על פי 

 16. למשל, אם אנו חושבים, על בסיס וויניסיוננו כמעריכי ש

 17היכרותנו עם שוק המזון, שתחזיות החברה לא משקפות במלואן 

 18-את ההשלכות של חוק הגנה על בריאות הציבור )מזון(, תשע"ו

 19)"חוק הקורנפלקס"(, אנו נתייחס ונעדכן את תחזיות  2015

 20בשורה התחתונה, התחזית היא תחזית שלנו ההנהלה בהתאם. 

 21. זה נכון גם אם היא נשענת על תחזיות רסמת לציבורוכך היא מפו

 22" )פרוטוקול ישיבת הוועדה המיוחדת מיום של החברה

 23 (. 4, בעמ' 14.12.2015

 24 

 25לכן, המסקנות הנובעות מהמידע שסיפקה החברה, הן מסקנות שעברו בחינה 

 26מתודולוגית עצמאית של מעריך השווי, תוך שהוא עצמו קובע באופן עצמאי את 

 27 התחזיות הצפויות לחברה בהתאם לידע ולניסיון שלו. 

 28 
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 1הבהיר מר תשובה לחברי הוועדה כי  27.12.2015גם בדיון בוועדה המיוחדת מיום 

 2נו מהתחזית העסקית של החברה. ערכנו בה מספר תיקונים בהתאם יצא"

 3, ור' גם 11, בעמ' 27.12.2015" )פרוטוקול ישיבת הוועדה המיוחדת מיום לתפיסתנו

 4למה ידי מר ירושלמי "-כאשר נשאל מר תשובה על לפרוטוקול(. 4את דבריו בעמ' 

 5ת שלה טוב לא להשתמש בהערכת החברה? הרי היא מכירה את הנתונים והיכולו

 6, מר תשובה השיב לו כי טריגר מכולם. מדוע ההערכה שלכם יותר מתאימה?"

 7מתבססים על הערכת החברה, אך על בסיס ניסיוננו בתחום והיכרותנו פורסייט "

 8עם השוק, לנו יש את הכלים והידע לתת חוות דעתנו האם החברה הייתה שמרנית 

 9 (.11" )שם, בעמ' מדי, למשל ביכולת להעלות מחירים

 10 

 11ואכן, הערכתה של טריגר פורסייט הייתה בפועל הערכה שמרנית פחות ואופטימית 

 12, כאשר שאל מר ירושלמי האם 27.12.2015יותר מזו של הנהלת החברה. בישיבת יום 

 13אפשר לומר שההנהלה שמרנית או אופטימית מדי, אך לא ניתן לשנות את תקופת "

 14כ[כלל, התחזית שלנו קצת יותר ]ידי מר תשובה כי "-הוא נענה על ,התחזית?"

 15(. בהמשך, כאשר נשאל מר תשובה, 11–10)שם, בעמ'  "גבוהה מתחזית החברה

 16האם התחזית של דלויט אשר בבסיס הערכת השווי יותר , "31.12.2015בישיבת יום 

 17כן, הרווח " -?", הוא השיב בחיוב אופטימית מהערכות החברה עליהן נסמכה דלויט

 18" )פרוטוקול לויט הוא יותר גבוה ממה שהעריכה החברההצפוי על פי תחזיות ד

 19 (. 7, בעמ' 31.12.2015ישיבת הוועדה המיוחדת מיום 

 20 

 21ביצועי החברה בשני מעבר לכך, מעריכי השווי בחנו במסגרת עבודתם גם את "

 22, בעמ' 31.12.2015" )פרוטוקול ישיבת הוועדה המיוחדת מיום העשורים האחרונים

 23המבקשת כי לא נערכה בדיקה אל מול תחזיות עבר. לשיטתם  (, וזאת בניגוד לטענת4

 24, 2011ניתן לראות צמיחה במחזור המכירות שלוותה בעליה ברווחיות, עד לשנת "

 25אז נעצרה צמיחת החברה, וכעת, כאמור, היא צומחת בשיעור דומה לקצב גידול 

 26 " )שם(.אף מצויה במגמת ירידה בהכנסה 2015-האוכלוסייה בישראל, וב

 27 
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 1טריגר פורסייט הפעילה אם כן את שיקול דעתה באופן עצמאי, ובחנה את סבירות  .104

 2ההנחות של ההנהלה ביחס לתחזיות החברה גם תוך השוואה לביצועיה של החברה 

 3בעבר. אני סבורה כי בנסיבות אלה, כאשר מעריך השווי מטעם הוועדה עושה שימוש 

 4נהלה ולבצע הערכת שווי בכלים העומדים לרשותו כדי להעריך את תחזיות הה

 5עצמאית, לא ניתן לקבוע כי נפל פגם בהתנהלות הוועדה רק משום שהנהלת החברה 

 6העבירה לוועדה את התחזיות שהיא ערכה. השימוש של הוועדה במעריך שווי בלתי 

 7תלוי המבצע הערכת שווי עצמאית, מפיג במידה רבה את החשש מביצוע מניפולציות 

 8 בתחזיות החברה. 

 9 

 10אף לא הוכיחה כי המועד בו הוכנו  –שהנטל מוטל עליה  –עבר לכך, המבקשת מ .105

 11התחזיות של הנהלת אסם אכן היה לאחר התנעת העסקה, או כי הן הוכנו לצורך 

 12 העסקה. המומחה מטעם המבקשת הודה כי אין לו כל ידיעה מתי התחזיות הוכנו:

 13 כב' השופטת: אתה מייחס כאן לאוסם משהו שנעשה במזיד או"

 14לפחות באיזה סוג של מניפולציה. יש לזה פחות משמעות כמובן 

 15אם זה נעשה לפני שהתחילו הדיונים על המיזוג. האם אתה יודע 

 16 מתי זה קרה?

 17, בעמ' 26.3.3019" )ר' פרוטוקול מיום ת: אני לא יודע מתי זה קרה

236–237.) 18 

 19 

 20לסייע לה.  המבקשת ניסתה להיבנות מעדותו של מר ירושלמי, אולם אין בכך בכדי

 21זאת מאחר שבמהלך עדותו חזר וטען מר ירושלמי כי הוא לא זוכר מתי בדיוק נערכה 

 22–303התכנית העסקית, ואף הדגיש כי לא היה קשר בינה לבין העסקה )שם, בעמ' 

304.) 23 

 24 

 25יתרה מזאת, השאלה לאיזה צורך הוכנו התחזיות התעוררה בדיוני הוועדה. חברי  .106

 26נושא זה, וצוין מפורשות כי התחזיות שהתקבלו לא נערכו הוועדה ערכו בירורים ב

 27 לצורך הערכת השווי אלא לצרכיה הפנימיים של החברה:
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 1נווה: קיבלתם תחזיות של החברה שהיא יצרה עבור -עו"ד ברגמן"

 2 עצמה ולא לצורך הערכת שווי זו?

 3 מר תשובה: כך נאמר לנו.

 4בעלי ד"ר מרידור: נקודה נוספת. תחזיות אלו נעשו על דעת 

 5 השליטה, הרוכשת בעסקה שבפנינו, והיא אישרה זאת.

 6שנתית -מר תשובה: לנו נאמר שהחברה הכינה תוכנית רב

 7 לעצמה, לצרכיה, וציידה אותנו במידע זה.

 8מר ירושלמי: התוכנית אושרה גם בדירקטוריון החברה. מכהנים 

 9בדירקטוריון גם נציגי בעלת השליטה. לכן ציינה ד"ר מרידור 

 10" )פרוטוקול ישיבת הן גם על דעתה של בעלת השליטהשהתחזיות 

 11; מסקנה 4.12.2015, בעמ' 14.12.2015הוועדה המיוחדת מיום 

 12דומה עולה גם ממכתב שהעבירה אסם לבקשת מעריכי השווי 

 13 ((. 31.1.2016)נספח ב' לפרוטוקול ישיבת הוועדה המיוחדת מיום 

 14 

 15ירקטוריון שעסקו באישור אמנם, המבקשת טוענת כי הפרוטוקולים של ישיבות הד

 16התכנית העסקית לא גולו במסגרת ההליך. ואולם, אינני סבורה כי די באמור כדי 

 17ידי -לאפשר את הקביעה מרחיקת הלכת לפיה התכנית העסקית נערכה על

 18דירקטוריון אסם בצורה מניפולטיבית שלא עולה בקנה אחד עם ההערכות של חברי 

 19בעלת השליטה. יתרה מכך, כפי שעולה מהאמור הדירקטוריון, וזאת רק כדי לסייע ל

 20לעיל, בשלב הראשוני ובטרם הוקמה הוועדה הבלתי תלויה, רק צוות מצומצם מאד 

 21באסם היה מודע לכוונה האפשרית של נסטלה לרכוש את החברה )המנכ"ל, מנהל 

 22(. 485, בעמ' 28.3.2019ר' עדות דן פרופר, פרוטוקול מיום  –הכספים והיועץ המשפטי 

 23ת, בעוד שבהכנת התכנית העסקית היו מעורבים כלל חברי הדירקטוריון, היינו זא

 24גם כאלה שלא היו מודעים לכך. ביחס לדירקטורים הללו, לא ניתן לקבוע כי הם 

 25 הסיטו את התחזיות כדי להתאימן לאינטרס של בעלת השליטה. 

 26 
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 1כי הן כללו כאמור, המבקשת אף טענה כי בפועל היו תחזיות החברה שמרניות ו .107

 2השקעות חריגות ללא הצדקה. אני סבורה כי המבקשת לא הוכיחה טענה זו. מנגד, 

 3 מר ירושלמי סיפק בחקירתו הסבר לכך, ועדותו לא נסתרה. 

 4 

 5 2015כך, כאשר נשאל מר ירושלמי באשר לתחזית החברה, הוא הסביר כי שנת 

 6ספר שינויים הייתה "שנת שבר" בקמעונאות הישראלית, וכי התרחשו בשנה זו מ

 7 משמעותיים שהשפיעו על תחזיות החברה. הוא העיד כי: 

 8אני שמעתי את הדיון המלומד כאן מהבוקר על כל מיני מספרים "

 9וחלקי מספרים שלהערכתי משפיעים מעט מאוד על מה שבאמת 

 10היא שנת שבר  2015. צריך להבין שנת 2015קרה בשנת 

 11ול החליטה בקמעונאות הישראלית. שופרסל שהיתה במשבר גד

 12... תוסיף על זה שבשנת  private label -שהיא נכנסת לתחום ה

 13' סביב חוק המזון. ...קרו עוד כל מיני דברים. אחד החברות 15

 14הגדולות היו מחזיקות סדרנים בחנויות. והם דאגו למצב את 

 15המוצרים במקום שיהיו יותר אטרקטיביים מבחינת הקונה. 

 16דולות לא יכולות להיכנס והחוק קבע שהחנויות, שהחברות הג

 17היתה שנת משבר עולמי בנושא  15לחנויות... בנוסף לכל אלה שנת 

 18חומרי גלם. היה ברור לכולם שמחירי חומרי הגלם עולים ויעלו, 

 19" )ר'  ויחד עם זה לא ניתן יהיה לממש מחיר, להעלות מחירים...

 20 (. 327–325, בעמ' 26.3.2019פרוטוקול מיום 

 21 

 22גות" בשנות התחזית, מר ירושלמי הסביר כי מדובר בקשר ל"השקעות החרי

 23האופציה בהשקעות שהיו כורח המציאות, ואשר אינן קשורות לעסקת המיזוג: "

 24של מטרנה לא נגזרת מהתוכנית העסקית אלא מההסכם עם  50% -לקנות את ה

 25מטרנה. המפעל של במבה נגזר מהאישורים שהם מקבלים לבנות מפעל. אין קשר 

 26ין תהליכים שקורים בחיים של חברה, לדינאמיקה של המשתנה בין הדברים. ב

 27 (.331" )שם, בעמ' הסביבתי שלה

 28 
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 1כאשר נשאל מר ירושלמי בחקירתו האם ההשקעות הצפויות של החברה בשנות 

 2התחזית לעסקה היו גבוהות ביחס לממוצע ההשקעות בשנים עברו, הוא השיב 

 3 (. 331–329ו שם, בעמ' בחיוב, אך טען כי אין בכך כל פגם )ור' את דברי

 4 

 5מכל האמור לעיל עולה אם כן כי במקרים בהם מוכח כי הנהלת החברה ערכה את  .108

 6התחזיות לאחר שהחברה ובעלת השליטה כבר הסכימו על קיום העסקה, מתעורר 

 7חשש שמא התחזיות לא ישקפו את מצב החברה לאשורו. במצב כזה יש קושי 

 8החברה לוועדה כ"כזה ראה וקדש". יחד עם להסתמך על התחזיות שמוסרת הנהלת 

 9זאת, מדובר בחשש בלבד, שמשמעותו היא שעל הוועדה לנהוג בחשדנות ביחס 

 10לתחזיות ולבחון אותן בצורה ביקורתית. לכן, במקרה בו החברה שוכרת את 

 11שירותיו של מעריך שווי בלתי תלוי, כאשר מעריך השווי הזה בוחן באופן עצמאי 

 12 -החברה ועורך הערכת שווי לפי מיטב שיקול דעתו המקצועי  וביקורתי את תחזיות

 13אין לקבוע כי נפל פגם בעבודת הוועדה רק משום שהתחזיות הועברו למעריך השווי 

 14ידי ההנהלה. מעבר לכל אלה, לא הוכח במקרה דנן כי התחזיות נערכו לאחר -על

 15 שהעסקה "הותנעה". לכן, אינני מקבלת את טענות המבקשת בהקשר זה. 

 16 

 17 הפגישות עם משפחות המייסדים

 18המבקשת התייחסה בטענותיה הן לפגישה של עו"ד הייק עם משפחות המייסדים,  .109

 19 הן לפגישתן של המשפחות עם הוועדה המיוחדת. 

 20 

 21אין מחלוקת כי עוד לפני  - מטעם נסטלה הטענה על אודות הפגישה עם עו"ד הייק .110

 22הייק, עם נציגי משפחות המייסדים.  הקמת הוועדה, נפגשה נסטלה באמצעות עו"ד

 23בחקירתו העיד מר בהדור כי מטרת הפגישה הייתה לוודא כי אם תעמוד על הפרק 

 24עסקה בה נסטלה תבקש לרכוש את מניות הציבור ולהפוך את אסם לחברה פרטית, 

 25הרי שמשפחות המייסדים יסכימו למכור את מניותיהן )ר' פרוטוקול מיום 

 26לתצהיר מטעם מר בהדור(. המבקשת טענה  39, וכן סעיף 469–468, בעמ' 28.3.2019

 27כי הפגישה שקיימה נסטלה עם משפחות המייסדים מעידה על כך שגם לאחר שהחל 

 28 ההליך, היא לא ויתרה על כוחה להשפיע על תנאי העסקה. 
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 1 

 2ועל כל פנים, המבקשת  –אינני מקבלת את טענת המבקשת. מחומר הראיות עולה 

 3י הדיונים שקיימה בעלת השליטה עם משפחות המייסדים כ –לא הוכיחה אחרת 

 4. אני סבורה כי נסטלה הייתה Going Privateנועדו לבחון את היתכנותה של עסקת 

 5שהחזיקו בחלק משמעותי ממניות המיעוט  –זכאית לפנות למשפחות המייסדים 

 6 כדי לבחון את היתכנותה של עסקה כזו. בדיקה כזו הייתה מתבקשת לפני –בחברה 

 7 תחילת המגעים הקונקרטיים ביחס לעסקה ולתנאיה. 

 8 

 9בחומר הראיות אין ראיה לפיה בין נסטלה )או הוועדה( לבין משפחות  -זאת ועוד  .111

 10 ומתן קונקרטי בקשר למחיר המניות. -המייסדים התנהל משא

 11 

 12-(. בחוות24)ר' ת/ JP Morganהדעת מטעם -המבקשת הפנתה בהקשר זה לחוות

 13ומתן. אחת -הדעת ישנה התייחסות לטיעונים אפשריים של הוועדה המיוחדת במשא

 14השאלות שהופיעה במסגרת זו כשאלה אפשרית שהוועדה המיוחדת עשויה להעלות 

 15ומתן עם משפחות -ומתן, הייתה השאלה האם בעלת השליטה קיימה משא-במשא

 16ם טריגר פורסייט לנסטלה הייתה המייסדים לפני העסקה. התשובה המוצעת מטע

 17ומתן עם משפחות המייסדים, אך התקיימה פגישה כדי לוודא -כי לא התקיים משא

 18 שההערכות של נסטלה ושל משפחות המייסדים בקשר לעסקה אינן רחוקות מדי. 

 19 

 20 (:32כך נכתב במסמך האמור )בעמ' 

"Have you had any discussion or negotiation with the 21 

families?  22 

For the past two years Gabi [.עו"ד הייק, ר.ר] has been 23 

approached by the families several times with them 24 

enquiring about a potential sale of their stakes to Nestor 25 

 We have not negotiated with the 26 [הכוונה היא לנסטלה, ר.ר.]

families, but as long-term partners we wanted to make 27 
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sure that before launching the process that our views on 1 

Odyssey [.הכוונה היא לאסם, ר.ר] value are not far apart".  2 

 3 

 4ומתן, -מהאמור לעיל עולה כי בין משפחות המייסדים לבין נסטלה לא התנהל משא

 5 בקשר לעמדתן בנוגע לעסקה אפשרית. אלא נערך )ביוזמת המשפחות( בירור הדדי 

 6 

 7הוא מסמך פנימי שנועד לעיני נסטלה בלבד, ושגולה רק  JP Morganהמסמך של 

 8במסגרת גילוי המסמכים הרחב שבוצע בהליך הנוכחי, מה שמגביר את הערך 

 9הראייתי שלו. כאמור, תוכן המסמך עולה בקנה אחד עם עמדת המשיבים לפיה לא 

 10טלה לבין המשפחות על מחיר מניותיהן, אלא רק בחינה ומתן בין נס-התנהל משא

 11אינו מעיד על קיומו של פגם מהותי  JP Morganכללית של עמדתן. לכן, המסמך של 

 12הדעת, כדי -בעבודת הוועדה. אין די בעובדה כי השאלה והתשובה הנ"ל נזכרו בחוות

 13מתן על ו-לקבוע כי בפגישה בין משפחות המייסדים לבין נסטלה אכן התקיים משא

 14 תנאי העסקה ומחירה. 

 15 

 16מכל מקום וכאמור לעיל, משהוקמה הוועדה המיוחדת, היא לקחה לידיה את 

 17ומתן, והיא הייתה אמונה עליו, בהתאם למכלול -ה"מושכות" של ניהול המשא

 18השיקולים שלה ולמכלול המידע שהיה ברשותה. לפיכך, המגעים בין נסטלה לבין 

 19עדה ממילא אינם שוללים את האפשרות משפחות המייסדים בטרם הקמת הוו

 20 ומתן שקיימה הוועדה עם נסטלה ועל תוצאות פעולתה. -להסתמך על הליך המשא

 21 

 22משפחות המייסדים כאשר היא מודעת לכך המבקשת טענה עוד כי נסטלה פנתה ל .112

 23שכוח המיקוח שלהן נמוך. היא ציינה כי במהלך השנתיים שקדמו לעסקה, פנו 

 24לנסטלה מספר פעמים לצורך מכירת מניותיהן, ולכן נסטלה משפחות המייסדים 

 25 ידעה כי היא תוכל לרכוש את מניותיהן במחיר השוק. 

 26 

 27אינני סבורה כי טענת המבקשת באשר לכוח המיקוח של משפחות המייסדים 

 28משליכה על בחינת התנהלות הוועדה. טענה זו עשויה להיות רלוונטית ביחס לשאלה 



 
 יפו -המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב 

  

 אסם השקעות בע"מ ואח'עצמון נ'  40404-03-16 ת"צ
 

 אברהם ברק ושות' שרותי יעוץ בע"מ נ' אסם השקעות בע"מ ואח' 40596-03-16 ת"צ
 

 עצמון נ' אסם השקעות בע"מ ואח' 39947-03-16 ת"צ
 
  
 

 251מתוך  100

 1כמת משפחות המייסדים לעסקה כאינדיקציה לשווי הוגן האם ניתן להסתמך על הס

 2להלן(. אולם הטענה אינה רלוונטית  306–304של החברה )נושא שיידון בסעיפים 

 3לבין  הוועדהומתן בתנאי שוק בין -בבחינת השאלה האם התקיים הליך משא

 4 נסטלה. 

 5 

 6 -ומתן של הוועדה המיוחדת עם משפחות המייסדים -הטענה על אודות המשא .113

 7המבקשת טענה כי נסטלה לא הסתפקה במגעים שהיא עצמה ניהלה מול משפחות 

 8המייסדים, וכי היא "וידאה", באמצעות עו"ד הייק, כי הוועדה תיפגש גם היא עם 

 9דים לבין משפחות המייסדים. לטענתה, בפגישה שנערכה בין משפחות המייס

 10הוועדה המיוחדת, הבהירו משפחות המייסדים לוועדה את הציפייה שלהן לגבי 

 11התמורה בעסקה )שכבר נדונה מול נסטלה(, והן גם הבהירו לוועדה את שאיפתן 

 12 לוודאות בעסקה, שיקול שתרם לבחירה במתווה של מיזוג משולש הופכי. 

 13 

 14פנים היא אינה מעידה על אני סבורה כי אין לקבל את טענת המבקשת, וכי על כל 

 15 פגם שנפל בהתנהלות הוועדה אשר שולל את היכולת להסתמך על תוצאות עבודתה. 

 16 

 17מחומר הראיות עולה כי הוועדה המיוחדת אכן החליטה אף היא, לאחר הקמתה,  .114

 18להיפגש עם נציגי משפחות המייסדים )ר' עדות מר ירושלמי בפרוטוקול מיום 

 19מר ירושלמי הבהיר בחקירתו כי מטרת הפגישה הייתה לקבל (. 360, בעמ' 26.3.2019

 20ממשפחות המייסדים הצהרה כי הן מוכנות למכור את מניותיהן, שכן ללא הסכמתן 

 21רק רצינו הצהרה שהם רוצים למכור שלא אין טעם לנסות לקדם את העסקה: "

 22 (. 1, ש' 361" )ר' שם, בעמ' נשרוף סתם זמן

 23 

 24ול הישיבה הראשונה של הוועדה מיום דברים דומים עולים גם מפרוטוק

 25הואיל ושלושה בתי אב הקשורים למייסדי , בה ציין מר ירושלמי כי "26.10.2015

 26מנת לבחון -ממניות החברה, מציע להיפגש עימם על 25%-החברה מחזיקים בכ

 27באם הם בכלל מעוניינים למכור את מניותיהם. תשובה שלילית משמעותה שאין 
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 1" )ר' פרוטוקול ישיבת הוועדה על כל המשאבים שיושקעו בוכל סיכוי להליך וחבל 

 2 (. 26.10.2015המיוחדת מיום 

 3 

 4, דומה כי גם ראשיתהאם יש פגם בקיומה של פגישה כזו? אינני סבורה כך.  .115

 5ומתן, אלא -המבקשת לא טענה כי בין הוועדה לבין משפחות המייסדים נוהל משא

 6סדים העבירו המשפחות לוועדה את טענתה הייתה כי בפגישה עם משפחות המיי

 7 הציפיות שלהן לגבי העסקה, ציפיות שלטענתה כבר נדונו מול נסטלה. 

 8 

 9ואולם, פניית הוועדה בתחילת ההליך אל משפחות המייסדים כדי לוודא את 

 10ההיתכנות של העסקה איננה בעייתית. כפי שהובהר, משפחות המייסדים היו גורם 

 11ממניות אסם.  24%וט בחברה, בהיותן בעלים של מניות המיע-משמעותי בקרב בעלי

 12 לכן, בחינה מראש של עמדתן ביחס לעסקה היא צעד לגיטימי ואף הכרחי. 

 13 

 14ומתן בין הוועדה לבין משפחות המייסדים, וגם -, גם אם נניח כי התנהל משאשנית .116

 15אם אלה מסרו לוועדה את הציפיות שלהן מהעסקה, אין בכך כדי להוות פגם 

 16 עבודתה של הוועדה. בתהליך 

 17 

 18את הפגישה עם משפחות המייסדים ניהלה הוועדה כוועדה בלתי תלויה שתפקידה 

 19-ולתת ביחס לתנאי העסקה מנקודת מבטם של כלל בעלי-לבחון, להעריך ולשאת

 20מניות המיעוט, היה על הוועדה -מניות המיעוט. כמי שהיה עליה לייצג את בעלי

 21ובכלל זה גם עבור  -המניות הללו -עלילמקסם את התמורה בעסקה עבור כלל ב

 22 משפחות המייסדים. 

 23 

 24אכן, לא קיים פרוטוקול של מפגש הוועדה עם משפחות המייסדים )וגם בהקשר זה 

 25כמו ביחס לכל יתר פעולות הוועדה, מוטב היה לו היה קיים פרוטוקול כזה או 

 26זה תרשומת מדויקת של השיחה שנערכה(. יחד עם זאת, גם אם נניח שבמפגש ה

 27הציגו משפחות המייסדים את ציפיותיהן בקשר עם העסקה לוועדה, ואף אם נניח 

 28כי גם נושא המחיר שמשפחות המייסדים מבקשות לקבל כנגד מניותיהן עלה בשיחה 



 
 יפו -המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב 

  

 אסם השקעות בע"מ ואח'עצמון נ'  40404-03-16 ת"צ
 

 אברהם ברק ושות' שרותי יעוץ בע"מ נ' אסם השקעות בע"מ ואח' 40596-03-16 ת"צ
 

 עצמון נ' אסם השקעות בע"מ ואח' 39947-03-16 ת"צ
 
  
 

 251מתוך  102

 1אינני סבורה כי הדבר מהווה פגם בעבודת הוועדה. כל עוד לא הוכח כי הוועדה  -זו 

 2מניות המיעוט, אין -על חשבון בעליהבלתי תלויה ביקשה להיטיב עם בעל השליטה 

 3המניות הללו )משפחות המייסדים( -בעובדה שעמדתם של חלק משמעותי מבעלי

 4 הוצגה לוועדה, כדי לפגום בעבודתה או בשיקול הדעת שלה. 

 5 

 6מניות -כאמור, הוועדה אמורה לנסות להשיא במידת האפשר את התמורה לבעלי

 7כי גם משפחות המייסדים העדיפו  המיעוט, לרבות למשפחות המייסדים. אין ספק

 8לקבל את התמורה המקסימלית עבור מניותיהן. אכן, לגישת המבקשת היו משפחות 

 9המייסדים מוכנות למכור את מניותיהן במחיר מופחת. אף בהנחה שאלה הם פני 

 10להלן(, אין סיבה לכך שהוועדה  301–299הדברים )ור' דיון בנושא זה בסעיפים 

 11ה, ולא תנסה למקסם את המחיר מול נסטלה. במילים תסתפק דווקא במחיר ז

 12ומתן בין הצדדים, -אחרות, המבקשת לא השכילה להסביר מדוע גם אם נוהל משא

 13המחיר אותו דרשו משפחות המייסדים היה הרף העליון אותו דרשה הוועדה 

 14 מנסטלה, וכיצד הפגישות בין הצדדים גרמו להפחתת התמורה. 

 15 

 16לת השליטה הן הוועדה נפגשו עם משפחות המייסדים לכן, גם אם נניח כי הן בע

 17ומתן עמן, פגישות אלו אינן אמורות בנסיבות המקרה דנן להשפיע -וניהלו משא

 18 לרעה על זכויות המיעוט או על עבודת הוועדה. 

 19 

 20המבקשת הוסיפה וטענה כי הפגישות עם משפחות המייסדים הביאו לכך שהוועדה  .117

 21בחרה לערוך את העסקה במסלול של מיזוג משולש הופכי חלף המסלול של הצעת 

 22פי שהפרמיה במסלול של מיזוג משולש הופכי היא נמוכה יותר. -על-רכש. זאת, אף

 23משולש הופכי לביצוע  , הבחירה במסלול של מיזוג155–152כפי שיובהר בסעיפים 

 24העסקה היא בחירה לגיטימית. הוועדה הפעילה שיקול דעת בהקשר זה. העובדה 

 25שמשפחות המייסדים העדיפו את המתווה הזה הייתה שיקול שהוועדה הייתה 

 26 רשאית לשקול, בין יתר שיקוליה. 

 27 
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 1מהן )משפחות  70%-למעלה מ –עוד יובהר כי חלק משמעותי ממשפחות המייסדים 

 2ממניות  24%-מכלל המניות, מתוך כ 17.5%-י ופינקלשטיין המחזיקות בכירקונ

 3נמנעו בסופו של דבר מלהצביע באסיפת  –החברה השייכות למשפחות המייסדים( 

 4לתשובת אסם לבקשת האישור  28המניות משום חשש לניגוד עניינים )סעיף -בעלי

 5יגים של משפחות לתשובת נסטלה לבקשת האישור(. הטעם לכך היה כי נצ 445וסעיף 

 6נמנעו כלל המשפחות הללו  –למען הסר ספק  –אלה מכהנים כדירקטורים, ולכן 

 7מהשתתפות בהצבעה. לאור האמור, אף אם בעלת השליטה, הוועדה ומשפחות 

 8המייסדים הגיעו למחיר מוסכם ביניהן, לא היה די בכך כדי להבטיח את אישור 

 9 העסקה באסיפה הכללית. 

 10 

 11, אינני סבורה כי הפגישות עם משפחות המייסדים מהוות פגם לאור כל האמור לעיל

 12 בהליך העבודה של הוועדה הבלתי תלויה. 

 13 

 14 הטענה בעניין ניגוד העניינים של טריגר פורסייט -הפגם השלישי 

 15לטענת המבקשת, ההתקשרות של הוועדה עם חברת טריגר פורסייט הייתה נגועה  .118

 16, קבוצת דלויט העולמית )המחזיקה ראשיתבניגוד עניינים, וזאת משני טעמים. 

 17, לטריגר שניתבטריגר פורסייט( מספקת שירותים לחברה ולבעלת השליטה; ו

 18פורסייט שולם רכיב שכר שהותנה באישור העסקה, אשר היה גבוה באופן משמעותי 

 19מהשכר ששולם לה בגין שירותיה בפועל. המבקשת הבהירה כי מבנה השכר ששולם 

 20ל רכיב שהותנה בפרסום הערכת השווי בדיווחיה של אסם, לטריגר פורסייט כל

 21וטענה כי התניית התשלום בפרסום העסקה מהווה למעשה התנייתו באישור ראשוני 

 22שלה. לשיטתה, יש לדחות את ההבחנה שעורכים המשיבים בין פרסום העסקה לבין 

 23 הצלחתה. 

 24 

 25של הוועדה  המשיבים כפרו בטענת המבקשת. לטענתם, לא נפל כל פגם בהתקשרות

 26המיוחדת עם טריגר פורסייט, בעיקר כאשר הוועדה הכפיפה את החלטתה להתקשר 

 27 עם טריגר פורסייט לבדיקת ניגוד עניינים. בהתייחס לטענות המבקשת הם השיבו,

 28, כי קבוצת דלויט העולמית מספקת שירותים לחברות בקבוצת נסטלה ראשית
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 1באסם או בנסטלה. בהמלצת  בהיקף זניח, שאינו יוצר תלות לטריגר פורסייט

 2היועצים המשפטיים של הוועדה הוחלט לכן להמשיך בהתקשרות מול טריגר 

 3פורסייט. כמו כן, נטען כי הנתונים הרלוונטיים בהקשר זה נכללו במכתב 

 4ההתקשרות, בהערכת השווי שפורסמה, בתשובת הוועדה לשאלות אנטרופי ובדו"ח 

 5 העסקה. 

 6 

 7גישת המבקשת לפיה לטריגר פורסייט שולם רכיב שכר , נטען כי יש לדחות את שנית

 8 פרסוםשהותנה בהשלמת העסקה. לטענת המשיבים, יש להבחין בין התניית השכר ב

 9העסקה. התניית שכרו של מעריך שווי בפרסום  הצלחתהעסקה לבין התנייתו ב

 10ציבורי של הערכת השווי היא כלי לגיטימי שנועד לאפשר למעריך השווי לתמחר את 

 11כון הגלום בפרסום, והיא אינה מעידה על תלות כלשהי של מעריך השווי. הסי

 12המשיבים הוסיפו כי שכר הטרחה של טריגר פורסייט עמד בכללים המקובלים לשכר 

 13טרחה של מומחה כלכלי, ונדון בישיבת הוועדה בטרם אושר. מעבר לכך, הערכת 

 14סקה תאושר השווי הייתה צפויה להתפרסם במסגרת דו"ח העסקה, בין אם הע

 15לבסוף ובין אם לאו, וההגנה מפני חשיפה היא רלוונטית גם למקרה שבו העסקה לא 

 16 תאושר. 

 17 

 18בסיכומי התגובה ציינה המבקשת כי המשיבים התעלמו מכך שבהסכם ההתקשרות 

 19נקבע שהשכר המותנה ישולם רק במקרה שבו הערכת השווי תפורסם בדיווחיה של 

 20לצד ג'. כן צוין כי המשיבים לא הציגו אף  אסם, ולא בכל מקרה שבו היא תגולה

 21שבו הערכת  –למעט אישור ראשוני של העסקה והבאתה לאישור האסיפה  –תרחיש 

 22השווי תפורסם בדיווחי אסם, וכי מכל מקום, התרחיש של פרסום בנסיבות של 

 23 אישור ראשוני של העסקה הוא התרחיש הסביר ביותר.

 24 

 25 דיון

 26מסגרת עסקת מיזוג, כדוגמת העסקה דנן, צריכה בדרך ועדה בלתי תלויה המוקמת ב .119

 27כלל למנות מומחים ויועצים מקצועיים שייעצו לה, וזאת הן בפן המשפטי הן בפן 

 28עסקי. מטבע הדברים, על היועצים הללו להיות בלתי תלויים בבעל השליטה -הכלכלי



 
 יפו -המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב 

  

 אסם השקעות בע"מ ואח'עצמון נ'  40404-03-16 ת"צ
 

 אברהם ברק ושות' שרותי יעוץ בע"מ נ' אסם השקעות בע"מ ואח' 40596-03-16 ת"צ
 

 עצמון נ' אסם השקעות בע"מ ואח' 39947-03-16 ת"צ
 
  
 

 251מתוך  105

 1או בחברה, שכן תלות שכזו עלולה לפגוע באפשרותה של הוועדה לקבל מידע 

 2 ובייקטיבי מיועציה, ולכן ביכולתה לדמות הליך בתנאי שוק. א

 3 

 4 יפים לעניין זה הדברים שכתבו חמדני וחנס במאמרם:

 5אפקטיביות הוועדה מחייבת שיועציה המקצועיים לא יהיו "

 6תלויים בבעל השליטה )ובכלל זה לא יהיו תלויים בחברה(. על 

 7לחברה אין יחסי הוועדה לוודא כי בין היועצים לבעלי השליטה או 

 8תלות אשר עלולים להעמיד את היועצים במצב של ניגוד עניינים 

 9בין הצורך לספק ייעוץ מקצועי לוועדה ובין הרצון לשרת את 

 10האינטרס של בעל השליטה, או למנוע מהם את היכולת לספק 

 11לוועדה המיוחדת ולחבריה ייעוץ כלכלי או משפטי עצמאי. אין 

 12עוץ תדיר לבעל השליטה, שסיפקו להשתמש ביועצים הנותנים יי

 13לאחרונה שירותים בהיקף מהותי לבעל השליטה או לחברה, או 

 14" )ר' שיש להם יחסי תלות אחרים בבעל השליטה או בחברה

 15 (.781, בעמ' הגינות מלאה! –חמדני וחנס 

 16 

 17במקרה דנן הוסמכה הוועדה לקבל החלטה לפי שיקול דעתה בדבר שכירת שירותי  .120

 18(. במסגרת זו, 26.10.2015)ר' פרוטוקול ישיבת דירקטוריון אסם מיום יעוץ חיצוני 

 19החליטה הוועדה כאמור להתקשר עם חברת טריגר פורסייט, כדי שזו תעניק לה יעוץ 

 20התלות -פיננסי והערכה של שווי מניות החברה. הוועדה הייתה מודעת לחשיבות אי

 21וד עניינים ותלות של של מעריך השווי, והכפיפה לכן את ההתקשרות לבדיקת ניג

 22ג' לתצהיר מטעם מר 16טריגר פורסייט באסם ובבעלת השליטה )ור' גם את סעיף 

 23 (. 26.3.2019לפרוטוקול מיום  369ירושלמי, וכן את דבריו בעמ' 

 24 

 25ליעוץ שהעניקה טריגר פורסייט הייתה חשיבות רבה בעסקה, משום שהשווי 

 26המיעוט היה השיקול העיקרי  מניות-ידי בעלי-המוערך של המניות המוחזקות על

 27והמרכזי בבחינת השאלה האם לאשר את העסקה. חשיבות היעוץ אותו העניקה 

 28טריגר פורסייט לוועדה מקבלת משנה תוקף לאור החלטת הוועדה שלא לפנות 
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 1להליך תחרותי, ולקיים חלף זאת "הליך אחר" שיתבסס על הערכת שווי שבה היא 

 2ג' לתצהיר מטעם מר ירושלמי; כן ר' פרוטוקול 17הצטיידה )ר' בהקשר זה את סעיף 

 3 (. 15, בעמ' 31.12.2015ישיבת הוועדה המיוחדת מיום 

 4 

 5לאור האמור עד כה, נתייחס כעת לטענות המבקשת ביחס לפגמים הנטענים 

 6 בבחירתה של טריגר פורסייט כיועצת של הוועדה. 

 7 

 8 ברה ולבעלת השליטההטענה כי דלויט )המחזיקה בטריגר פורסייט( מספקת שירותים לח

 9דנה הוועדה בהתקשרות עם טריגר  26.11.2015בישיבת הוועדה המיוחדת מיום  .121

 10פורסייט. מפרוטוקול הדיון עולה כי הוועדה הייתה ערה לחשיבות שיש לשאלת 

 11התלות בין טריגר פורסייט לבין החברה או בינה לבין בעלת השליטה, ולחובתה לברר 

 12 נושא זה: 

 13..[ מר תשובה, אמרתם שנתתם בעבר ייעוץ כלשהו עו"ד חודק: ]."

 14 לבעלת השליטה?

 15מר תשובה: פירמת דלויט העולמית עובדת עם בעלת השליטה. 

 16התנאי שקיבלנו מדלויט ישראל לבצע את הערכת השווי לחברה 

 17הוא שיש גורם שניתן לפנות אליו בכל שאלה של תלות וניגוד 

 18 עניינים בדלויט העולמית. ]...[

 19יש לבדוק את הנתונים ולפיהם לקבוע האם למר  עו"ד חודק:

 20. ייתכן שיוחלט שמר תשובה יש תלות בחברה או בבעלת השליטה

 21בנפרד,  Fairnessתשובה יערוך הערכת שווי, ומומחה נוסף יערוך 

 22אם למעריך השווי יש צריך לחשוב על הנושא ולהחליט לגביו. 

 23הדעת  תלות כלשהי בחברה, בכל דרך שהיא, אז אין ערך לחוות

 24, 26.11.2015)פרוטוקול ישיבת הוועדה המיוחדת מיום  "שיגיש

 25 (.9בעמ' 

 26 
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 1עוד עולה מפרוטוקול הדיון כי הוועדה נתנה את דעתה לכך שלצורך בחינת התלות, 

 2יש להבחין בין דלויט ישראל לבין דלויט העולמית, ולבחון באופן מעמיק את מערך 

 3 שליטה:הזיקות של כל אחת מהן עם החברה ועם בעלת ה

 4דר' מרידור: מר תשובה, אתה יודע אם היקף העבודה עם בעלת "

 5 השליטה הוא שולי?

 6 מר תשובה: במונחי דלויט?

 7 .במונחי דלויט העולמית ובמונחי דלויט ישראלעו"ד חודק: 

 8לדעתי דלויט ישראל לא עובדת עם החברה בהיקפים מר תשובה: 

 9אך עלי לבדוק זאת בכדי לתת לכם תשובה חד  משמעותיים

 10אך היא בוודאות לא עובדת עם בעלת השליטה כי אסור משמעית, 

 11. דלויט העולמית עובדת עם לה לעבוד עם גופים מחוץ לישראל

 12בעלת השליטה, אך איני יודע מה היקף העבודה שמתבצעת 

 13 עבורה.

 14ל עו"ד ברגמן נוה: יש לבדוק גם את הזיקות של דלויט ישרא

 15 לדלויט העולמית, ואת הזיקות של מר תשובה אליהן ]...[

 16 מר תשובה: מה הנתונים הנדרשים לכם?

 17( כל הנתונים אודות היקף העובדה של החברה עם 1עו"ד חודק: )

 18( היקף העבודה של בעלת השליטה עם 2)-וכן ;דלויט ישראל

 19  (.10–9" )שם, בעמ' דלויט העולמית

 20 

 21רו"ח  -ף לדיון המשנה למנכ"ל הכספים בחברה בהמשך הישיבה של הוועדה, הצטר

 22"(, שהתייחס לזיקה שבין אסם לבין דלויט רו"ח קימלמןפנחס קימלמן )להלן: "

 23דלויט ישראל נותנת שירותים לקבוצת ישראל. רו"ח קימלמן הבהיר לוועדה כי "

 24אסם בהיקף לא מהותי. היא נותנת שירותי ביקורת פנים למטרנה תעשיות 

 25(. יודגש 15)שם, בעמ'  ")'מטרנה'(, שהיא שותפת בת של החברהשותפות מוגבלת 

 26כי אסם טענה ששירותי ביקורת הפנים שמספקת דלויט ישראל למטרנה הם הקשר 

 27 5היחידי בינה לבין אסם, וכי מדובר בקשר שאינו עולה כדי תלות )ר' הערת שוליים 

 28 לתשובה לבקשת האישור מטעם אסם(. 19בעמ' 
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 1 

 2החליטה הוועדה להנחות את היועצים המשפטיים  26.11.2015בתום ישיבת יום 

 3שלה לערוך בדיקה באשר למערך הזיקות בין דלויט ישראל ודלויט העולמית לבין 

 4בעלת השליטה, על מנת להבין האם קיימת תלות של דלויט ישראל או דלויט 

 5העולמית בחברה או בבעלת השליטה )ר' פרוטוקול ישיבת הוועדה המיוחדת מיום 

 6 (.16, בעמ' 26.11.2015

 7 

 8בישיבה הבאה של הוועדה, היא הנחתה את יועציה המשפטיים להמשיך את 

 9הבדיקות בנוגע למערך הזיקות מול החברה או בעלת השליטה כדי לבסס את 

 10הקביעה בשאלת התלות. עם זאת, הוחלט לאפשר למר תשובה להתקדם בהכנת 

 11ייעצר התהליך מול מר ככל שיקבע שיש תלות, הערכת השווי תוך שהוחלט כי "

 12)ר'  "תשובה והוועדה תפנה למועמדים אחרים לצורך קבלת הערכת השווי

 13  (.15, בעמ' 3.12.2015פרוטוקול ישיבת הוועדה המיוחדת מיום 

 14 

 15הציגו היועצים המשפטיים לחברי  8.12.2015בישיבת הוועדה המיוחדת מיום  .122

 16ם שכר הטרחה של דלויט הוועדה את הנתונים מבדיקת ניגוד העניינים, לפיה

 17-מיליון דולר בשנה, המהווים כ 35-העולמית מחברות בקבוצת נסטלה עומד על כ

 18, בעמ' 8.12.2015מכלל הכנסותיה )ר' פרוטוקול ישיבת הוועדה המיוחדת מיום  0.1%

 19קבוצת דלויט אינה מתנהלת באמצעות (. כן ציין עו"ד חודק בפני הוועדה כי "3–1

 20רות בנות, אלא באמצעות יחידות כלכליות נפרדות כאשר שליטה של חברה אם בחב

 21הידע מועבר בין היחידות הכלכליות השונות, אך עם זאת, קיימת ביניהן הפרדה 

 22  " )שם(.כלכלית

 23 

 24לאור הנתונים הללו, קבעה הוועדה כי אין תלות של טריגר פורסייט בחברה או 

 25פורסייט. ההסכם הפורמלי בבעלת השליטה, והיא החליטה לכן להתקשר עם טריגר 

 26לתשובה לבקשת האישור  25)ר' נספח  2015עם טריגר פורסייט נחתם בחודש דצמבר 

 27מטעם חברי הוועדה(. זאת, כאמור, אף שהיועץ הכלכלי החל בעבודתו כבר במהלך 

 28 .2015חודש נובמבר 
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 1 

 2כלל המידע ביחס למערך הזיקות שבין טריגר פורסייט לבין החברה ובעלת השליטה נ .123

 3גם בהערכת השווי, שפורסמה לימים יחד עם דו"ח העסקה. שם, תחת הכותרת 

 4"הבהרות והגבלת אחריות" ישנה התייחסות לשירותים שמספקת דלויט העולמית 

 5 לנסטלה, וכן לשירותים שמספקת דלויט ישראל למטרנה שבבעלות אסם:

 6וטריגר פורסייט מצהירה בזאת כי  Deloitteכל אחת מבין "

 7אין לה, לדירקטורים, לנושאי  ]כך במקור, ר.ר.[יעה למיטב יד

 8המשרה לעובדים או ליועצים שלה, או למי מבעליה ולגורמים 

 9אחרים מטעמה שלקחו חלק במתן השירותים וביצוע העבודה, 

 10עניין אישי בעסקה הנשקלת או במניות החברה ו/או תלות בחברה 

 11או בעל ו/או בבעלת השליטה ו/או נושא משרה ו/או דירקטור ו/

 12יצוין כי, משרדי רשת מניות של מי מהנ"ל, במישרין או בעקיפין. 

Deloitte  13בעולם מספקים שירותים שונים לקבוצת נסטלה 

 14העולמית. מבלי לגרוע  Deloitteבהיקפים זניחים ביחס לפעילות 

 15מספקת למטרנה, חברה בת של החברה,  Deloitteמכך יצוין, כי 

 Deloitte 16ניחים ביחס לפעילות שירותי ביקורת פנים, בהיקפים ז

 17לתשובה לבקשת האישור מטעם חברי  26" )ר' נספח בישראל

 18; הצהרה דומה נכללה גם במכתב 3הוועדה, בנספח א', עמ' 

 19לתשובה  25ור' נספח  -ההתקשרות שבין החברה וטריגר פורסייט 

 20 לבקשת האישור מטעם חברי הוועדה(. 

 21 

 22קשת להצעת המחיר הראשונה בנוסף להיקף השירותים האמור, הפנתה המב

 23שקיבלה הוועדה מטריגר פורסייט. להצעת המחיר צורף תרשים שממנו עולה כי 

 24, 8נסטלה נמנית עם לקוחותיה הבולטים של דלויט העולמית בתחום הצריכה )ר' ת/

 25 (. מר ירושלמי נשאל ביחס להצעת המחיר בחקירתו והשיב כך:24בעמ' 

 26אבל אני יכול להגיד  , ר.ר.[]הצעת המחיר"אני לא זוכר את הנייר 

 27 -לך שבדקנו מה, כמה דלויט קשורה בנסטלה והיא קשורה ב

 28כך שולי לחברות בינלאומיות עם מוניטין כזה גדול, -שזה כל 0.1%
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 1מיליון חברה של  35שלא יפגעו במוניטין שלהם בשביל 

 2; ור' 9–6, ש' 370, בעמ' 26.3.2019" )פרוטוקול מיום מיליארדים

 3 (. 22–20שם, בש' גם את דבריו 

 4 

 5לאור האמור לעיל, וכפי שאפרט להלן, אני סבורה כי דין טענות המבקשת על אודות 

 6 -התלות וניגוד העניינים בין טריגר פורסייט לבין החברה או בעלת השליטה בה 

 7 להידחות. 

 8 

 9בחינת הזיקה בין טריגר פורסייט לבין החברה או בעלת השליטה נועדה כאמור  .124

 10דעת אובייקטיבית ומקצועית הנקייה -לוודא שטריגר פורסייט תוכל לספק חוות

 11ידי הוועדה תלות -משיקולים זרים. ההנחה היא כי כאשר יש למומחה שנשכר על

 12-בין הצורך לספק חוות -בבעל השליטה, נוצר ניגוד עניינים מובנה של אותו מומחה 

 13דעת מקצועית, לבין רצונו לשמר את קשריו עם בעל השליטה. הבחינה של מערך 

 14הקשרים של המומחה עם בעל השליטה ועם החברה נועדה לוודא כי לא קיים חשש 

 15שמפאת הקשרים הללו, הוא יטה )בין במודע ובין שלא במודע( את מסקנותיו, כדי 

 16הוכיח כי קיים ניגוד עניינים כאמור, היה על המבקשת להשביע את רצונם. לכן, כדי ל

 17להוכיח כי הזיקה בין טריגר פורסייט לבין החברה או בינה לבין בעלת השליטה היא 

 18כזו שעשויה הייתה להטות את מסקנותיה, ובמלים אחרות, כי לטריגר פורסייט 

 19 בחברה או בבעלת השליטה. תלותקיימת 

 20 

 21בין טריגר פורסייט לבין החברה או בעלת השליטה בה  ואולם, הזיקות שפורטו לעיל .125

 22הן זיקות עקיפות ולא משמעותיות, אשר אינן מעמידות לכן את טריגר פורסייט 

 23הדעת ואף לא בהליך שקיימה -במצב של ניגוד עניינים. משכך, הן אינן פוגמות בחוות

 24 הוועדה.

 25 

 26יט העולמית זאת ועוד. גם המבקשת לא טענה כי היקף השירותים שמספקת דלו

 27לנסטלה או היקף השירותים שמספקת דלויט ישראל למטרנה הוא מהותי. מסיכומי 

 28המבקשת עולה כי עמדתה היא שדי בזיקות האמורות, גם בהנחה שהן אינן מבססות 
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 1תלות, כדי לפגוע באפקטיביות ההליך שקיימה הוועדה. לשיטתה, היה על הוועדה 

 2 שירות שהוא לחברה או לבעלת השליטה.להתקשר עם יועץ חיצוני שאינו מספק כל 

 3 

 4אכן, במצב הדברים האידיאלי, מוטב היה לו הוועדה הייתה שוכרת את שירותיהם  .126

 5של יועצים חיצוניים שכלל אינם מספקים שירותים לחברה או לבעלת השליטה, 

 6ושאין ביניהם לבין החברה או בעלת השליטה כל קשר שהוא. ודאי שדברים אלה 

 7ה כגון העסקה דנן, שמשמעותה גורלית עבור החברה, ושמוטב לכן נכונים בעסק

 8שתיערך ללא כל חשש לניגוד עניינים בין היועצים החיצוניים של הוועדה לבין 

 9 החברה או בעלת השליטה. 

 10 

 11המשפט בוחן את אופן התנהלותה של ועדה, עליו להביא בחשבון -ואולם, כאשר בית

 12הדברים האפשרי, וכי לא תמיד ניתן  שמצב הדברים האידיאלי אינו תמיד מצב

 13למצוא יועץ חיצוני מקצועי ומנוסה שאין לו כל זיקה שהיא לגורמים העומדים 

 14במוקד הערכת השווי שלו. נראה כי אלה הם פני הדברים גם במקרה דנן. במיוחד 

 15בחברות מסוגה של בעלת השליטה, שהיא חברה בינלאומית שהיקף פעילותה רחב, 

 16י רב למצוא מעריך שווי בעל מוניטין, שאין בינו לבין בעלת עלול להיווצר קוש

 17 השליטה או החברה כל קשר שהוא. 

 18 

 19קושי זה מתבטא היטב גם בפרוטוקול הדיון שערכה הוועדה בישיבתה ביום 

 20. בדיון זה ציין עו"ד חודק בפני הוועדה כי הוא איננו ממליץ לפנות 26.11.2015

 21שאינה אחת מארבע ה"פירמות הגדולות", וכי לקבלת יעוץ פיננסי מפירמה מקומית 

 22יש חשיבות לפנייה למעריך שווי עם "כיס עמוק" ועם יכולת ומוניטין )ר' פרוטוקול 

 23(. בהמשך לדבריו ציין מר תשובה 9, בעמ' 26.11.2015ישיבת הוועדה המיוחדת מיום 

 24. " )שם(אין פירמה מבין ארבע הגדולות שאינה עובדת עם בעלת השליטה כללכי "

 25כאשר עו"ד חודק ציין כי יש לשקול פנייה לבנק השקעות בינלאומי, השיב לו עו"ד 

 26איני מאמין שיש בנקאי פסח, היועץ המשפטי של החברה והמזכיר שלה, כי "

 27 " )שם(. השקעות גדול שאינו עובד עם בעלת השליטה בכלל

 28 
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 1וני לבין בין היועץ החיצ כלשהיבנסיבות אלה, המבחן איננו לכן האם קיימת זיקה 

 2החברה או בעלת השליטה. אין די בזיקה כלשהי כדי לפסול את הערכת השווי, בפרט 

 3כאשר מדובר בחברות בעלות היקף פעילות רחב וכאשר נדרש מעריך שווי בעל 

 4מוניטין ויכולת כלכלית. המבחן הרלוונטי הוא אפוא האם הזיקה בין היועץ לבין 

 5הן, הגורמת כאמור לחשש ביחס החברה או בעלת השליטה יוצרת תלות שלו ב

 6לתוכנה של הערכת השווי של היועץ וביחס ליכולתו של היועץ להיות אובייקטיבי 

 7ונקי משיקולים זרים. רק כאשר קיים חשש כזה, ניתן לקבוע כי היועץ החיצוני מצוי 

 8 במצב של ניגוד עניינים שעלול לפגוע בעצמאות הוועדה ובתוקפן של מסקנותיה. 

 9 

 10התלות של -לפיה לא כל קשר בין מעריך השווי לבין החברה פוגע באי המסקנה .127

 105-11ערך )עמדת סגל משפטית -מעריך השווי עולה גם מעמדת סגל הרשות לניירות

 12: "גילוי על קיומה של תלות בין מעריך שווי לבין התאגיד וגילוי בנוגע למעריך 30

 13 "((. ות ני"עעמדת רששווי שהערכותיו מהותיות מאוד לתאגיד" )להלן: "

 14 

 15בעמדה זו ציינה הרשות כי המבחן הכללי לקיומה של תלות למעריך שווי הוא מבחן 

 16יראו מעריך שווי כתלוי בתאגיד המדווח אם יש נסיבות אובייקטיבי חיצוני לפיו "

 17אשר היו יכולות, בעיניו של אדם סביר, המודע לכל העובדות הרלוונטיות, לפגוע 

 18". כן נקבעו בעמדה זו י לצורך עריכת הערכת השוויהדעת של מעריך השוו-בשיקול

 19חזקות שונות )הניתנות לסתירה( שכאשר הן מתקיימות יראו את מעריך השווי כמי 

 20שתלוי בחברה. בין היתר התייחסה הרשות להיקף הכנסותיו של מעריך השווי 

 21 15%-מהחברה ובעל השליטה בה, וקבעה כי רק היקף הכנסות העומד על למעלה מ

 22 7ות מעריך השווי בשלוש השנים שהסתיימו, מבסס חזקה לתלות )ר' סעיף )ג(מהכנס

 23 לעמדת רשות ני"ע(. נסיבות אלה אינן חלות כאמור במקרה דנן. 

 24 

 25שאלת  -המשפט בדלוור לשאלה דומה -התייחס בית MFWעניין הדין ב-בפסק .128

 26לבין בעל השליטה. באותו עניין נטענה טענה ביחס לקשרים  חברי הוועדההתלות בין 

 27המשפט בדלוור קבע -שבין הדירקטורים שהיו חברי הוועדה לבין בעל השליטה. בית
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 1בהקשר זה כי המבחן שיש לפעול לפיו הוא מבחן המהותיות, ואף הדגיש כי לאור 

 2 :כדי לפסול את חבר הוועדה המדובר כלשהםאין די בקשרים  -המבחן הזה 

"plaintiff seeking to show that a director was not 3 

independent must satisfy a materiality standard. The 4 

court must conclude that the director in question had 5 

ties to the person whose proposal or actions he or she is 6 

evaluating that are sufficiently substantial that he or 7 

she could not objectively discharge his or her fiduciary 8 

duties. 9 

Consistent with that predicate materiality 10 

requirement, the existence of some financial ties 11 

between the interested party and the director, without 12 

more, is not disqualifying. The inquiry must be 13 

whether, applying a subjective standard, those ties 14 

were material, in the sense that the alleged ties could 15 

have affected the impartiality of the individual 16 

director". 17 

 18 (649, בעמ' MFWעניין .)

 19 

 20מכוח קל וחומר גם במקרה דנן,  הדברים הללו )אף שאינם מחייבים כמובן( יפים

 21כאשר לא מדובר בדירקטור שהוא חבר ועדה העוסק בכל התחומים הנתונים 

 22במישור מסוים  -לסמכות ההכרעה של הוועדה, אלא במי שמייעץ לה, ואף זאת 

 23 בלבד. 

 24 

 25 קראוסקופף נ' החברה לישראל בע"מ 628-08-14המבקשת הפנתה לתנ"ג )כלכלית(  .129

 26דין זה כדי לחזק את -"( וטענה כי יש בפסקקראוסקופף ענייןלן: "( )לה26.6.2016)

 27עמדתה. באותו עניין נדונה התנהלותה של ועדה מיוחדת שהקימה החברה לישראל 

 28שהייתה בבעלותה ובשליטתה  -לצורך בחינה של הסדר חוב עם נושיה של חברת צים 
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 1את שירותיה  הדין עולה שהיה על הוועדה לשכור-המלאה. המבקשת טענה כי מפסק

 2של פירמת יעוץ שאיננה מספקת שירותים לחברה או לבעלת השליטה, וכי לכן 

 3 במקרה דנן די בזיקות שפורטו לעיל כדי לפגום בהליך שקיימה הוועדה. 

 4 

 5המשפט )השופט ח' -קבע בית עניין קראוסקופףאינני מקבלת את הטענה. אכן, ב

 6כבוב( כי נפל פגם בהתקשרות הוועדה המיוחדת עם יועציה החיצוניים. יחד עם זאת, 

 7המשפט היה מחדלה של הוועדה -טעם מרכזי שעמד בבסיס קביעותיו של בית

 8חברת  -המיוחדת באותו מקרה לבחון את שאלת התלות של היועץ הכלכלי )גם שם 

 9 המשפט ציין בהקשר זה כי:-בעלת השליטה. ביתטריגר פורסייט( בחברה או ב

 10כאשר נשאל יו"ר הוועדה על הצהרה זו, ועל שאלת ניגוד "

 11העניינים בו ייתכן ונגוע היועץ הכלכלי של הוועדה המיוחדת, 

 12השיב כי הוועדה כלל לא ידעה על הקשר האמור, ואף לא בדקה 

 13כלל . למעשה הוועדה המיוחדת את אי התלות של היועץ הכלכלי

 14בין טריגר פורסייט, או חברות הקשורות אליה,  לא עסקה בזיקה

 15לבעל השליטה או לחברה, כולל טיב השירותים הקבועים שניתנו 

 16לחברת הבת של החברה לישראל, היקף העבודות המזדמנות 

 17שנעשו עבורם, תמורתן של עבודות אלו וההתחייבויות הקיימות 

 18ינו של השופט ח' ד-לפסק 219, בפס' עניין קראוסקופף" )ביניהם

 19דינו של השופט ח' -לפסק 51, בפס' עניין פרילוקכבוב; והשוו גם: 

 20המשפט את הוועדה הבלתי תלויה על כך -כבוב. אף שם ביקר בית

 21תלות היועצים הפיננסיים -שלא השלימה את הבדיקה בנוגע לאי

 22וזאת אף שהיועץ המשפטי של הוועדה העמיד את חבריה על  -שלה 

 23 חשיבות הדבר(.

 24 

 25המשפט כי קשר מזדמן אינו פוגם -ציין בית עניין קראוסקופףעוד יש לציין כי גם ב

 26 בהכרח באפשרות להסתמך על מסקנותיו של היועץ: 

 27יתכן שהענקת ייעוץ חשבונאי מזדמן לא הייתה מביאה אותי "

 28למסקנה שיש פגם במינוי מומחה כלכלי לוועדה המועסק 
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 1אל או לבעל בחברה/קבוצה הנותנת שירותים לחברה לישר

 2הקבועים לחברת בת, יחד אך השירותים המקצועיים השליטה. 

 3עם השירותים המזדמנים כביכול לחברה לישראל ובעל השליטה, 

 4, אינם עניין של מה בכך. ידי הוועדה-שהיקפם כלל לא נבדק על

 5בית המשפט מעניק משקל נכבד מאוד לנאותות, שקיפות 

 6ועצים שנשכרים על ועצמאות הוועדה הבלתי תלויה, לרבות הי

 7ידה. ראוי היה לוועדה להקפיד בנדון ולא לשכור שירותיה של 

 8פירמה שמספקת גם ייעוץ לחברה או לבעל השליטה )אף אם לא 

 9קבוע(, אך בעיקר מספקת שרות מקצועי קבוע לחברת בת, ולו 

 10לא פחות חמורה היא העובדה כי שאלה זו כלל לא למען הנראות. 

 11דינו -לפסק 219, בפס' עניין קראוסקופף)" ידי הוועדה-נבדקה על

 12 של השופט ח' כבוב(. 

 13 

 14כאמור, עובדות המקרה דנן הן שונות. כפי שתואר בפירוט לעיל, הוועדה המיוחדת  .130

 15בענייננו בחנה לעומק ובקפידה את מערך הזיקות שבין טריגר פורסייט לבין דלויט 

 16ובעלת השליטה בה. כאמור, ישראל ודלויט העולמית, ובין כל אחת מהן לבין החברה 

 17הוועדה אף הכפיפה את ההתקשרות לבדיקת ניגוד עניינים ותלות של טריגר 

 18ג' לתצהיר מטעם מר ירושלמי, וכן את 16פורסייט באסם ובבעלת השליטה )ר' סעיף 

 19(. לכן, לא ניתן לקבוע כי שאלת התלות 26.3.2019לפרוטוקול מיום  369דבריו בעמ' 

 20. מובן כי לא בכל פעם קראוסקופף ענייןהוועדה, כפי שנקבע בידי -כלל לא נבדקה על

 21המשפט לא -שהוועדה המיוחדת בוחנת את מערך הזיקות פירוש הדבר הוא שבית

 22המשפט צריך לבחון את מערך הזיקות בעצמו בהתאם -יתערב במסקנותיה. בית

 23המשפט סבור כי מדובר בזיקה משמעותית -למכלול המידע הרלוונטי. אם בית

 24 ית, הוא יכול וצריך לקבוע כך, חרף מסקנה שונה של הוועדה. ומהות

 25 

 26המשפט הנתונים בדבר -(, הוצגו בפני ביתקראוסקופף ענייןואכן בענייננו )ובניגוד ל

 27הזיקות שבין טריגר פורסייט, דלויט העולמית, דלויט ישראל, והחברה ובעלת 



 
 יפו -המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב 

  

 אסם השקעות בע"מ ואח'עצמון נ'  40404-03-16 ת"צ
 

 אברהם ברק ושות' שרותי יעוץ בע"מ נ' אסם השקעות בע"מ ואח' 40596-03-16 ת"צ
 

 עצמון נ' אסם השקעות בע"מ ואח' 39947-03-16 ת"צ
 
  
 

 251מתוך  116

 1ות העולות כדי השליטה בה. משכך, ניתן היה לבחון את השאלה האם מדובר בזיק

 2 ניגוד עניינים אם לאו, ולהכריע בה לשלילה. 

 3 

 4טענה נוספת שהעלתה המבקשת נוגעת לאופן שבו בחנה הוועדה את שאלת התלות  .131

 5של טריגר פורסייט. לטענתה, הוועדה לא יכולה הייתה להסתמך על בחינת היקף 

 6ההכנסות של דלויט העולמית מנסטלה, והיה עליה לבחון האם לחברות המאוגדות 

 7ות בנסטלה בתחום תחת דלויט יש תלות בנסטלה, והאם יש לדלויט העולמית תל

 8 מסוים ובפרט בתחום מוצרי הצריכה. 

 9 

 10אינני מקבלת את הטענה. אני סבורה כי לא נפל פגם באופן שבו בחנה הוועדה את 

 11שאלת התלות של טריגר פורסייט בחברה ובבעלת השליטה. כאמור, עיון 

 12בפרוטוקולים מעלה כי הוועדה התייחסה לנושא זה ברצינות ובחנה לעומק את 

 13יקות. זאת, תוך שהייתה מודעת להבחנה בין טריגר פורסייט, דלויט ישראל מערך הז

 14ודלויט העולמית. הוועדה הבחינה בין דלויט העולמית לדלויט ישראל ובחנה את 

 15 התלות של כל אחת מהן בנסטלה ובאסם. 

 16 

 17בתוך כך, הובהר כי דלויט העולמית מספקת שירותים לנסטלה, והובהר היקף 

 18של דלויט העולמית מנסטלה. כמו כן, הובהר כי דלויט ישראל השירותים וההכנסות 

 19אינה עובדת עם בעלת השליטה ועובדת רק בהיקף זניח עם החברה, בכך שהיא 

 20מטרנה. בהקשר זה יודגש, כפי  -פנים לחברה בת שלה -מספקת שירותי ביקורת

 21שפורט לעיל, כי אסם טענה ששירותי ביקורת הפנים שמספקת דלויט ישראל 

 22ה הם הקשר היחידי הקיים בינה לבין אסם, וכי היקפם זניח. המבקשת לא למטרנ

 23 טענה אחרת וממילא לא סתרה את טענותיה של אסם בעניין זה. 

 24 

 25מעבר לאמור, אני סבורה כי אין לקבל את עמדת המבקשת לפיה היה על הוועדה 

 26לבחון באופן ספציפי את התלות של דלויט בנסטלה בתחום של מוצרי צריכה. 

 27צום הבחינה של התלות לתחום עיסוק אחד ספציפי היא בעייתית, וזאת הן משום צמ

 28שהגדרת התחום איננה ברורה )ניתן לטעון לתלות של דלויט בחברה בתחום של 
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 1מוצרי צריכה מסוג מסוים, תלות בתחום של מוצרי צריכה בקבוצת מחיר מסוימת, 

 2לוודא שהיועץ יוכל לתת  ועוד(; הן משום שכפי שהובהר לעיל, בחינת התלות נועדה

 3דעת הנקייה משיקולים זרים. בהקשר זה יש השלכה להיקף העסקים הכולל -חוות

 4של החברה או בעלת השליטה עם היועץ, ולאו דווקא להיקף עסקים במגזר ספציפי 

 5 אחד. 

 6 

 7אני סבורה כי המבקשת לא הוכיחה, ולו במידה הנדרשת  -סיכומה של נקודה זו  .132

 8בשלב זה של הדיון, כי טריגר פורסייט שעמה התקשרה הוועדה הייתה מצויה בניגוד 

 9עניינים לאור השירותים שמספקת קבוצת דלויט המחזיקה בה לחברה ולבעלת 

 10השליטה. לטעמי, הוועדה בחנה את שאלת התלות בצורה מספקת, והגיעה למסקנה 

 11סבירה לפיה בהתחשב בכלל הנסיבות הרלוונטיות, הזיקות שבין טריגר פורסייט 

 12לבין החברה ובעלת השליטה בה אינן עולות כדי תלות שיש בה כדי לפגום באפשרות 

 13 דעת אובייקטיבית ונקייה מפניות. -של טריגר פורסייט לספק חוות

 14 

 15 הטענה ביחס למבנה השכר של טריגר פורסייט

 16התלות של היועצים החיצוניים בוועדה, צריך השכר -הבטיח את איככלל, כדי ל .133

 17המשולם להם להתבסס על השירותים שהם סיפקו לוועדה בפועל ועליהם בלבד. 

 18התלות של היועצים, שכן היא -התניה של שכר היועצים בתוצאות העסקה פוגעת באי

 19לתמרץ את  מעמידה אותם במצב פוטנציאלי של ניגוד עניינים. התניה כאמור עלולה

 20דעת שתסייע להשלמת העסקה, תוך הטיה אפשרית -היועצים הכלכליים לערוך חוות

 21וזאת גם על חשבון השגת העסקה הטובה ביותר עבור  -הדעת -של תוצאות חוות

 22תיווך בגין העסקה או בונוס על סגירת -מניות המיעוט. לכן, למשל, קבלת דמי-בעלי

 23ות של מוסד הוועדה המיוחדת )ור' גם תל-העסקה אינם מתיישבים עם עיקרון האי

 24 (. 782–781, בעמ' הגינות מלאה! –חמדני וחנס 

 25 

 26נקבע כי חזקה שמעריך שווי המספק הערכת שווי לחברה תלוי  גם בעמדת רשות ני"ע

 27בחברה, אם שכר הטרחה שהוא זכאי לו תלוי בהצלחה של פעולה עסקית הקשורה 



 
 יפו -המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב 

  

 אסם השקעות בע"מ ואח'עצמון נ'  40404-03-16 ת"צ
 

 אברהם ברק ושות' שרותי יעוץ בע"מ נ' אסם השקעות בע"מ ואח' 40596-03-16 ת"צ
 

 עצמון נ' אסם השקעות בע"מ ואח' 39947-03-16 ת"צ
 
  
 

 251מתוך  118

 1מותנה בתוצאותיה של  –חלקו  כולו או –בהערכת השווי, או אם שכר הטרחה 

 2 לעמדת רשות ני"ע(.  5)ג(-ו 4הערכת השווי )ר' סעיפים )ג(

 3 

 4המשפט בדלוור הביע אף הוא לא אחת חשדנות כלפי הסכמי שכר טרחה שבהם -בית

 5התשלום עבור היועצים תלוי באישור העסקה. אלה הם פני הדברים גם בפסיקה 

 Ira Tr. FBO Bobbie Ahmed v. Crane, 2017 Del. 6ר' למשל -מהשנים האחרונות 

Ch. LEXIS 869, at *51–52 (Ch. Dec. 11, 2017): 7 

"Contingent fee arrangements obviously can be 8 

problematic because they may incentivize advisors to 9 

prioritize the closing of the transaction over getting the 10 

best deal possible for stockholders". 11 

 12 

 13המשפט בדלוור קבע כי לא כל התניה כזו היא בהכרח פסולה. -יחד עם זאת, בית

 14הוא אף הבהיר כי שכר טרחה מותנה עשוי, בנסיבות מסוימות, לצמצם את ההוצאה 

 15של חברת המטרה על שכר טרחה )שחלקו עשוי לא להיות משולם אם העסקה אינה 

 16חלק השכר המשולם  המשפט בדלוור אף התייחס להפרש בין-יוצאת לפועל(. בית

 17-תמורת השירות עצמו לבין חלק השכר המותנה בתוצאה. כך עולה למשל מפסק

 In re Atheros Communs., Inc. S'holder Litig., 2011 Del. Ch. 18הדין בעניין 

LEXIS 36, at *28 (Ch. Mar. 4, 2011)  :להלן( ענייןAtheros:) 19 

"Contingent fees are undoubtedly routine; they reduce 20 

the target's expense if a deal is not completed; perhaps, 21 

they properly incentivize the financial advisor to focus 22 

on the appropriate outcome. Here, however, the 23 

differential between compensation scenarios may fairly 24 

raise questions about the financial advisor's objectivity 25 

and self-interest". 26 

 27 

 28 
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 1האם, כפי שטוענת המבקשת, השכר של טריגר פורסייט אכן הותנה בהצלחת  .134

 2בתוצאות הערכת השווי? ומה המשמעות של פגם זה, אם הוא  -העסקה, ומשכך 

 3 קיים?

 4 

 5ם בהסכם שכר הטרחה עם טריגר פורסייט נקבע כי שכר טרחתה יעמוד על סכו

 6כי אם  –וזהו החלק המהותי לענייננו  –דולר. כמו כן נקבע  155,000מקסימלי של 

 7הערכת השווי תפורסם בדיווחיה הציבוריים של אסם, ישולם לטריגר פורסייט 

 8 "(:רכיב השכר המותנהדולר )סכום זה יכונה להלן: " 250,000סכום נוסף של 

"Any publicity of the Valuation in any public filing of 9 

Osem in Israel will require an additional payment to 10 

Deloitte of $250,000 [+VAT]" (B בנספח  9)ר' ת/ . 11 

 12 

 13הצדדים חלוקים באשר למהותו של רכיב השכר המותנה. המבקשת טענה כי מדובר 

 14בהתניה של חלק מהשכר באישור ראשוני של העסקה. המשיבים מצדם טענו כי יש 

 15להבחין בין פרסום העסקה לבין תוצאות העסקה, ובפרט הצלחתה, וכי רכיב השכר 

 16 פרסום הערכת השווי. המותנה נועד להגן על טריגר פורסייט מהחשיפה הכרוכה ב

 17 

 18מחומר הראיות עולה כי הסכם ההתקשרות עם טריגר פורסייט, אשר כולל את רכיב  .135

 19. בדיון זה ציין מר 27.12.2015שכר הטרחה, נדון בוועדה המיוחדת בישיבת יום 

 20תשובה כי טריגר פורסייט לא תהיה מוכנה לספק שירותי הערכת שווי לחברה ללא 

 21וכי היא דורשת תשלום נוסף עבור פרסום הערכת השווי, קבלת שיפוי מהחברה, 

 22 לאור החשיפה הכרוכה בכך:

 23. אנחנו לא ניתן הערכת שווי לחברה ללא קבלת שיפוי בכלל"

 24לדעתנו יש לקבל את עמדת רשות ניירות ערך ולקבוע שבמידה 

 25ותוטל עלינו אחריות בגין הערכת השווי, אנו נישא בהוצאות בגובה 

 26בה שכר הטרחה שלנו, ועבור כל סכום מעבר של עד פי שלוש מגו

 27לכך אנו מבקשים לקבל שיפוי מהחברה. זה מספיק בכדי להותיר 

 28לנו חשיפה כלכלית קשה במידה ובית המשפט יטיל עליו אחריות. 
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 1כמו כן, שכר הטרחה עליו סוכם אינו כולל את פרסום עבודתנו, 

 2עדה, אנו, בדומה ליועציה המשפטיים של הוו אלא רק את הכנתה.

 3לאור מעריכים שתוגש תביעה לבית המשפט בגין העסקה. 

 4החשיפה שלנו בתהליך הזה, אנו דורשים תשלום נוסף בשביל 

 5)פרוטוקול ישיבת הוועדה המיוחדת  "לפרסם את הערכת השווי

 6 (.14, בעמ' 27.12.2015מיום 

 7 

 8בהמשך לדבריו של מר תשובה וכפי שמשתקף מפרוטוקול הדיון שערכה הוועדה, 

 9נווה את השאלה האם מקובל להוסיף עלות נוספת בגין פרסום -תה עו"ד ברגמןהעל

 10כן, עלות " הערכת השווי בנוסף לעלות עבור הכנתה. מר תשובה השיב בחיוב:

 11הנראות/החשיפה היום מתקרבת בצעדי ענק לעלויות בארה"ב. החתימה, בטח של 

 12 " )שם(.פירמת דלויט שהיא בעלת כיס עמוק, עולה הרבה כסף

 13 

 14ר ירושלמי נחקר ביחס לרכיב השכר המותנה, והעיד כי להבנתו שכר הטרחה לא מ

 15, 26.3.2049לפרוטוקול מיום  373היה מותנה בתוצאת העסקה )ר' את דבריו בעמ' 

 16ה' לתצהיר מטעמו(. הוא נשאל באילו נסיבות עשויה הייתה הערכת 33וכן את סעיף 

 17קה בלא שהעסקה מאושרת, השווי להיות מפורסמת בדיווחיה הציבוריים של העס

 18 373והשיב תחילה כי הוא אינו יודע לציין תרחיש כאמור )ר' את דבריו בעמ' 

 19(. בהמשך חקירתו הוא טען לתרחיש חלופי שעשוי להיות 26.3.2019לפרוטוקול מיום 

 20ברגע שתהיה דרישה כדוגמה סביב המשפט הזה תביעה שתוגש כנגד החברה: "

 21 (.12–11, ש' 375" )שם, בעמ' בצורה מסודרתשיש תביעה להציג את כל החומר 

 22 

 23בהתאם לכך, טענו המשיבים כאמור כי רכיב השכר המותנה נועד לפצות את טריגר 

 24פורסייט על הסיכון לפתיחה בהליך משפטי כנגדה כמעריך שווי. גם מר ירושלמי ציין 

 25מבין עו"ד איידן: בסדר גמור אז בוא. אז אני רוצה להבין, אם אני זאת בחקירתו: "

 26אותך נכון אתה אומר שמדובר ברכיב שכר שנועד להתמודד עם הסיכון בפתיחה 

 27 (.13–10, ש' 379" )שם, בעמ' ת: נכון. הוא שאמרתי בהליך משפטי, נכון?

 28 
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 1מחד גיסא, מבנה השכר של טריגר פורסייט מעורר לכאורה קושי. ראשית, הפסיקה  .136

 2העסקה עם יועצים כלכליים,  קבעה בעבר שככלל, סעיפי שיפוי שנקבעו בהסכמי

 3תלות של -אשר נועדו להגן על היועצים מפני סיכוני החשיפה, מנוגדים לציפייה לאי

 4מאיר בת"א )מחוזי תל -דינה של השופטת ד' קרת-היועצים הכלכליים )ר' פסק

 5ע.ל.א.ן מרחצאות בע"מ נ' "בזק" החברה הישראלית  48067-01-11אביב( 

 6, הגינות מלאה! –(; כן השוו: חמדני וחנס 14.5.2012) 29, בעמ' לתקשורת בע"מ

 7 (. 782בעמ' 

 8 

 9אף שייתכנו נסיבות בהן הערכת השווי מתפרסמת בדיווחיה הציבוריים  -מעבר לכך 

 10של החברה אשר אינן אישור העסקה באופן ראשוני בדירקטוריון החברה, הרי שאין 

 11ה שבו העסקה ספק שהמקרה העיקרי בו הערכת שווי עתידה להתפרסם, הוא המקר

 12מאושרת באישור ראשוני בדירקטוריון החברה, והחברה מפרסמת זימון לאסיפה 

 13 המניות בה. -הכללית של בעלי

 14 

 15במקרה כזה, פרסום הערכת השווי בדיווחיה הציבוריים של החברה מהווה צעד 

 16לקראת השלמת העסקה. התניית חלק מהתשלום למעריך השווי בפרסום הערכת 

 17השווי בדיווחיה הציבוריים של החברה, קושרת בין התשלום לבין האפשרות 

 18אישור  שהעסקה תקודם ותאושר. זאת, אף אם מדובר בשלב ראשוני בלבד לקראת

 19ידי האורגנים המוסמכים של החברה שאינם אסיפת -העסקה, הנוגע לאישורה על

 20המניות. התניה כזו של שכר הטרחה עשויה לכן לכאורה לעוות את מערך -בעלי

 21 התמריצים של מעריך השווי, ולהעמידו במצב פוטנציאלי של ניגוד עניינים. 

 22 

 23ים להצדיק סעיפים כאלה, מאידך גיסא, אני סבורה כי ישנם טעמים העשוי .137

 24שמטרתם להתמודד עם הסיכון אליו היועצים נחשפים. טעם חשוב אחד הוא 

 25הבטחת זמינותם של גופים פיננסיים בינלאומיים שישמשו כיועצים לוועדות 

 26מיוחדות בישראל. בהקשר קרוב, הנוגע לסעיפי שיפוי ופטור מאחריות, ציינו חמדני 

 27 וחנס במאמרם כי: 
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 1הסדרים גורפים של פטור מאחריות או מתן שיפוי ]קביעת זוהי "

 2פרקטיקה מקובלת בקרב ליועצים מקצועיים של הוועדה, ר.ר.[ 

 3לאומיים, ולכן המשמעות הפרקטית של -גופית פיננסיים בין

 4-קביעת הגבלות בעניין זה יכולה להיות סירוב של שחקנים בין

 5 לאומיים לספק שירותים מסוג זה לחברות בישראל. תוצאה זו

 6תביא בסופו של דבר למצב שבו דווקא שחקנים שחשיפתם לשוק 

 7ולכן הם מועמדים טבעיים לשמש  –הישראלי נמוכה יחסית 

 8" יהיו בלתי זמינים לוועדה המיוחדת –יועצים בלתי תלויים 

 9 (.782, בעמ' הגינות מלאה! –)חמדני וחנס 

 10 

 11הראשון של מעבר לכך, מבנה שכר מדורג, שלפיו חלק מהשכר משולם עבור השלב 

 12-עבור שלבים מאוחרים יותר שלו )ובכלל זה שלבים בהם חוות -התהליך, ויתרתו 

 13הדעת לסיכונים נוספים(, הוא -הדעת נחשפת לציבור, וחושפת לכן את עורך חוות

 14מבנה שעשוי גם להיות יעיל. זאת, מאחר שהוא עשוי לייתר את חובת התשלום של 

 15ים אינם מתממשים. האפשרות החברה אם העסקה אינה מתקדמת או הסיכונ

 16האחרת, בה ידרוש היועץ מלכתחילה שכר מלא גם אם הוא יידרש רק לכמות 

 17 מצומצמת של עבודה, עשויה להיות בעייתית אף היא. 

 18 

 19המסקנה בדבר ניגוד עניינים בשל קיומו של רכיב השכר המותנה, נובעת  -זאת ועוד 

 20העסקה אושרה. אם, לעומת מההנחה לפיה התשלום המותנה הוא "בונוס" על כך ש

 21זאת, הרכיב המותנה אכן נועד להתמודד עם החשש של היועץ מפני החשיפה הכרוכה 

 22הדעת, -בפרסום, והתשלום הנוסף אכן משקף ומגלם את ה"מחיר" של פרסום חוות

 23הרי שהחשש מפני העיוות במערך התמריצים של מעריך השווי מצטמצם. במילים 

 24דעת שתאפשר את הפרסום -מריץ לספק חוותאחרות, החשש כי ליועץ יהיה ת

 25מצטמצם אם אכן הרכיב הנוסף נועד רק "לקזז" את המחיר שכרוך מבחינתו 

 26בפרסום. הרכיב המותנה הוא בעייתי רק אם שיעורו עולה על "מחיר" הסיכון הכרוך 

 27 הדעת.-בפרסום חוות

 28 
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 1סדר שכר מדורג היינו בין התועלת הקיימת בה –האיזון בין השיקולים שנמנו לעיל  .138

 2ומותנה שנועד להבטיח פיצוי למעריך השווי, מהצד האחד; לבין החשש שהסדר כזה 

 3צריך אם כן להיבחן בעיקר  –התלות של מעריך השווי מהצד השני -יוצר ביחס לאי

 4לאור השאלה האם הסכום המותנה אכן מגלם את המחיר של הסיכון הכרוך 

 5שאז הוא מהווה מעין "בונוס"  -כון זה בפרסום, או שהוא גבוה יותר ממחירו של סי

 6 על הפרסום.

 7 

 8הוא בחינת שיעור  –שאיננו מבחן ממצה או הכרחי  –מבחן עזר להכרעה בשאלה זו 

 9הסכום המותנה, והיחס בין סכום זה לבין הסכום שמעריך השווי זכאי לו ללא תנאי 

 10כת אף נתמ –אך באינדיקציה בלבד  –בגין עבודתו. העובדה שמדובר באינדיקציה 

 Atheros: 11עניין המשפט בדלוור ב-בדבריו של בית

"Defendants point out that contingent fees are 12 

customary. As set forth above, they are. Defendants 13 

argue that there is no magic contingent percentage that 14 

mandates something more than a disclosure that a 15 

'substantial portion' of the fee is 16 

contingent.  Defendants are correct in this assertion as 17 

well. The Court, however, need not, in its current 18 

effort, draw any bright line. That fixing such a line 19 

might be difficult, if perhaps impossible, does not 20 

necessitate a conclusion that disclosure of the 21 

contingency percentage is always immaterial and of no 22 

concern. Regardless of where that 'line' may fall, it is 23 

clear that an approximately 50:1 contingency ratio 24 

requires disclosure to generate an informed judgment 25 

by the shareholders as they determine whether to rely 26 
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upon the fairness opinion in making their decision to 1 

vote for or against the Transaction" ( 31–30שם, בעמ'  ). 2 

 3עמדה זו משתקפת גם בהתייחסות סגל רשות ני"ע להערות ולתגובות הציבור לסעיף 

 4 ( לעמדת הרשות, העוסקת אף היא בסעיפי שיפוי:13ג)

 5ידי חלק מן המגיבים, -למיטב ידיעת הסגל וכפי שהוער על"

 6מנגנון השיפוי הינו מנגנון מקובל בישראל ובעולם. כפי שנטען 

 7]...[ מעריכי שוויים הנמנים על הרשתות הגדולות בעולם לעיתים 

 8נוהגים לדרוש ולקבל שיפוי מלא בגין חוות דעתם. מנגנון השיפוי 

 9ד לתחום חשיפות של מעריך משלים את מנגנון הביטוח והוא נוע

 10השווי בין תביעות מצד החברה וצדדים אחרים, בסכומים אשר 

 11הסעיף העוסק יכולים לעלות בהרבה על שכר טרחתו. על כן, 

 12בשיפוי נדרש להיות מאוזן ולהקטין מחד את הסיכון המוסרי של 

 13המעריך ומנגד לא לדחוק החוצה מן השוק גורמים מקצועיים 

 14" יפות הגבוהות בהרבה משכר טרחתםשאינם מעוניינים בחש

 15 (.16)עמדת רשות ני"ע, בעמ' 

 16 

 17במקרה דנן, רכיב השכר המותנה היה גבוה יותר מרכיב השכר שטריגר פורסייט  .139

 18דולר(. לכאורה,  155,000דולר לעומת  250,000הייתה זכאית לו בגין שירותיה בפועל )

 19נועד רק לפצות את מעריך יש בכך כדי להגביר את החשש לכך שהרכיב המותנה לא 

 20השווי על הסיכון הכרוך בפרסום, אלא מעבר לכך, ולכן יש בו כדי להעצים את ניגוד 

 21העניינים הפוטנציאלי שלו. זאת, מאחר שלמעריך השווי יש לכאורה, בנסיבות 

 22ומתן בקשר עם העסקה יושלם בהצלחה, -כאלה, תמריץ גדול עוד יותר לכך שהמשא

 23ודירקטוריון החברה יאשרו את העסקה באופן שהיא תובא ולכך שהוועדה המיוחדת 

 24 המניות )שאז הוא יהיה זכאי לחלק המותנה של שכר טרחתו(. -לאישור אסיפת בעלי

 25 

 26אולם, כאמור, השאלה האם הרכיב המותנה יוצר חשש לניגוד עניינים והאם היחס  .140

 27ה במחיר בין שני הרכיבים הללו הוא "מאוזן" תלויה במספר גורמים ובכלל ז
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 1החשיפה מבחינת מעריך השווי, ביחס הנהוג בקרב גורמים מקצועיים בהקשר זה 

 2 וביתר נסיבות המקרה. 

 3 

 4בפסיקה האמריקאית ניתן למצוא הבדלים ניכרים לעניין זה, בהתייחס לשאלה 

 5המניות -האם רכיב השכר המותנה הוא פרט "מהותי" שיש לפיכך לגלותו לבעלי

 6סקה. כך למשל, ניתן למצוא מקרים שבהם התניות בבואם להצביע על אישור הע

 7המשפט כבעייתיות גם במקרים שבהם שיעור הרכיב המותנה -ידי בית-נמצאו על

 8המשפט -ידי בית-היה נמוך יותר משיעור הרכיב הקבוע. מקרה כזה נדון על

 9, שם Anderson v. Boothe, 103 F.R.D. 430 (D. Minn. 1984)במינסוטה בעניין 

 10דולר, בעוד שרכיב השכר המותנה הועמד על  250,000השכר הקבוע על  הועמד רכיב

 11דולר. לצד זאת, במקרים רבים, הפער בין הרכיבים היה גדול באופן ניכר  150,000

 La. Mun. Police Emples. Ret. Sys. v. Crawford, 918 12מאשר בענייננו. בעניין 

A.2d 1172, 1185 (Del. Ch. 2007) 13 1.5ו השכר הקבוע היה דובר בהסכם שכר שב 

 14לעיל,  Atherosעניין מיליון. ב 17.5מיליון דולר, בעוד שהרכיב המותנה עמד על 

 15בין רכיב השכר הקבוע לרכיב המותנה, ונקבע כי  1:50-דובר כאמור ביחס של כ

 16 ההתנייה היא בעייתית. 

 17 

 18המשפט כי ההתנייה אינה מעוררת קושי, גם בנסיבות -במקרים אחרים קבע בית

 In re Smurfit-Stone Container Corp. 19ן הפער בין הרכיבים ניכר. בעניין שבה

S'holder Litig., No. 6164-VCP, 2011 Del. Ch. LEXIS 79, at *86–89 (Ch. 20 

May 20, 2011) 21מיליון  23מיליון דולר, למול שכר מותנה של  3, נדון שכר קבוע של 

 Frank v. Elgamal, No. 6120-VCN, 2014 Del. Ch. LEXIS 37, at 22 דולר; ועניין

*40–41, *73–76 (Ch. Mar. 10, 2014)  23עסק בהסכם שבו רכיב השכר הקבוע נקבע 

 24 דולר.  350,000דולר, בעוד שרכיב השכר המותנה הועמד על  7,500-ל

 25 

 26במקרה דנן, שאלת היחס המקובל והסביר בין רכיב השכר הקבוע לבין הרכיב  .141

 27ידי הצדדים ראיות בעניין. כאמור, נטל -הובאו על המותנה לא התבררה, שכן לא

 28ההוכחה לקיומו של פגם מוטל על כתפי המבקשת. אני סבורה כי המבקשת לא 
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 1הרימה את הנטל הזה, וזאת אף ששיעור השכר המותנה גבוה משיעור השכר שאינו 

 2מותנה. כך, המבקשת לא הוכיחה מהו היחס המקובל בין הרכיבים הללו, והיא אף 

 3יחה כי רכיב השכר המותנה הוא בסכום העולה על "מחיר" הסיכון הכרוך לא הוכ

 4וכי הוא מהווה משום כך  -בפרסומה של הערכת השווי מבחינת טריגר פורסייט 

 5 "בונוס" על פרסום הערכת השווי. 

  6 

 7המבקשת טענה בהקשר זה כי העמדה לפיה רכיב השכר המותנה נועד להגן על טריגר  .142

 8יפה הכרוכה בפרסום הערכת השווי, אינה עולה בקנה אחד עם פורסייט מפני החש

 9שנועד אף הוא להגן על  -העובדה שההסכם עם טריגר פורסייט כולל סעיף שיפוי 

 10 מעריך השווי מפני הסיכונים הכרוכים בתביעה הנוגעת להערכת השווי שלו. 

 11 

 12 "( קובע כי:סעיף השיפויהסעיף )להלן גם: "

"The Client agrees that Deloitte, and its respective 13 

shall not be liable to the Client for any personnel, 14 

 claims, liabilities, losses, damages, costs or expenses15 

relating to this Engagement Letter or Services 16 

three for an aggregate amount in excess of ("Claims") 17 

by the Client to Deloitte pursuant  times the fees paid) 3(18 

to the Engagement letter (the "Maximum Amount"), 19 

expect to the extent the Claims have resulted from or 20 

connected with the bad faith or intentional misconduct 21 

or gross negligence of its respective personnel" /22, 9)ר' ת 

 A.)  23לנספח  10סעיף 

 24 

 25לכאורה ניתן אכן להניח, לאור קיומו של סעיף השיפוי, כי רכיב השכר המותנה לא 

 26נועד לפצות את טריגר פורסייט על נזק אפשרי שייגרם לה כתוצאה מפרסום הערכת 

 27 השווי, אלא הוא נועד למטרה אחרת. ואולם, טענה זו אינה מביאה בחשבון את

 28עלולה לגרום  –שהיא תוצאה של פרסום הערכת השווי  –העובדה שהחשיפה 
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 1להשלכות נוספות שסעיף השיפוי לא חל עליהן )כגון פגיעה במוניטין של מעריך 

 2 השווי וכיו"ב(. 

 3 

 4סעיף השיפוי על נוסחו ותוכנו, תומך דווקא בצמצום החשש הנובע מרכיב  -זאת ועוד 

 5ר פורסייט. הטעם לכך הוא שבהתאם לסעיף השכר המותנה בהסכם השכר של טריג

 6השיפוי, שיעור ההשתתפות העצמית של טריגר פורסייט בתביעה עתידית הוא 

 7בסכום של עד פי שלושה מהסכום ששולם לה בתמורה לעבודתה. לכן, וכפי שטענה 

 8למעשה את  מגדילהמבקשת, תשלום הסכום הנוסף )כלומר, הרכיב המותנה(, 

 9שכן הוא מגדיל את סכום ה"השתתפות העצמית"  -יט החשיפה של טריגר פורסי

 10 שלה.

 11 

 12ואולם, דווקא העובדה שפרסום הערכת השווי מעלה את השכר של טריגר פורסייט, 

 13 -ובה בעת חושף אותה להשתתפות עצמית גבוהה יותר אם תביעה נגדה תתקבל 

 14מצמצמת את החשש מפיצול שכר הטרחה, ובוודאי את החשש מהטיה של מעריך 

 15 ומכך שהערכת השווי תהיה כזו ה"מיטיבה" במכוון עם בעל השליטה.  השווי

 16 

 17זאת, מאחר שהתמריץ הלכאורי שהיה לטענת המבקשת לטריגר פורסייט להעריך 

 18את שווי החברה ב"חסר" רק כדי לוודא שהעסקה תצא לפועל )או לפחות תפורסם, 

 19לה(, באופן שיבטיח לטריגר פורסייט שגם הרכיב המותנה של שכרה ישולם 

 20להעריך את שווי החברה ב"יתר" )או, על כל פנים, בדרך  -"מתקזז" עם תמריץ הפוך 

 21"מדויקת" ככל האפשר(. התמריץ הזה נובע ממודעותה של טריגר פורסייט לכך 

 22שפרסום הערכת השווי שלה ותשלום הרכיב המותנה מעלים את הסיכון שמוטל 

 23ר" מצמצמת את הסכנה עליה במקרה שתוגש נגדה תביעה. הערכת החברה ב"ית

 24מניות המיעוט, וודאי שהיא מצמצמת את הסכנה -ידי מי מבעלי-שתוגש תביעה על

 25 תתקבל.  –אם תוגש  –שתביעה כזו 

 26 

 27משכך ולאור כל האמור, אני סבורה כי המבקשת לא הוכיחה את התממשות החשש  .143

 28ורסייט דהיינו, חשש מפני הטיה מבנית של טריגר פ -שנובע מרכיב השכר המותנה 
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 1דעת שתפחית את שווי החברה. זאת משלא נסתרה הטענה כי רכיב -בעריכת חוות

 2השכר המותנה נועד לפצות את טריגר פורסייט על החשיפה הכרוכה בפרסום הערכת 

 3השווי; כאשר לא הוכח ששיעורו של רכיב זה עולה על ה"מחיר" של חשיפה כזו; 

 4ריגר פורסייט גם לחשש מפני וכאשר החשיפה ותשלום השכר המותנה חושפים את ט

 5השתתפות עצמית בשיעור גבוה. בנסיבות אלה, אני סבורה כי אין מקום לקבל את 

 6 טענות המבקשת. 

 7 

 8אינני מקבלת את טענות המבקשת לגבי ניגוד העניינים של  -סיכומה של נקודה זו 

 9 התלות שלה. -טריגר פורסייט ובקשר לפגמים הנטענים ביחס לאובייקטיביות ואי

 10 

 11 הטענה כי הוועדה קיבלה יעוץ משפטי ראשוני מנציג בעלת השליטה -פגם הרביעי ה

 12המבקשת טענה לפגם נוסף הנוגע לעובדה שהוועדה המיוחדת קיבלה יעוץ משפטי  .144

 13עו"ד הייק. המבקשת ציינה כי עו"ד הייק הצטרף  -ראשוני מנציג בעלת השליטה 

 14היו מודעים לכך שהוא מייצג  לישיבה הראשונה של הוועדה, כאשר חברי הוועדה

 15הדין של -קבלת יעוץ משפטי ראשוני מעורך -את בעלת השליטה. לשיטת המבקשת 

 16בעלת השליטה הוא בעייתי ויוצר חשש לניגוד עניינים. היא הוסיפה כי היעוץ 

 17שקיבלה הוועדה עם הקמתה מגורם התלוי בנסטלה, השליך בפועל על יכולתה להבין 

 18 מניות המיעוט בעסקה. -דים להגנה על בעליאת תפקידיה ולנקוט בצע

 19 

 20 עוד נטען כי על אף שמפרוטוקול הדיון בוועדה עולה כי עו"ד הייק התייחס להמלצת

 21למתווה עסקה של מיזוג משולש הופכי, ממכתבה של נסטלה עולה כי  אסםהנהלת 

 22. נסטלההדרישה לביצוע העסקה במתווה זה הייתה דרישה מוקדמת שהציבה 

 23לשיטת המבקשת, מהאמור עולה כי עו"ד הייק העביר לוועדה את הדרישה 

 24 המוקדמת של נסטלה במסווה של יעוץ משפטי עצמאי. 

 25 

 26יתרה מזאת, המבקשת טענה כי ביצוע העסקה במתווה של מיזוג משולש הופכי 

 27לחוק קובע באופן ממצה וללא  336מנוגד למתחייב מחוק החברות, שכן סעיף 

 28תתבצע בדרך של הצעת רכש. לגישת המבקשת,  Going Privateת חריגים כי עסק
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 1ידי בעל השליטה כדרך להבטיח -רכישת מניות הציבור בדרך של מיזוג נתפסת על

 2 שהמחיר הסופי שישולם בעבור כל מניה יהיה נמוך יחסית, וכך היה גם במקרה דנן. 

 3 

 4המבקשת ציינה כי בתשובת נסטלה לבקשת האישור נטען כי הבחירה במתווה של 

 5-מיזוג משולש הופכי נבעה מכך שמדובר בתהליך המאופיין בשקיפות, אשר נבחן על

 6ידי האורגנים של החברה. ואולם, ממזכר פנימי של נסטלה עולה כי העדפתה למתווה 

 7פרמיות המשולמות בו נמוכות של מיזוג משולש הופכי חלף הצעת רכש נבעה מכך שה

 8-בעשרות אחוזים מהפרמיות המשולמות בהצעת רכש )קרי, המחיר שיקבלו בעלי

 9 מניות המיעוט הוא נמוך יותר(, ומכך שהוודאות להשלמתו גבוהה יותר. 

 10 

 11כמו כן, המבקשת הוסיפה כי עו"ד הייק ייעץ לוועדה בנוגע ל"חשיבות הסודיות 

 12, התברר כי גם עניינים אלה הם דרישות וזירוז ההליכים". לגישת המבקשת

 13מוקדמות שהציבה נסטלה לעסקה. החשאיות היא שהובילה לכך שהוועדה בחרה 

 14את יועציה ללא הליך איכותי לבחירת יועצים. המבקשת הוסיפה כי מעורבותו של 

 15עו"ד הייק בעבודת הוועדה התבטאה גם במכתב שבו הוא פנה בשם הוועדה לנסטלה 

 16הצעה לעסקה. פנייה זו של עו"ד הייק נוסחה ללא מעורבות של  בבקשה לקבל ממנה

 17 חברי הוועדה, ואף לפני שזו מינתה את יועציה המשפטיים. 

 18 

 19המשיבים מצדם טענו כי יש לדחות את טענות המבקשת בהקשר זה. לטענתם, בעלת  .145

 20השליטה לא הייתה מעורבת בהתנהלות הוועדה. טענת המבקשת מבוססת על 

 21עו"ד הייק בישיבה הראשונה והמאולתרת של הוועדה, שנערכה דקות  נוכחותו של

 22מספר לאחר שהסתיימה ישיבת הדירקטוריון שבה הוחלט על מינוי חברי הוועדה 

 23המיוחדת. מדובר בישיבה קצרה שתועדה בעמוד פרוטוקול אחד בלבד. במסגרת 

 24ניינים ישיבה זו, עו"ד הייק לא ייעץ לוועדה לגבי פעולותיה העתידיות או בע

 25 אלא רק הציג בפניה "בכיוון כללי" את תפקידה.  -הקשורים בעסקה או בתנאיה 

 26 

 27המשיבים הדגישו כי עו"ד הייק נענה לבקשת חברי הוועדה להסביר להם על 

 28תפקידם ועל המצופה מהם. בפרט חידד עו"ד הייק את הצורך של הוועדה המיוחדת 
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 1ים מטעמה כבר בשלב הראשון להתקשר באופן עצמאי עם מומחים משפטיים וכלכלי

 2של עבודתה, כפי שהיא אכן עשתה. חברי הוועדה ידעו שעו"ד הייק ישמש כיועץ 

 3המשפטי של נסטלה בעסקה, ולכן הם לא נועצו בו בעניינים הקשורים בעסקה או 

 4בתנאיה; ועו"ד הייק לא ייעץ לוועדה המיוחדת לגבי בחירותיה העתידיות, ולא 

 5המסגרת המשפטית הנוגעת לעסקה. לשיטתם של  מילא כל תפקיד פרט להצגת

 6המשיבים, הוועדה קיבלה החלטות עצמאיות בהתאם לעמדתה ביחס לאופן בו 

 7 המניות המוכרים יהיה מיוצג בצורה מיטבית. -האינטרס של בעלי

 8 

 9בעלת השליטה הדגישה כי היא לא הייתה מעורבת כלל בגיבוש העסקה, בניהולה, 

 10טלה נהגה בכל הקשור לעסקה כצד שלישי המנהל ידי אסם. נס-או באישורה על

 11ומתן עסקי עם הנציגים המוסמכים של אסם, וכל התנהלותה בקשר עם -משא

 12העסקה נערכה מול חברי הוועדה המיוחדת ויועציה הכלכליים והמשפטיים. אסם 

 13והדירקטורים הוסיפו כי אף ההנהלה הבכירה באסם נמנעה מכל קשר עם חברי 

 14 הימנע ולו ממראית עין של השפעה פסולה.הוועדה, וזאת כדי ל

 15 

 16באשר לטענת המבקשת לפיה הוועדה נענתה לדרישתה המוקדמת של נסטלה לביצוע 

 17העסקה במתווה של מיזוג משולש הופכי, הבהירו המשיבים כי הוועדה פעלה לאורך 

 18הדרך תחת ההנחה שהשאלה האם להתקשר בעסקת המיזוג עומדת כשלעצמה לדיון 

 19 גם הצורך לבחון את האפשרות לבצע את העסקה בדרכים אחרות. ולהכרעה, כמו 

 20 

 21המשיבים טענו כי לא היה פסול בבחירת הוועדה לערוך את העסקה בדרך של מיזוג 

 22משולש הופכי. הוועדה בחנה עניין זה עם יועציה המשפטיים, שטענו שהעמדה 

 23אינה השוללת את האפשרות לבצע את העסקה בדרך זו היא עמדה אנכרוניסטית ש

 24עולה בקנה אחד עם הרציונאלים שבבסיס חוק החברות; עם הפרקטיקה הנוהגת 

 25המשפט; ועם עמדתם של מלומדים -במגזר העסקי בישראל; עם החלטות בית

 26מובילים בתחום. בפרט נטען כי בחירת הוועדה במתווה של מיזוג משולש הופכי 

 27 נבעה מכך שהוא מאפשר לציבור שקיפות מלאה.

 28 



 
 יפו -המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב 

  

 אסם השקעות בע"מ ואח'עצמון נ'  40404-03-16 ת"צ
 

 אברהם ברק ושות' שרותי יעוץ בע"מ נ' אסם השקעות בע"מ ואח' 40596-03-16 ת"צ
 

 עצמון נ' אסם השקעות בע"מ ואח' 39947-03-16 ת"צ
 
  
 

 251מתוך  131

 1את טענת המבקשת לפיה הוועדה המיוחדת פנתה אליה לקבלת  נסטלה אף דחתה

 2הצעה ראשונית עוד בטרם מונו יועצים משפטיים ופיננסיים, וללא כל תיעוד של דיון 

 3ביחס לנחיצות המהלך. נסטלה הסבירה כי בקשתו של מר ירושלמי ממנה נבעה 

 4 מרצונו לקבל ממנה מסמך מחייב, לאור חששו כי היא תחזור בה מהצעתה. 

 5 

 6המשיבים התייחסו גם לטענת המבקשת, שלפיה נוכחותו של עו"ד הייק בפגישה 

 7המאולתרת שערכה עמו הוועדה הובילה לבחירתו של מר תשובה לתפקיד היועץ 

 8הכלכלי של הוועדה. לגישתם, טענה זו מהווה הרחבת חזית אסורה, היא אינה 

 9העיד שהוא היה זה נתמכת בחומר הראיות, והיא שגויה גם לגופה. מר ירושלמי 

 10שיזם את מינויו של מר תשובה, וזאת לאור ניסיונו הטוב עמו בעסקה אחרת. 

 11בהקשר זה ציינו חברי הוועדה כפי שהובהר גם לעיל, כי הגם שמר תשובה החל את 

 12עבודתו כבר בראשית דרכה של הוועדה, הרי שההסכם הפורמלי עמו נחתם רק 

 13וזאת כדי להבטיח  -ות לה הושלמו , לאחר שטיוטת ההסכם וההער2015בדצמבר 

 14 את היעדרו של ניגוד עניינים.

 15 

 16בסיכומי התגובה שלה ציינה המבקשת כי די בעצם קבלת היעוץ הראשוני מעו"ד  .146

 17הייק כדי להעמיד את הוועדה במצב היוצר חשש לניגוד עניינים, וכי המשיבים 

 18הקשר זה. כן נטען מתעלמים מתוכן פרוטוקול הישיבה ומראיות מפורשות שהוגשו ב

 19כי לא זו בלבד שעו"ד הייק ייעץ לוועדה בכסות אובייקטיבית ביחס לבחירתה 

 20במתווה של מיזוג משולש הופכי, אלא שהיעוץ תאם את דרישותיה המוקדמות של 

 21 נסטלה לביצוע העסקה.

 22 

 23עוד הדגישה המבקשת לגבי מינויו של מר תשובה, כי טענתה נעוצה בכך שהוועדה 

 24ידי עו"ד הייק -ראיין מועמדים נוספים בעקבות היעוץ שניתן לה עלהחליטה שלא ל

 25ביחס לחשאיות הנדרשת, וזאת חרף העובדה שיועציה המשפטיים קבעו כי מומלץ 

 26שהיא תבחן מספר חלופות לכל יועץ. לשיטת המבקשת, המשיבים לא התייחסו 

 27 לטענה זו לגופה.

 28 
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 1 דיון

 2ראשונה של הוועדה המיוחדת ביום אין מחלוקת כי עו"ד הייק נכח בישיבה ה .147

 3, ישיבה שנערכה מיד לאחר שדירקטוריון אסם החליט על הקמת הוועדה 26.10.2015

 4ג' לתצהירו של 10ג' לתשובה לבקשת האישור מטעם חברי הוועדה, סעיף 22)ר' סעיף 

 5(. אין גם מחלוקת 22–14, ש' 342, בעמ' 26.3.2019מר ירושלמי, וכן הפרוטוקול מיום 

 6רי הוועדה ידעו במועד זה שעו"ד הייק ישמש כיועץ המשפטי של נסטלה כי חב

 7(. לגישת המשיבים, ישיבה 12–9, ש' 343, בעמ' 26.3.2019בעסקה )ר' פרוטוקול מיום 

 8 –זו הייתה ישיבה קצרה ומאולתרת, שבה הבהיר עו"ד הייק לחברי הוועדה 

 9 על תפקידם ועל המצופה מהם.  –לבקשתם 

 10 

 11נים בירור בהקשר זה. ראשית יש מקום לבחון את ההשלכה של מספר עניינים טעו

 12קיומה של ישיבה של הוועדה בנוכחותו של מי שהיה נציגה של בעלת השליטה והיועץ 

 13המשפטי שלה. כפי שיובהר, קיומה של ישיבה כזו איננו רצוי והוא מעביר את הנטל 

 14לא  -קיומה  לכתפי המשיבים להוכיח כי הפגם בקיומה לא היה מהותי, וכי חרף

 15מניות המיעוט בקשר עם העסקה. בהמשך תיבחן הפגיעה -נפגעו זכויותיהם של בעלי

 16מניות המיעוט כתוצאה מהישיבה האמורה, וזאת בהתייחס לשני -הנטענת בבעלי

 17בחירת הוועדה במתווה של מיזוג משולש הופכי לביצוע העסקה, ואופן  -מישורים 

 18כן תיבחן השאלה האם פנייתה של הוועדה הבחירה במר תשובה כיועץ הכלכלי שלה. 

 19 לנסטלה באמצעות עו"ד הייק היא פגם בעל משמעות בהליך עבודתה של הוועדה.

 20 

 21 נוכחותו של עו"ד הייק בישיבה הראשונה של הוועדה הבלתי תלויה

 22מאחר שעו"ד הייק היה היועץ המשפטי של נסטלה, לא היה זה רצוי או ראוי כי הוא  .148

 23בישיבה כלשהי של הוועדה הבלתי תלויה. נוכחותו בישיבה הראשונה של יהיה נוכח 

 24הוועדה ומתן עצות בקשר לעבודתה אינם עולים בקנה אחד עם הדרישה לעצמאות 

 25 הוועדה המיוחדת.

 26 

 27אכן, עו"ד הייק לא נכח בישיבות נוספות של הוועדה )למעט כאלה שהוא הוזמן 

 28כמי שמייצג את נסטלה(. בהמשך, בכל ומתן -אליהן לצורך בירור פרטים וניהול משא
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 1הישיבות למעט הישיבה הראשונה, הסתייעה הוועדה ביועצים משפטיים עצמאיים 

 2שלה, שייעצו לה. הם אלה שהסבירו לה את תפקידה בעסקה, והם אלה שהכינו עבור 

 3חבריה מזכר של קווים מנחים בנוגע לאופן פעולתה )ור' פרוטוקול ישיבת הוועדה 

 4 (. 7, וכן את ת/26.11.2015 המיוחדת מיום

 5 

 6אולם, האמור לעיל אינו מאיין את הפגם הנעוץ בכך שבישיבה הראשונה של הוועדה 

 7כוחה של בעלת השליטה. כפי שיובהר ויפורט להלן, אין -ייעץ לה דווקא מי שהוא בא

 8אלא גם דיבר עם חבריה והנחה  -חולק כי עו"ד הייק לא רק נכח בישיבה של הוועדה 

 9חות ביחס לאופן בו יהיה עליהם לפעול במסגרת תפקידם. הוא גם סיפק אותם, לפ

 10להם הסברים על אודות העסקה והמתכונת בה יש לערוך אותה, וציין בפניהם את 

 11 החשיבות שבסודיות ובזירוז ההליכים. 

 12 

 13יתרה מזאת, הנושאים שלגביהם ניתנו ההסברים של עו"ד הייק חופפים לדרישות  .149

 14(, הצעה בה 5)ר' ת/ 9.11.2015צעתה הראשונה אל הוועדה מיום שהעלתה נסטלה בה

 15ומתן עם הוועדה בכפוף לכך שהעסקה -ציינה נסטלה כי היא מוכנה לקיים משא

 16ומתן והמסמכים שיוחלפו בו -תבוצע במתווה של מיזוג משולש הופכי; כי המשא

 17ה לפועל יישמרו בסודיות; וכי הוועדה תפעל בזריזות לקידום הערכת השווי והוצאת

 18 (. 5d-ו 5b, 1של העסקה )שם, סעיפים 

 19 

 20הישיבה הראשונה תועדה בפרוטוקול, שלא שיקף חלק מהדברים  -זאת ועוד 

 21שנאמרו בה, וזאת אף לגישתם של המשיבים. כך, מר ירושלמי הצהיר כי עו"ד הייק 

 22הסביר לוועדה על תפקידיה ועל העצמאות שמצופה כי היא תפגין. בהקשר זה כתב 

 23 שלמי בתצהירו כי:מר ירו

 24, ר.ר.[ 26.10.2015]פגישת הוועדה המיוחדת מיום בפגישה זו "

 25הדגיש עו"ד הייק את עצמאות הועדה המיוחדת מאסם ומנסטלה, 

 26והבהיר לנו כי על הועדה לשכור מומחים עצמאיים, משפטיים 

 27וכלכליים, שילוו אותנו וייעצו לנו בתהליך גיבוש העסקה, בהתאם 

 28דעתנו המלא והבלעדי, וכי עלינו לראות לנגד עינינו את -לשיקול
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 1" )ר' כן עשינו לאחר מכןאינטרס בעלי מניות המיעוט, כפי שא

 2 לתצהיר מר ירושלמי(. 8סעיף 

 3 

 4 ובהמשך:

 5עו"ד הייק לא ייעץ לנו או  , ר.ר.[26.10.2015]ביום  בפגישה זו"

 6ניסה להשפיע עלינו לגבי בחירותינו העתידיות בקשר עם העסקה 

 7דקות שבהן פירט את  25וכל 'מעורבותו' הסתכמה בדיוק באותן 

 8תוך שהוא מדגיש  -לעסקה  הצגת המסגרת המשפטית הנוגעת

 9כמה חשוב שכבר בשלב הראשון נשכור יועצים משפטיים 

 10 ג'(.10" )שם, בסעיף וכלכליים אובייקטיביים ובלתי תלויים עבורנו

 11 

 12המשפט, העיד מר ירושלמי כי בישיבה שבה נכח עו"ד הייק, הוא -גם בחקירתו בבית

 13לפרוטוקול מיום  345 הסביר לוועדה את החשיבות בעצמאותה )ור' את דבריו בעמ'

26.3.2019.) 14 

 15 

 16, תועד כי במסגרת 26.10.2015יחד עם זאת, בפרוטוקול הדיון של הוועדה מיום  .150

 17הישיבה, עו"ד הייק הציג לוועדה את המלצת הנהלת החברה למתווה של מיזוג 

 18משולש הופכי, ואת החשיבות בסודיות וזירוז ההליכים. וכך נכתב בפרוטוקול 

 19 הישיבה:

 20גבי הייק מתאר את האפשרויות להשגת המטרה שאליה  עו"ד"

 21חותרת החברה וכן את השיקולים להמלצת הנהלת החברה 

 22לתהליך של מיזוג משולש הופכי. ציין בפני הוועדה את חשיבות 

 23" )ר' פרוטוקול ישיבת הוועדה המיוחדת הסודיות וזירוז ההליכים

 24 (. 26.10.2015מיום 

 25 

 26המשפט מדוע הדיון אותו הוא תיאר הנוגע -מר ירושלמי נשאל בחקירתו בבית

 27אני לא יודע לעצמאות הוועדה לא תועד בפרוטוקול הדיון של הוועדה. הוא השיב: "

 28מה, מה, אני לא זוכר מה כתוב בפרוטוקול בפעם המאה, אבל אני יכול לומר 
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 1ניסה להסביר לנו זה את עצמאות ]עו"ד הייק, ר.ר.[ בוודאות ]...[ שמה שגבי 

 2 (. 13–10, ש' 345, בעמ' 26.3.2019ר' פרוטוקול מיום " )הוועדה

 3 

 4ידי עו"ד הייק בישיבה ותועדו -לכן, לצורך הדיון להלן נתייחס לדברים שנאמרו על

 5בפרוטוקול שלעיל, ולא לאותם דברים המיוחסים לו שאין להם תיעוד בפרוטוקול. 

 6תיים" יותר יוער כי העובדה שהאמור בפרוטוקול משקף דווקא את הנושאים ה"בעיי

 7בדבריו של עו"ד הייק ולא את הנושאים ה"נוחים" יותר מבחינת בעלת השליטה 

 8)ההסברים הנטענים בדבר החשיבות של עצמאות הוועדה(, מצמצמת את החשש כי 

 9 הפרוטוקול "שופץ" או כי נאמרו במסגרתו דברים בעייתיים נוספים. 

 10 

 11ברי הוועדה את המלצת הנהלת כאמור, מהפרוטוקול עולה כי עו"ד הייק הציג לח .151

 12החברה לתהליך של מיזוג משולש הופכי, ואף ציין את חשיבות הסודיות וזירוז 

 13ההליכים. הצגה כזו של המציאות בפני חברי הוועדה היא בעייתית ומעלה חשש 

 14ינאי "חופש -להשפעה על גיבוש עמדתם )ור' עידו באום, טל וינטרויב ודנה מנחם

 15בישראל מפרספקטיבת עורכי  Going Privateקאות העיצוב במבחן המעשה: עס

 16למעט יעוץ לפיו  –((. זאת מאחר שכל יעוץ 2019) 130, 99ספר יורם דנציגר הדין" 

 17הוועדה חייבת לשכור שירותים של יועץ משפטי עצמאי ולרבות יעוץ בנוגע 

 18ידי היועץ שייבחר, -ראוי שיינתן על –לתפקידיהם וסמכויותיהם של חברי הוועדה 

 19 (. 131ידיו בלבד )שם, בעמ' -לוע

 20 

 21לאור מכלול האמור, הנטל להוכיח כי נוכחותו של עו"ד הייק לא פגמה בפועל 

 22בעבודת הוועדה עובר לכתפי המשיבים. אני סבורה כי כדי לבחון את השאלה האם 

 23המשיבים אכן הוכיחו כי תהליך עבודתה של הוועדה לא נפגם חרף הנוכחות של עו"ד 

 24שונה של הוועדה, יש להתייחס לכל הנושאים לגביהם ייעץ עו"ד הייק בישיבה הרא

 25הייק לוועדה, ולקבוע האם הוא השפיע על תהליך העבודה הספציפי, באופן שעלול 

 26מניות המיעוט. כפי שהובהר, המבקשת התייחסה למספר נושאים -היה לפגוע בבעלי

 27חירת היועץ בחירת הוועדה במתווה של מיזוג משולש הופכי; אופן ב -בהקשר זה 
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 1הכלכלי של הוועדה; והפנייה לנסטלה באמצעות עו"ד הייק. נושאים אלה יפורטו 

 2 להלן. 

 3 

 4 בחירת הוועדה במתווה של מיזוג משולש הופכי

 5המבקשת טענה כי נסטלה, באמצעות עו"ד הייק, השפיעה על בחירתה של הוועדה  .152

 6לערוך את העסקה במתווה של מיזוג משולש הופכי. החשש לו טוענת המבקשת הוא 

 7כי עו"ד הייק הציג בפני הוועדה את המתווה הזה כמתווה מועדף )בכלל, או על בעלת 

 8לה העדיפה לבצע את העסקה השליטה( לעריכת העסקה. עוד טענה המבקשת כי נסט

 9במתווה זה לאור העובדה שהפרמיות המשולמות בו הן נמוכות יותר מאשר בהצעת 

 10רכש מלאה, והוודאות להשלמת העסקה גבוהה יותר. מטענת המבקשת עולה כי 

 11מניות המיעוט, וזאת לעומת מתווה חלופי שניתן היה לבחור -מתווה זה פוגע בבעלי

 12 לחוק החברות(.  350אה )או הסדר מכוח סעיף מתווה של הצעת רכש מל -בו 

 13 

 14עולה כי עו"ד הייק  26.10.2015כאמור לעיל, מפרוטוקול הדיון של הוועדה מיום 

 15הציג לוועדה את המלצת הנהלת החברה למתווה של מיזוג משולש הופכי. ואולם, 

 16אני סבורה כי הוכח שדבריו של עו"ד הייק ביחס להמלצת הנהלת החברה לגבי 

 17 מניות המיעוט, כפי שיובהר להלן. -העסקה לא פגעו בבעלימתווה 

 18 

 19ראשית יצוין כי עסקה של רכישת מניות הציבור והפיכת החברה לפרטית יכולה  .153

 20להתבצע במספר אופנים. הפסיקה קבעה כי אין מניעה בבחירה של מסלול כזה או 

 21ים של מי המניות או בנוש-אחר, ובלבד שאין בבחירת המסלול משום פגיעה בבעלי

 22תמדא בע"מ  65628-12-19דיני בת"א )כלכלית( -מהצדדים לעסקה )ור' למשל פסק

 23עניין ( )להלן: "16.2.2020) 15, בפס' מחוז תל אביב -נ' הממונה על חדלות פירעון 

 24 "((. תמדא

 25 

 26במקרה דנן, לא הוכח כי לו הייתה הוועדה בוחרת במתווה החלופי של הצעת רכש 

 27מניות המיעוט. לכל מתווה יש יתרונות -ת מצבם של בעלימלאה, הדבר היה משפר א

 28וחסרונות. הבחירה במסלול של מיזוג משולש הופכי מגבירה את הוודאות בהשלמת 
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 1העסקה. יוער כי אף לשיטת המבקשת, העדפתה של נסטלה למתווה של מיזוג 

 2משולש הופכי נבעה הן מגובה הפרמיות המשולמות במסגרת מתווה זה, הן 

 3הוודאות להשלמת העסקה במסגרת מתווה זה היא גבוהה יותר )ר' סעיף מהעובדה ש

 4לסיכומי המבקשת(. מעבר לכך, זהו מתווה המקנה לציבור שקיפות מלאה, כפי  36

 5 (. 13–5, ש' 348, בעמ' 26.3.2019שהעיד מר ירושלמי )ר' פרוטוקול מיום 

 6 

 7בעלת השליטה העדיפה לבצע את העסקה במתווה של מיזוג משולש הופכי, ממכלול 

 8ידי בעלת -טעמיה שלה. המבקשת ביססה את טענתה לפיה העדפת מתווה זה על

 9מניות המיעוט הן נמוכות -השליטה נשענה על ההנחה הפרמיות המשולמות בו לבעלי

 10מי של נסטלה מיום יותר והוודאות להשלמתו גבוהה יותר, על נספח למזכר פני

 JP Morgan . 11הדעת של -( ועל חוות23)ר' ת/ 31.7.2014

  12 

 JP Morgan ,13הדעת של -ואולם, החלק המדובר אליו מפנה המבקשת מתוך חוות

 precedent reverse merger transaction point to premia well in 14שלשונו "

excess of 20%, while tender offers tend to become effective at 30-50% 15 

premiumהדעת שכותרתו "-", מובא מתוך פרק בחוותPotential Special 16 

Committee negotiation arguments 17". במילים אחרות, מדובר בטיעון פוטנציאלי 

 18ומתן, ולאחריו -ידי הוועדה במסגרת המשא-חזתה כי עשוי לעלות על JP Morgan-ש

 19 ן, אם הוא יעלה.מופיעה תשובתה האפשרית של נסטלה לטיעו

 20 

 21העובדה שלבעלת השליטה יש העדפה למתווה כזה או אחר היא  -כך או אחרת 

 22ומתן, לנסות -כשלעצמה לגיטימית, שכן בעלת השליטה רשאית, במסגרת המשא

 23ומתן צד נגדי הדואג לשמירה -כל עוד עומד מולה במשא -למקסם את רווחיה. זאת 

 24 מניות המיעוט. -על האינטרסים של בעלי

 25 

 26מחומר הראיות עולה כי הבחירה של הוועדה במתווה  -מעבר לכל אלה, וזה העיקר  .154

 27סמך דבריו של עו"ד הייק בישיבה הראשונה -של מיזוג משולש הופכי לא נעשתה על

 28של הוועדה. מר ירושלמי נשאל בחקירתו האם הוועדה הסתמכה על דבריו של עו"ד 
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 1וא השיב כי הוועדה דנה בכל אחת הייק בישיבה והאם הם הנחו אותה בעבודתה. ה

 2מהדרישות שנסטלה העלתה בהצעתה הראשונה, וכי היא לא ראתה את עצמה 

 3 מחויבת לאף אחת מהדרישות של נסטלה: 

 4זה שנסטלה רוצה לא חייב אותנו, אבל לא אומר שצריך לפסול "

 5]הכוונה היא לסעיפים את זה. דנו בכובד ראש בכל אחד מהסעיפים 

 6והחלטנו מה טוב  ב ההצעה של נסטלה, ר.ר.[שפורטו לעיל במכת

 7למיעוט, לא מה טוב לנסטלה. ואני דרך אגב, אני חושב ששלושת 

 8" הדברים הם נכונים, כך היה צריך לנהוג, ולכן גם אישרנו אותם

 9 (.21–17, ש' 350, בעמ' 26.3.2019)ר' פרוטוקול מיום 

 10 

 11בחנה את כל המתווים  בהתייחס למתווה בו תבוצע העסקה, הוועדה אכן -זאת ועוד 

 12בשלבים מאוחרים יותר של עבודתה. כך  Going Privateהאפשריים לביצוע עסקת 

 13נווה -, תועד כי עו"ד ברגמן3.12.2015למשל, בפרוטוקול ישיבת הוועדה מיום 

 14מתוך המצגת אשר  Going Privateסוקרת בהרחבה טכניקות לביצוע עסקת "

 Going 15...[ מסבירה כי בעסקאות הועברה לעיון הדירקטורים טרם הדיון ]

Private 16, תפקיד הוועדה הוא למקסם את העסקה עבור בעלי מניות המיעוט, ולא 

 17את אינטרס בעלי המניות שלהם עניין אישי בעסקה או את אינטרס ההנהלה. 

 18]מיום לעסקה זו שלוש חלופות אשר צוינו גם בישיבה הקודמת של הוועדה 

 19( מיזוג 3( מיזוג משולש הופכי ]...[; )2ה ]...[; )( הצעת רכש מלא1: )[26.11.2015

 20" )פרוטוקול ישיבת הוועדה המיוחדת מיום לחוק החברות ]...[ 350לפי סעיף 

 21 (. 4–3, בעמ' 3.12.2015

 22 

 23בהמשך הישיבה, התקיים דיון בנושא זה ונשאלו שאלות על כל אחת מהטכניקות, 

 24אם בעלת השליטה  מר ירושלמי:לרבות על הטכניקה של הצעת רכש מלאה: "

 25" מתכננת לשלם פרמיה מעל למחיר המניה, מדוע לא לבצע הצעת רכש מלאה?

 26" ד"ר מרידור: מדוע הצעת רכש מלאה אינה עדיפה למשפחות?(, או: "4)שם, בעמ' 

 27(. הוועדה קבעה את המתווה בו תבוצע העסקה רק לאחר הדיון האמור 5)שם, בעמ' 

 28 ולאור מה שהתברר בו. 
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 1 

 2הוועדה לא הייתה יכולה לכפות על בעלת השליטה להציע הצעת רכש  -ד זאת ועו .155

 3מלאה. לכן, לאור עמדתה של בעלת השליטה )שחשוב היה שתיוודע לחברי הוועדה(, 

 4ידי הוועדה הייתה ככל הנראה מסכלת -בחירה באופציה של הצעת רכש מלאה על

 5 הפועל. את האפשרות לביצוע העסקה, שלא הייתה יוצאת בסופו של דבר אל

 6 

 7מעבר לכך, קבלת טענתה של המבקשת כי הבחירה במתווה של מיזוג משולש הופכי 

 8היא בעייתית מאחר שבמתווה כזה משולמות פרמיות נמוכות, משמעה למעשה כי 

 9לעולם לא ניתן יהיה לרכוש את מניות המיעוט בצורה זו. אם תתקבל טענתה זו של 

 10תוגבל האפשרות להפוך חברה  המבקשת )אשר לא גובתה בנתונים אמפיריים(,

 11לפרטית רק למתווה בו משולמות בממוצע הפרמיות הגבוהות ביותר, וזאת בלא 

 12לבחון באופן קונקרטי את המחיר ששולם בפועל בעסקה. אינני סבורה כי יש לקבל 

 13עמדה זו. בעל השליטה עשוי במקרה ספציפי לשלם פרמיה הולמת גם בעסקה 

 14הופכי, ובייחוד כאשר המחיר שנקבע כלל אינו  שנערכת במתווה של מיזוג משולש

 DCF. 15-מבוסס על מחיר השוק כי אם על מודל ה

 16 

 17לאור האמור לעיל, אני סבורה כי נוכחותו של עו"ד הייק בישיבתה הראשונה של 

 18מניות -הוועדה לא פגעה בתהליך העבודה של הוועדה ביחס למתווה העסקה, ובעלי

 19 המיעוט לא נפגעו כתוצאה ממנה. 

 20 

 21 יך הבחירה במר תשובה כיועץ הכלכלי של הוועדההל

 22טענת המבקשת בהקשר זה היא כי לאור דבריו של עו"ד הייק ביחס לחשיבות  .156

 23הסודיות הנדרשת בהליך ולאור המטרה של זירוז ההליכים, הוועדה לא קיימה הליך 

 24 בחירה שכלל ראיונות עם מועמדים נוספים לתפקיד היועץ הכלכלי.

 25 

 26ה מדבריו של מר ירושלמי כפי שתועדו בפרוטוקול ישיבת הוועדה מסקנה זו עול

 27 , ולפיהם:26.10.2015מיום 
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 1נצטרך למנות מעריך כלכלי שיקבע את שווי החברה. אני מציע "

 2שנראיין את שלי תשובה שעימו היה לי ניסיון טוב מאוד בהליך 

 3דומה. הוועדה תשקול באם לראיין גוף נוסף בהתחשב בחשאיות 

 4 (.26.10.2015)פרוטוקול ישיבת הוועדה המיוחדת מיום " הנדרשת

 5 

 6בהחלטה בכתב של הוועדה המיוחדת, כפי שתועדה בדיעבד בפרוטוקול מיום 

 7, נכתב כי במסגרת הליך הבחירה של היועץ הכלכלי הוועדה בחנה 31.12.2015

 8ושקלה מספר מועמדים, אך נמנעה מלפנות למספר רב של יועצים, וזאת בשל הרצון 

 9 נע מחשיפת גורמים רבים לעצם קיומו של ההליך:להימ

 10]כך במקור,  הליך בחינת העסקה הוא רגיש והוועדה"]והואיל ו[

 11, וקיים חשש כי בעלת השליטה תחזור בה מהצעתה לבחון ר.ר.[

 12ומתן -במידה ומידע אודות קיום משא Going Privateעסקת 

 13 מעוניינת הוועדה לחשוף ככמה שפחותלביצוע העסקה ידלוף, 

 14גורמים לקיומו של ההליך, ולכן מלכתחילה לא פנתה למספר רב 

 15הוועדה בחנה ושקלה מספר ; ]...[ של יועצים מקצועיים

 16מועמדים, בעלי מומחיות וניסיון עשיר בביצוע הערכות שווי 

 17, ביניהם חברת טריגר לחברות מסוגה ובגודלה של החברה

 18ויט, פורסייט בהנהלת מר שלי תשובה, חברה בת של פירמת דל

 19ורו"ח  Ernst & Youngוכן אורי כהן ממשרד פרופ' יצחק סוארי, 

 20" )פרוטוקול ישיבת הוועדה יובל זילברשטיין מחברת פרומתיאוס

 21 (.1, בעמ' 31.12.2015המיוחדת מיום 

 22 

 23הבחירה ביועץ הכלכלי של הוועדה היא אחת ההחלטות המשמעותיות ביותר שלה,  .157

 24י כלכלי )ומשפטי( איכותי לדירקטורים המכהנים ולא ניתן להפריז בחשיבותה. ליוו

 25בוועדה המיוחדת בעסקת מיזוג עם בעלת השליטה, הוא קריטי ליכולתה של הוועדה 

 26לתפקד כנדרש. הצורך ביעוץ איכותי גובר במקרים בהם לחברי הוועדה אין 

 27ומתן על תנאי העסקה הוא -ומתן עסקי, וכאשר ניהול משא-מומחיות בניהול משא

 28(. מובן 780, בעמ' הגינות מלאה! –כזית המוטלת עליהם )חמדני וחנס משימה מר
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 1ומתן העסקי -שיש משמעות קריטית לאיכותו של היועץ באותם מקרים בהם המשא

 2 שנדרשת הוועדה לקיים, מתבסס באופן ניכר על מסקנותיו של היועץ הכלכלי.

 3 

 4 בדלוור:המשפט -על חשיבות מינויים של יועצים מתאימים עמד גם בית

"The effectiveness of a Special Committee often lies in 5 

the quality of the advice its members receive from their 6 

legal and financial advisors" (In re Tele-Comms., Inc. 7 

S'holders Litig., No. 16470, 2005 Del. Ch. LEXIS 206, at *41 8 

(Ch. Dec. 21, 2005)). 9 

 10 

 11מאחר שיעוץ איכותי הוא בעל משמעות, יש חשיבות רבה גם לתהליך הבחירה של  .158

 12היועץ הכלכלי. ההנחה היא כי הליך בחירה ראוי מביא בדרך כלל לבחירה של יועצים 

 13-)מי שכיהן גם כנשיא בית .Leo E. Strine Jrראויים. על חשיבות זו עמד המלומד 

 14 המשפט לערעורים בדלוור( במאמרו:

"[…] the selection process for advisors in terms of 15 

quality is important. For starters, by hearing from 16 

several qualifies financial advisors seeking to be 17 

retained, the independent directors begin the necessary 18 

deepening of their knowledge base in context when they 19 

may need to counter management. For another, it is 20 

important that the independent directors – […] – seek 21 

out the best and not go with a singular recommendation 22 

of management" (Leo E. Strine, Documenting the Deal: 23 

How Quality Control and candor Can Improve Boardroom 24 

Decision-Making and Reduce the Litigation Target, 70 25 

BUS. LAWYER 679, 687–688 (2015)). 26 

 27 
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 1, הליך בחירה בו שומעים חברי הוועדה המיוחדת את דבריהם של Strineלגישתו של 

 2יועצים כלכליים שונים המבקשים כי הוועדה תשכור את שירותיהם, מאפשר לחברי 

 3לצבור ידע בהקשרים שלגביהם יהיה עליהם להכריע. כמו כן, הוא מאפשר הוועדה 

 4את איתור היועץ הטוב ביותר, שכן הוא אינו נשען על המלצה בודדת. ראוי, אפוא, 

 5 כי הוועדה המיוחדת תבחן מספר חלופות כאשר היא ממנה את יועציה.

 6 

 7ום החשיבות בבחירת יועץ מתוך מספר חלופות עולה גם ממזכר משפטי מי

 8שכתב עו"ד חודק, היועץ המשפטי של הוועדה. בהתייחס לנושא שכירת  19.11.2015

 9יש להקנות לוועדה סמכות לבחור יועצים לצורך ביצוע היועצים צוין שם כי: "

 10דעתה הבלעדי, ומבלי לקבל אישורים נוספים מצד גורמים -עבודתה, לפי שיקול

 11מגורמים אחרים המלצות(. )אין מניעה לקבל ]כך במקור, ר.ר.[ אחרים החברה 

 12 (.7)ר' ת/]...["  מומלץ כי הוועדה תבחר מספר חלופות לכל יועץ

 13 

 14מר ירושלמי העיד בהקשר זה כי הוא סבור שהוועדה שוחחה לפחות עם מועמד אחד  .159

 15(. ביחס 9–3, ש' 367, בעמ' 26.3.2019נוסף למעט מר תשובה )ר' פרוטוקול מיום 

 16כאלה שבדקו עם דעת מחברי הוועדה או מ"-וותלאחרים הוא טען כי התקבלו ח

 17 (.12, ש' 369עמ'  – 9, ש' 368" )ר' שם, בעמ' כאלה שמכירים

 18 

 19כלומר, חברי הוועדה המיוחדת שקלו יותר ממועמד אחד לתפקיד היועץ הכלכלי של 

 20הוועדה )ור' החלטת הוועדה המיוחדת כפי שתועדה בדיעבד בפרוטוקול ישיבת 

 21(. הם לא קיימו ראיונות עם כלל המועמדים הנוספים 31.12.2015הוועדה מיום 

 22לתפקיד, למעט מועמד אחד נוסף )שאינו מר תשובה(. עיקר הבחינה של המועמדים 

 23דעת )ישירה או עקיפה( של חברי הוועדה עצמם -הנוספים נעשה בהתבסס על חוות

 24 (.12, ש' 936עמ'  – 9, ש' 368; עמ' 9–3, ש' 367, בעמ' 26.3.2019)ר' פרוטוקול מיום 

 25 

 26ידי הוועדה כפי שהוא תואר לעיל, -אני סבורה כי הליך הבחירה של מעריך השווי על .160

 27מניות המיעוט, וכי חרף העובדה שחברי הוועדה -לא היה כזה שפגע בזכויות בעלי
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 1ראיינו לתפקיד שני מועמדים בלבד, אין מקום לקבוע כי מדובר בפגם משמעותי 

 2 ועדה. בבחינת תהליך העבודה של הו

 3 

 4ראשית יש לציין בהקשר זה כי גם המבקשת לא טענה לקיומם של שיקולים זרים 

 5ידי הוועדה -של הוועדה בבחירה דווקא במר תשובה. מכאן כי הבחירה נעשתה על

 6מתוך הנחה כי מדובר במועמד טוב וראוי, אשר יוכל לתת לוועדה את השירות 

 7 הנדרש. 

 8 

 9הבחירה להתקשר עם מר תשובה התבססה כפי שעולה מחקירתו של מר ירושלמי, 

 10על היכרות וניסיון חיובי של מר ירושלמי עמו בעבר, ולא על המלצה של בעלת 

 11השליטה, של החברה, או של מי מטעמן. במסגרת החקירה, מר ירושלמי סיפר על 

 12 דעתו:-הערכה רבה שמר תשובה זכה לה דווקא ממי שנפגע מחוות

 13שמה עבודה כשאני הייתי  אני במסגרת אורמת, אז תשובה עשה"

 14הברית קנתה את -דירקטור באורמת מול חברת הבת בארצות

 15עבודה שהייתה  ]כך במקור, ר.ר.[חברת האם ותשובה עשתה 

 16הם העריכו אותו בצורה לא רגילה, לא היה , ולרעת האמריקאים

 17, לכן אני רציתי שתשובה ילווה אותנו פה פסיק אחד שהם שינו

 18שקיפות מלאה וביושרה ובמקצוענות ולדעת שללא משוא פנים, ב

 19–13, ש' 367, בעמ' 26.3.2019" )ר' פרוטוקול מיום הוא יציג נתונים

19.) 20 

 21 

 22בהחלטה בכתב של הוועדה המיוחדת שתועדה בדיעבד בפרוטוקול מיום 

 23( למר 1), נכתב כי מר תשובה נבחר לתפקיד מעריך השווי משום ש:"31.12.2015

 24מקצועי, מומחיות ומוניטין בתחום ביצוע תשובה השכלה, כישורים, ניסיון 

 25הערכות השווי והייעוץ האסטרטגי, ובין היתר נתן ייעוץ אסטרטגי לחברות תנובה, 

 26( 2, מוטורולה, מגדל ובנק הפועלים; )IBMאלקטרה, בזק, פלאפון, אורנג', הוט, 

 27חלק מחברי הועדה עבדו עימו בעסקת המיזוג שבוצעה בחברת אורמת, וכן במתן 

 28( היותה 3לחברות גילת ובזק בינלאומי, והתרשמו ממקצועיותו ומידיעותיו; )ייעוץ 
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 BIG 4 ,1-של חברת טריגר פורסייט חלק מפירמת דלויט העולמית, שנמנית בין ה

 2הכפופה למתודולוגיות העבודה שלה, נהנית מהמוניטין העולמי שלה ומיכולותיה; 

 3ויט היוצרים ניגוד ( לחברי הוועדה אין קשרים עם טריגר פורסייט או דל4)

 4 (. 1, בעמ' 31.12.2015" )ר' פרוטוקול ישיבת הוועדה המיוחדת מיום אינטרסים

 5 

 6ואכן, גם המבקשת לא חלקה על כל אלה, ולא העלתה כל טענה בדבר מומחיותו,  .161

 7היועץ בו בחרה הוועדה בסופו של דבר. לכן, אין  -ניסיונו, או כישוריו של מר תשובה 

 8לקבוע כי אופן הבחירה במר תשובה השפיע על טיב היעוץ הכלכלי להניח ולא ניתן 

 9שקיבלה הוועדה. משכך, אני סבורה כי גם אם הוועדה בחרה שלא לראיין מועמדים 

 10נוספים למעט מר תשובה ומועמד אחד נוסף )וזאת אולי לאור הצורך בשמירה על 

 11ה במר תשובה חשאיות ההליך ומתוך מטרה לזרזו(, לא ניתן לקבוע כי הליך הבחיר

 12מניות המיעוט בדרך כלשהי, או כי מצבם היה טוב יותר אילו -כשלעצמו פגע בבעלי

 13 הייתה הוועדה מראיינת מועמדים נוספים, או בוחרת, לאור זאת, ביועץ כלכלי אחר.

 14 

 15מאחר שהוועדה בחרה במומחה לאור המלצה של חבר הוועדה שמקורה בניסיון 

 16של החברה, בעלת השליטה או מי מטעמן;  ולא לאור המלצה -מקצועי קודם עמו 

 17אני סבורה כי לא נגרם  -ומשהמומחיות של המומחה הזה אינה שנויה במחלוקת 

 18נזק לתהליך העבודה של הוועדה. הבחירה האמורה לא פגעה ביכולתה של הוועדה 

 19 מניות המיעוט. -ומתן עם בעלת השליטה ולא פגעה בבעלי-לנהל משא

 20 

 21 תלויה לנסטלה בבקשה לקבל הצעה לעסקהפניית הוועדה הבלתי 

 22נושא נוסף הקשור לעבודת הוועדה ולמעורבותו של עו"ד הייק בה, נוגע לכך  .162

 23שהוועדה הבלתי תלויה פנתה לנסטלה באמצעות עו"ד הייק בבקשה לקבל ממנה 

 24, נכתב כי הוועדה 1.11.2015הצעה לרכישת מניות המיעוט. במכתב הפנייה, מיום 

 25הייק לפנות אל נסטלה בבקשה לקבלת הצעה לעסקה, וכי כוונתה ביקשה מעו"ד 

 26מניותיה הוא -שכן האינטרס של החברה ושל בעלי -לשקול כל הצעה בזריזות 

 27 (.6שהעסקה תושלם במהירות המרבית )ר' ת/

 28 
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 1אקדים ואציין כי הפניה לנסטלה כשלעצמה בבקשה לקבל הצעה, איננה בעייתית.  .163

 2ותיה של נסטלה ואת מידת הרצינות שלה לגבי העסקה, היא נועדה לברר את כוונ

 3ידי -ולקבל ממנה הצעה ראשונית. מר ירושלמי ציין כי הפנייה לנסטלה שנערכה על

 4על מנת לוודא שנסטלה אכן מוכנה לדון ברכישת מניות אסם עו"ד הייק נעשתה "

 5 לתצהיר מטעמו(. בחקירתו הוא נשאל מדוע נדרשה 11" )ר' סעיף שבידי הציבור

 6פנייה לנסטלה אם בישיבת הדירקטוריון שבה הוקמה הוועדה כבר הבהיר דן פרופר 

 7לדירקטוריון כי נסטלה הסכימה לשקול עסקה שבה תרכוש את מניות הציבור. הוא 

 8השיב כי הוועדה ביקשה לקבל מסמך מנסטלה שיעיד על רצינותה, יחייב אותה 

 9סם יתדרדרו )ר' פרוטוקול ויקשה עליה לסגת ממנו גם אם התוצאות העסקיות של א

 10 (. הסבר זה הוא סביר בעיני.4, ש' 352עמ'  – 20, ש' 351, עמ' 26.3.2019מיום 

 11 

 12אכן מוטב היה שפנייה כזו לנסטלה בשם החברה לא הייתה נעשית באמצעות מי 

 13יחד עם זאת, כוחה של נסטלה ומייצג אותה בעסקה. -שחברי הוועדה ידעו שהוא בא

 14יתה הפנייה הזו בעייתית והיא לא גרמה לנזק )ונראה כי גם בנסיבות העניין לא הי

 15 המבקשת אינה טוענת אחרת(. 

 16 

 17מר ירושלמי העיד כי דווקא העובדה שעו"ד הייק הוא ה"חוליה המקשרת" עם 

 18נסטלה ומכיר אותה היטב, היא שהביאה את הוועדה לפנות אליה באמצעותו )ר' 

 19(. כן צוין כי אין לייחס חשיבות רבה 12–9, ש' 354, עמ' 26.3.2019פרוטוקול מיום 

 20לניסוח הפנייה, שכלל התייחסות לכוונת הוועדה לפעול בזריזות, הואיל וממילא 

 21הנושא המשמעותי מבחינת עבודת הוועדה לא היה הפניה לנסטלה אלא החתימה על 

 22 ההסכם עמה:

 23צריך להבדיל בין הפניה לבין החתימה על ההסכם. לא חתמנו על "

 24ישיבות  20 -בלנו ייעוץ משפטי מכל הכיוונים בפסיק לפני שקי

 25ישיבות. יש הבדל בין נייר  20שאנחנו קיימנו והם קיימו עוד 

 26כן אני רוצה לקנות ואלה התנאים שלי, שהיא כותבת,  -שאומר

 27אנחנו מאשרים את הקניה. זה תהליך ארוך  -לבין התשובה שלנו
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 1; ר' גם 3ש' , 356עמ'  – 20, ש' 355)שם, בעמ'  "בין שני הדברים

 2 (. 14–13, ש' 356; ושם, עמ' 18–16, ש' 354שם, בעמ' 

 3 

 4לאור כל האמור, אינני סבורה כי גם הפנייה של הוועדה הבלתי תלויה לנסטלה בשלב 

 5הראשוני באמצעותו של עו"ד הייק הייתה כזו שהסבה נזק לתהליך העבודה של 

 6ב היה כי פנייה כזו מניות המיעוט. זאת אף שכאמור מוט-הוועדה או פגעה בבעלי

 7 הייתה מתבצעת באמצעות היועצים המשפטיים של הוועדה עצמה. 

 8 

 9נוכחותו של עו"ד הייק בישיבתה הראשונה של הוועדה לא  - סיכומו של פרק זה .164

 10ידיו לחברי הוועדה הם בעייתיים ומוטב היה -הייתה רצויה והדברים שנאמרו בה על

 11מניות המיעוט -אלמלא נאמרו. יחד עם זאת, בפועל וחרף האמור, מצבם של בעלי

 12 לא נפגע כתוצאה מהפגישה האמורה ומנוכחותו של עו"ד הייק בה. 

 13 

 14 הטענה לגבי הפגישה בין היועצים הפיננסיים של הצדדים -גם החמישי הפ

 15פגם נוסף בהתנהלות הוועדה לו טענה המבקשת, נוגע לפגישה שהתקיימה בין  .165

 16היועצים הפיננסים של הצדדים שלא תועדה. לטענתה של המבקשת, הוועדה 

 17וה פרקטיקה המיוחדת קיבלה יעוץ לפיו דיון משותף בין היועצים הפיננסיים מהו

 18פסולה הפוגעת בעצמאות הוועדה. למרות האמור היא הסכימה לקיומה של פגישה 

 JP 19בין היועצים הפיננסיים שלה )חברת טריגר פורסייט( ושל בעלת השליטה )חברת 

Morgan 20 –(, וזאת ללא נוכחות חברי הוועדה עצמם או יועציה המשפטיים. מדובר 

 21הוועדה, המתעצם נוכח היעדר התיעוד של בפגם חמור בהתנהלות  –כך נטען 

 22הפגישה. לשיטתה, המגעים בין היועצים הפיננסיים שומטים את הקרקע תחת 

 23 היומרה לטעון לאפקטיביות של עבודת הוועדה.

 24 

 JP Morgan ,25המבקשת טענה כי לאחר הפגישה בין טריגר פורסייט לבין  -יתר על כן 

 26לעסקת דן פרופר. כך, מלכתחילה  זנחה טריגר פורסייט את גישתה הראשונה ביחס

 27סברה טריגר פורסייט כי צריך היה לבחון את עסקת דן פרופר לפי פרמיה על מחיר 

 28שוק מתואם דיבידנד נכון ליום העסקה. לאחר הפגישה היא אימצה את גישת 
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 1 30-נסטלה, לפיה יש לבחון פרמיה על מחיר שוק ממוצע שאינו מתואם דיבידנד ב

 2הוועדה קיבלה את השינוי החזיתי הזה ללא כל דיון, ואף הימים שקדמו לעסקה. 

 3 תיקנה את הפרוטוקולים שבהם הוצגה לה גישתה האמתית של טריגר פורסייט. 

 4 

 5בסיכומים מטעמם טענו המשיבים בהקשר זה כי הפגישה המדוברת נערכה רק  .166

 6לאחר שלכל אחד מהצדדים הייתה כבר טיוטה מתקדמת ומגובשת של הערכת שווי, 

 7וכי מטרת הפגישה הייתה ללבן חילוקי דעות מתודולוגיים שהתגלעו בין היועצים. 

 8לשיטתם של המשיבים, מר תשובה נענה ליוזמת מעריך השווי של נסטלה לקיים 

 9פגישה בין היועצים הכלכליים רק לאחר שהצעה זו נדונה בוועדה. הוועדה אף נתנה 

 10ניתן לדון במסגרת הפגישה, למר תשובה הוראות מפורשות בנוגע לנושאים שבהם 

 11ומתן. מר תשובה מסר עדכון מלא לוועדה בדבר -ולנושאים שיש להותירם למשא

 12הפגישה. הוועדה דנה בנושאים שעלו בפגישה והם תועדו בפרוטוקולים שלה. כן נטען 

 13כי יועציה המשפטיים של הוועדה לא התנגדו לקיום הפגישה האמורה, והם אף היו 

 14 היקף הנתונים שיידונו וייחשפו בה.שותפים להחלטה בדבר 

 15 

 16המשיבים הוסיפו כי יש לדחות אף את טענת המבקשת לפיה הוועדה המיוחדת 

 17לצרכי תביעה. כפי שפורט לעיל,  12.1.2016"שיפצה" את פרוטוקול הדיון מיום 

 18עמדתם בהקשר זה הייתה כי שינויים בפרוטוקול לאחר משלוח טיוטה הם נוהג 

 19שפטיים הקפידו לעבור על הפרוטוקולים באופן מדויק; כי מקובל; כי היועצים המ

 20הם התעקשו כי הגורמים המקצועיים יעברו עליהם בטרם שחרורם; וכי רק לאחר 

 21הם הביאו אותם  -שהשתכנעו שהפרוטוקולים עולים בקנה אחד עם מה שנאמר 

 22 לחתימה. 

 23 

 24 דיון

 25לבין  12.1.2016-המחומר הראיות עולה, כי בין ישיבת הוועדה המיוחדת מיום  .167

 26)שנערכו שתיהן בהשתתפות היועצים של שני הצדדים  18.1.2016ישיבתה מיום 

 27לעסקה(, נערכה פגישה נוספת בה נכחו רק היועצים הכלכליים של הצדדים. 

 28לסיכומי נסטלה(.  49–47המשיבים מצדם אינם חולקים על כך )ר' למשל סעיפים 
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 1ם הפגישה האמורה והעובדה שהיא השאלה שלגביה חלוקים הצדדים היא האם קיו

 2 מהי משמעותו. -לא תועדה, מהווים פגם בהתנהלות הוועדה, ואם כן 

 3 

 4לפגישה בין יועצים פיננסיים של הוועדה המיוחדת לבין אלה של בעלת השליטה 

 5, ישנו ראשיתעשויים להיות יתרונות, אולם מנגד, היא עלולה לעורר מספר חששות: 

 6של מידע מיועציה של הוועדה ליועציה של בעלת צדדית -חשש מפני העברה חד

 7ידי בעלת השליטה; -השליטה, מידע שעשוי להשפיע על אופן הערכת השווי על

 8קיים חשש מפני השפעה פסולה של יועציה של בעלת השליטה על מעריכי  ,שניתו

 9 השווי מטעם הוועדה. 

 10 

 11 בעלת השליטהצדדית למעריכי השווי מטעם -באשר לחשש מפני העברת מידע חד .168

 12הוועדה הייתה מודעת לו והוא קיבל ביטוי בישיבותיה. בישיבתה מיום  -

 13, ערכה הוועדה, בשיתוף עם יועציה הכלכליים והמשפטיים החיצוניים, 27.12.2015

 14ומתן מול -דיונים בהערכת השווי מטעם טריגר פורסייט ובאסטרטגיה הנכונה למשא

 15ים של הערכת השווי, ובכלל זה בעלת השליטה. לחברי הוועדה הוצגו הממצא

 16 הפרמטרים השונים בהם נעשה שימוש במסגרתה. 

 17 

 18, דנה הוועדה המיוחדת בפרמטרים שיוכל מר תשובה 31.12.2015בישיבתה מיום 

 JP Morgan: 19לחשוף במסגרת פגישה עם מעריך השווי מטעם 

 20מר תשובה: בעסקת מיזוג בקבוצת אורמת בה שימשתי כמעריך "

 21ם הציגו את הערכותיהם המרכזיות, וכן את שווי, שני הצדדי

 22קצב צמיחה, שיעור ההיוון, המכפילים בהם השתמשו. כלומר 

 23 .גובה האינפלציה

 24. אך לדעתי ניתן להציג את ההערכות המרכזיותעו"ד חודק: 

 25" )פרוטוקול ישיבת הוועדה המיוחדת נחשוב על כך שוב ונעדכן

 26 (.15, בעמ' 31.12.2015מיום 

 27 
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 1בין חברי הוועדה ויועציה הכלכליים והמשפטיים, נדונה  10.1.2016בתכתובת מיום 

 2שאלת טיב הנתונים שיידונו ויגולו במסגרת הפגישה בין מעריכי השווי של הצדדים 

 3התייחסה לנתוני  –חלופה "מצמצמת"  –והיקפם, תוך שהוצעו שתי חלופות: האחת 

 4, צמיחת שנה מייצגת, שיעור היוון EBIT, מרווח EBITצמיחת הכנסות, צמיחת 

 5כללה  –חלופה "רחבה" יותר  –ותיעוד לגבי מכפילי שוק ומכפילי עסקאות; השנייה 

 6את כל הנתונים האמורים לעיל בתוספת צמיחת הכנסות בחתך מגזר פעילות, 

 7, פרמיות מיוחדות ועוד(, סך השקעות בתקופת MRPמרכיבי שיעור ההיוון )בטא, 

 8ול פחת בשנה המייצגת, גידול מצטבר בהון חוזר ואופן חישוב התחזית והשקעות מ

 9 (. 12עודף המזומן על החוב )ר' ת/

 10 

 11נווה מייל מטעם -באותו היום ולאחר ההתכתבות האמורה, שלחה עו"ד ברגמן .169

 12כוחה של בעלת השליטה, שהבהיר את הנתונים שיידונו בין -הוועדה לעו"ד הייק, בא

 13נווה -החשיפה של הנתונים הללו תהיה הדדית. עו"ד ברגמןמעריכי השווי, וכן כי 

 14לקראת הישיבה הקרובה של הוועדה הבלתי תלויה עם נציגי ומעריכי כתבה כי: "

 15השווי של בעלת השליטה, נציע כי הדיון בבסיס להערכת השווי של הצדדים 

 16 " )ר'יתייחס לנתונים להלן. אנא אשרו כי נציגיכם יתייחסו אף הם לנושאים אלו

 17 (. 9, נספח 83תצהיר מר ירושלמי, בעמ' 

 18 

 19הנתונים שפורטו בהודעה זו היו הנתונים שסווגו בהתכתבות הקודמת בין חברי 

 20הוועדה, מעריכי השווי שלה ויועצי המשפטיים כנתונים לפי "החלופה המצומצמת". 

 21ידי היועצים -מדובר אם כן בהחלפת נתונים מצומצמת, הדדית ושוויונית שגובתה על

 22צדדית של מידע מהוועדה לבעלת -פטיים של הוועדה, ולא בהעברה חדהמש

 23 השליטה. 

 24 

 25גם מר ירושלמי העיד בחקירתו כי הוחלט שבפגישה האמורה, היועצים הפיננסיים 

 26זה קרה אחרי ומתן: "-ולא ייערך משא -רק יבדקו את הבסיס של החישובים 

 27את המספרים ולא הפגישה של הוועדה עם גבי הייק, שבה סוכם שהם לא יבדקו 

 28ומתן, אלא יבדקו את הבסיסים של החישוב שלא, לא מישהו טעה -ינהלו משא
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 1(. 19–15, ש' 387, בעמ' 26.3.2019)ר' פרוטוקול מיום  וסתם נשחק את זמננו"

 2תשובה לא הלך ביוזמתו ולא דיבר בהמשך החקירה, הוסיף מר ירושלמי כי "

 3 (.18–17, ש' 389" )שם, בעמ' זהביוזמתו, ולא חשף שום נתון בלי לקבל התרה ל

 4 

 5צדדי עודף שיהיה לבעלת השליטה כתוצאה -בנסיבות אלה, החשש מפני יתרון חד

 6 מצטמצם כמעט לחלוטין.  -מהפגישה בין היועצים הכלכליים 

 7 

 8יש להבחין בין פגישה  - באשר להשפעה האפשרית על מעריכי השווי מטעם הוועדה .170

 9י עצמאית של יועצי הוועדה עבורה, לבין מגעים שנערכת לפני שגובשה הערכת שוו

 10המתנהלים בין היועצים הפיננסים של הצדדים לאחר מכן. כך, כשבין היועצים 

 11הפיננסיים של הצדדים בעסקת בעלי עניין נערכים דיונים לפני גיבוש הערכת שווי 

 12עצמאית עבור הוועדה המיוחדת, עלול מעריך השווי מטעם בעלת השליטה להשפיע 

 13האופן שבו מעריך השווי מטעם הוועדה יגבש את הערכת השווי מצדו. פגישה כזו על 

 14 עלולה לכן לפגוע בעצמאותה של הוועדה. 

 15 

 16ידי יועציה המשפטיים בישיבת הוועדה מיום -כפי שנמסר לחברי הוועדה עלואכן, 

 17)ישיבה שנערכה בטרם סיימה טריגר פורסייט לערוך את הערכת השווי  21.12.2015

 18ית מטעמה, וממילא בטרם הציגה אותה בפני הוועדה(, נציג מטעם חברת הראשונ

JP Morgan  19פנה אל מר תשובה והציע לו לערוך דיון משותף בהערכות השווי של 

 20נווה הבהירה -הצדדים כדי לראות שאלה כתובות ב"אותה השפה". עו"ד ברגמן

 21מליצה להם לחברי הוועדה כי פגישה כאמור מהווה "פרקטיקה פסולה", ולפיכך ה

 22 לא להסכים לה. כך תועדו הדברים בפרוטוקול הישיבה:

 23נעדכן אתכם כי שוחחנו עם מר תשובה ]...[ בשיחתנו הסביר מר "

 24תשובה כי פנה אליו מעריך שווי מחברת ג'יי.פי. מורגן המבצעת 

 25)'בעלת השליטה'(,  Nestle S.Aאת הערכת השווי עבור חברת 

 26די לראות שהעבודות 'כתובות והציע כי הם ידונו בהערכותיהם בכ

 27באותה שפה', ובכדי לראות שאף אחד מהם לא פספס דבר מה 

 28חשוב. מניסיונו של מר תשובה, השוואה כזו יכולה להיות 
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 1קונסטרוקטיבית, ויתכן שהיא מקובלת בעסקאות בין צדדים לא 

 2אך בעסקאות מהסוג שבפנינו, בין החברה לבין בעלת קשורים, 

 3פרקטיקה פסולה, לאור הצורך ליצור השליטה בה זו לדעתנו 

 4השליטה -עצמאות מוחלטת של הוועדה הזו ויועציה לעומת בעלת

 5, 21.12.2015" )ר' פרוטוקול ישיבת הוועדה המיוחדת מיום ויועציה

 6 (.2בעמ' 

 7 

 8שהיועצים  לאחרמנגד, דיונים בין היועצים הפיננסיים של הצדדים שנערכים 

 9העצמאיים מטעמה של הוועדה סיימו לערוך את הערכת שווי מטעמם והעבירו 

 10להיות לגיטימיים, ואף  -אותה לוועדה, עשויים, בהתקיים התנאים המתאימים 

 11ומתן בין הצדדים. מגעים כאלה עשויים לסייע לגשר על פערים בין -לסייע במשא

 12ם ביניהן; לאפשר למי הערכות השווי השונות; להבהיר את המקור להבדלי

 13דעתו; ולברר -אם נפלו טעויות כאלה בחוות -מהיועצים לתקן טעויות עובדתיות 

 14לעמק השווה מבחינה מקצועית,  –לפחות לגבי חלק מהפרטים  –האם ניתן להגיע 

 15 ומתן ביניהם. -באופן שיסייע לצדדים בהמשך לקדם את המשא

 16 

 17יבלה מיועציה המשפטיים, והפגישה במקרה דנן התנהלה הוועדה בהתאם ליעוץ שק .171

 18בין היועצים לא התקיימה עד להשלמת הערכת השווי של מר תשובה מטעם טריגר 

 19 פורסייט.

  20 

 21נווה בישיבה מיום -כך, מחומר הראיות עולה כי לאחר קבלת עמדתה של עו"ד ברגמן

 22, התקיימו בוועדה דיונים לגבי הפגישה בין מעריכי השווי שנועדה 21.12.2015

 23להיערך לאחר עריכת הערכת השווי. דיונים אלה נערכו בנוכחותו של היועץ המשפטי 

 24של הוועדה, עו"ד חודק, שהיה מודע לפגישה, ייעץ לגביה ולא מנע אותה. הפגישה 

 25בין מעריכי השווי התקיימה לאחר שטריגר פורסייט גיבשה את עמדתה, ערכה את 

 26שהערכת השווי האמורה הערכת השווי הראשונית העצמאית מטעמה, ולאחר 

 27 נמסרה לוועדה המיוחדת ונדונה בישיבותיה.

 28 
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 1נערכה ישיבה של הוועדה המיוחדת בה השתתפו גם היועצים  12.1.2016ביום 

 2הפיננסיים של הצדדים. בישיבה זו נדונו המודלים השונים בהם השתמשו היועצים 

 3ה. היועצים בביצוע הערכות השווי שלהם לעסק – JP Morgan-טריגר פורסייט ו –

 4הפיננסיים של הצדדים הציגו עקרונות מרכזיים שלפיהם הם ביצעו את הערכות 

 5השווי, ונערך דיון, בין היתר, לגבי האופן בו יש לבחון את הפרמיות ששולמו 

 6בעסקאות פרופר. לקראת תום הדיון בישיבה בוועדה, סיכם מר תשובה את 

 7 דים:הנושאים שלגביהם אין הסכמה בין היועצים של הצד

 8מר תשובה: לדעתי ניתן בשלב זה לבודד את הרבדים בדיון "

 9הדיון מתמקד  DCF-( בגישת ה1שאיננו מסכימים לגביהם: )

 10בקצב הצמיחה ובשיעור ההיוון. אנחנו נסביר לוועדה בצורה 

 11ההסכמות הללו. אנו -מפורטת יותר את המשמעויות של אי

 12הערכת ש"ח שהתקבל ב 65מבינים מה המקור לשווי למניה של 

 13השווי של ג'יי. פי. מורגן, ונסביר זאת לחברי הוועדה ביחס למודל 

 14אני מציע  –( גישת שווי השוק 2שלנו אותו הם כבר מכירים. )

 15שנדון בינינו בנוגע לפרמיות ולעסקאות בשוק שנבחנו. יש לוודא 

 16שאנו מתבססים על אותו בסיס מידע כי זה דבר קריטי והאחידות 

 17( גישת המכפילים 3ומתן. )-צדדים במשאבנתונים תקל על שני ה

 18גם כאן יש ליישר קו בכל הנוגע לבסיס הנתונים, לפחות בכל  –

 19" )ר' פרוטוקול ישיבת הוועדה מיום הנוגע לקבוצת המדגם הנבחנת

 20 (.8, בעמ' 12.1.2016

 21 

 22בתום הישיבה נקבע כי מר תשובה מטריגר פורסייט )מטעם הוועדה המיוחדת( ומר 

 23"( ייפגשו וידונו הורניק)מטעם בעלת השליטה( )להלן: " JP Morgan-הורניק מ

 24בבסיס הנתונים ששימש אותם לצורך עבודתם, וכי המסקנות לגבי הפערים בין 

 25הערכות השווי יוצגו לוועדה בישיבתה הבאה. פגישה כזו אכן התקיימה כאמור, 

 26עדכן מר תשובה את הוועדה בדבר השיחות שקיים עם  18.1.2016ובישיבת יום 

 27. הדיונים בין הצדדים בקשר עם הערכות השווי של טריגר JP Morganחברת 

 28 נמשכו.  JP Morgan-פורסייט ו
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 1 

 2פי שנציגי טריגר פורסייט הגיעו לפגישה לאחר שהערכת השווי -על-יחד עם זאת, ואף .172

 3שלהם נערכה ובמטרה לדון עם יועצי בעלת השליטה בהערכת השווי הזו ובהנחות 

 4היסוד שלה, יש לוודא כי היועצים של בעלת השליטה לא השפיעו עליהם בפגישה 

 5רר חשש מפני פגיעה עצמה, ולא גרמו להם לשנות את עמדתם באופן המעו

 6 בעצמאותה של הוועדה. 

 7 

 8בהקשר זה אקדים ואומר כי מוטב היה אילו הפגישה בין היועצים הכלכליים הייתה 

 9מתועדת בפרוטוקול מפורט של הדברים שנאמרו בה. מוטב היה גם כי חברי הוועדה 

 10ייקחו חלק בפגישה כזו, וזאת כדי לפקח  –או לפחות היועצים המשפטיים שלה  –

 11 טיב המידע שנמסר בה ועל אופן הדיון בין היועצים הכלכליים. על 

 12 

 13כאמור, היעדרו של פרוטוקול או תיעוד אחר של הפגישה מכביד על יכולת הסקת 

 14המשפט ביחס לדברים שנאמרו בה ולמהלך הדברים במסגרתה -המסקנות של בית

 15היועצים אילו תועדה הפגישה בין (. 88, בפס' עניין פיננסיטק)והשוו להחלטתי ב

 16המשפט להתרשם מהדיון שהתקיים בה, -הפיננסיים של הצדדים, יכול היה בית

 17לבחון את ההשפעה האפשרית של היועצים מטעמה של בעלת השליטה על היועצים 

 18של הוועדה, ואף לוודא כי לא הועבר ליועצים של בעלת השליטה כל מידע שלא היה 

 19תשובה לא חשף כל נתון במסגרת מקום להעבירו. דבריו של מר ירושלמי לפיהם מר 

 20ומתן, יכולים היו לקבל עיגון וביסוס אילו היה -הפגישה וכן לא נערך בה כל משא

 21 המשפט פרוטוקול של הפגישה האמורה. -ברשות בית

 22 

 23הבעייתיות בהיעדר התיעוד במקרה דנן מקבלת משנה תוקף לאור העובדה כי  .173

 24בעקבות הפגישה, זנחה טריגר פורסייט את הנחותיה לגבי ניתוח הפרמיות ששולמו 

 25. השינויים בהערכת JP Morganבעסקאות פרופר, ואימצה לגביהן את הגישה של 

 26 :18.1.2016עדה מיום השווי נדונו בין חברי הוועדה לבין מר תשובה בישיבת הוו

 27דר' מרידור: האם בעקבות שיחותיך עם מר הורניק עלו נקודות "

 28 בהן נדרשתם לבצע תיקונים בהערכת השווי?
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 1מר תשובה: לא נקודות שדרשו שינוי בהערכת השווי, רק בניתוח 

 2הפרמיות ששולמו לדן ולגד פרופר כאשר בעלת השליטה רכשה 

 3(. ג'יי. פי. מורגן בחנה את החזקותיהם בחברה )'עסקאות פרופר'

 4ימי מסחר החל מהיום שקדם  30את הפרמיה לתקופת זמן של 

 5להכרזה על עסקאות פרופר ובהתבסס על מחיר מניה שאינו 

 6מתואם לדיבידנד, בעוד שאנחנו התבססנו על מחיר מתואם ועל 

 7נתונים של מועד ההכרזה על העסקה. כאשר תיקנו את הנתונים 

 8]בעסקת גד פרופר,  17.8%רמיות של עליהם התבססנו, התקבלו פ

 9ימי מסחר אחרונים  30לפי ]בעסקת דן פרופר, ר.ר.[  19.2%-ור.ר.[ 

 10)פרוטוקול ישיבת  "2013לפי מועד הכרזה בעסקת  24.5%ושל 

 11 (.2, בעמ' 18.1.2016הוועדה המיוחדת מיום 

 12 

 13 שינוי בעמדת היועצים הכלכליים של הוועדה בעקבות פגישה עם יועציה של בעלת

 14 –כמו במקרה דנן  –השליטה, איננו מעיד בהכרח על בעיה. זאת גם כאשר השינוי 

 15הוא כזה בו התקבלה עמדתם של היועצים הפיננסיים של בעלת השליטה. גם שינוי 

 16כזה יכול להיות תולדה לגיטימית של הדיאלוג בין היועצים. אולם, כדי לוודא את 

 17ר אופן התנהלות המפגש בין הדינמיקה שהביאה לשינוי, היה מקום לעקוב אח

 18-דבר שהיה אפשרי אילו היה המפגש הזה מתועד. כך יכול היה בית -היועצים 

 19המשפט להתרשם ולקבוע האם קיים חשש מפני השפעה לא לגיטימית של יועצי 

 20בעלת השליטה על אלה של הוועדה. עובדה זו מעצימה את הצורך בתיעוד הפגישה, 

 21 ת שהביאו לשינוי זה.שיכול היה לשפוך אור על הנסיבו

 22 

 23החשש האמור מפני השפעה של יועציה של בעלת השליטה על היועצים מטעם  .174

 24ולנוכח  31.12.2015הוועדה מתעצם לאור שינוי פרוטוקול הוועדה המיוחדת מיום 

 25תוכנו של שינוי זה. זאת, בשים לב לכך שבישיבה זו הוצגה לוועדה הגישה הראשונית 

 26 ע לפרמיות בעסקאות פרופר. של טריגר פורסייט בנוג

 27 
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 1ידי היועצים המשפטיים של הוועדה ליועציה -כך, בטיוטת הפרוטוקול שנשלחה על

 2 הפיננסיים, צוין כי מר תשובה אמר כי:

 3גישת הפרמיה על השוק מציגה את העסקאות שבעלת השליטה "

 4לרכישת החזקותיהם של מר דן פרופר  2012-2013ביצעה בשנים 

 5-ב)'עסקאות פרופר'( נה היא לגד פרופר, ר.ר.[ ]הכווומר דן פרופר 

 6]בעסקת דן פרופר,  פרמיה 29%-ו]בעסקת גד פרופר, ר.ר.[  %27

 7 30%על שווי השוק הרלוונטי. לפיכך ניתן לדעתי לבקש  ר.ר.[

 8ומתן, אך אני מציע שנדון במספרים הללו בהמשך -פרמיה במשא

 9כלכלי ששימש -הדיון, לאחר שנציג בפניכם את התוכן השוק

 10 (.2, בעמ' 19" )ת/כבסיס להערכת השווי

 11 

 12מיוחד  דגשבגוף המייל שאליו צורפה הטיוטה, נתבקשו היועצים הפיננסיים לתת "

 13 ".לעניין המספרים והנתונים שמופיעים לאורך הפרוטוקול, לאור חשיבותם

 14 

 15בהמשך שונה נוסח הפרוטוקול, כך שבפרוטוקול הסופי צוינו נתונים "מטושטשים" 

 16וכלליים יותר בנוגע לפרמיות בעסקאות פרופר. כן נוספה התייחסות לאפשרויות 

 JP 17ידי -לאורך זמן, כפי שנעשה על ובפרט, חישוב פרמיה –נוספות לחישוב הפרמיות 

Morgan – :18 ולעובדה שאלה יובילו לתוצאות שונות 

 19גישת הפרמיה על השוק מציגה את העסקאות שבעלת השליטה "

 20לרכישת החזקותיהם של מר דן פרופר  2012-2013ביצעה בשנים 

 21על שווי השוק הרלוונטי  פרמיה 20%-בלמעלה מומר גד פרופר 

 22פרמיה לאורך זמן עשויה להיות למול המחיר ביום ההכרזה )

 23ומתן, אך -פרמיה במשא 30%(. לפיכך ניתן לדעתי לבקש שונה

 24אני מציע שנדון במספרים הללו בהמשך הדיון, לאחר שנציג 

 25" כלכלי ששימש כבסיס להערכת השווי-בפניכם את התוכן השוק

 26 (.2, בעמ' 31.12.2015מיום )פרוטוקול ישיבת הוועדה 

 27 
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 1לטעמי, השינוי האמור )שהוא בעייתי כשלעצמו( אינו מביא, בנסיבות העניין,  .175

 2 וזאת ממספר טעמים. -למסקנה כי נפל פגם בתהליך עבודת הוועדה 

 3 

 4הפגישה בין  לפני, כעולה מחומר הראיות, השינוי האמור נערך ככל הנראה ראשית

 5יה. מכאן שלא ניתן לקשור בין השינוי הזה לבין היועצים הפיננסיים ולא אחר

 6 הפגישה בין היועצים הפיננסיים של הצדדים. 

 7 

 8ידי היועצים המשפטיים של הוועדה ליועציה -כך, טיוטת הפרוטוקול נשלחה על

 9(. הפגישה בין היועצים הפיננסיים של הצדדים 19)ר' ת/ 7.1.2016הפיננסיים ביום 

 10. 18.1.2016לפגישתה ביום  12.1.2016דת ביום נערכה בין פגישת הוועדה המיוח

 11ידי מר רוזמן מטריגר פורסייט ליועצים המשפטיים של -במייל תשובה שנשלח על

 12]הכוונה היא לפרוטוקול ישיבת לעניין הפרוטוקול נכתב כי " 8.1.2016הוועדה ביום 

 13נעבור ונשלח לכם עם הערות בתחילת השבוע  –, ר.ר.[ 31.12.2015הוועדה מיום 

 14הפגישה בין  (. מכאן שסביר להניח כי הפרוטוקול לא תוקן בעקבות11" )ר' ת/הבא

 15 אלא קודם לכן.  JP Morgan-טריגר פורסייט ל

 16 

 17ידי היועצים המשפטיים להערות מעריכי -, טיוטת הפרוטוקול נשלחה עלשנית

 18-ו 19השווי. חברי הוועדה כלל לא היו מכותבים לתחלופת המיילים האמורה )ר' ת/

 19(. אכן, כפי שצוין לא אחת לעיל, חובתה של הוועדה היא בין היתר לפקח על 11ת/

 20עבודת יועציה. עם זאת, חברי הוועדה לא היו מעורבים ב"שיפוץ" האמור של 

 21 , ולא ניתן לכן לזקוף אותו לחובתם.31.12.2015הפרוטוקול מיום 

 22 

 23השיב כי , כאשר נשאל מר ירושלמי בחקירתו על תיקון הפרוטוקול, הוא שלישית

 24הוא אינו יודע מדוע הוא נעשה. הוא הוסיף והסביר כי אין לכך משמעות, מאחר 

 25ומתן היה כאמצעי לדרישת -שהשימוש שעשתה הוועדה בעסקת דן פרופר במשא

 26מחיר גבוה יותר עבור העסקה, וכי הוא לא שימש לניתוח הנתונים )ר' את דבריו 

 27 (.26.3.2019לפרוטוקול מיום  438–437בעמ' 

 28 
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 1, החשש שמא התיקונים האמורים בפרוטוקול נעשו במטרה "לטשטש" את יעיתרב

 2( נחלש לנוכח העובדה שנתונים אלה 27%-ו 29%נתוני הפרמיות בעסקאות פרופר )

 3נותרו בעינם ולא שונו במקומות אחרים בפרוטוקולים של הוועדה המיוחדת )ור' 

 4כן פרוטוקול ישיבת ; ו6, בעמ' 27.12.2015פרוטוקול ישיבת הוועדה המיוחדת מיום 

 5(. 9שאליו התייחסה המבקשת בבקשתה, בעמ'  - 31.12.2015הוועדה המיוחדת מיום 

 6המשפט קיבלו לידיהם כידוע גם את טיוטת הפרוטוקול, -המבקשת ובית -זאת ועוד 

 7 כך שניתן לעשות שימוש גם במידע המופיע בו. 

 8 

 9פורסייט נוגע לשאלה האם  יתר על כן, השאלה המרכזית ביחס לשינוי בגישת טריגר .176

 10מדובר בשינוי מנומק וסביר, האם הוועדה הייתה מודעת לו ובחנה אותו לגופו, 

 11ומתן שהוועדה ניהלה ועל -האם הוא השפיע בסופו של דבר על המשא -ובעיקר 

 12 מניות המיעוט. -זכויותיהם של בעלי

 13 

 14תייחסו אליו אני סבורה כי השינוי בגישת טריגר פורסייט נדון בוועדה, וחבריה ה

 15ואף העלו שאלות לגביו. לכן, אין לקבל את גישת המבקשת לפיה הוועדה קיבלה את 

 16השינוי בהנחותיה של טריגר פורסייט לגבי ניתוח הפרמיות ששולמו בעסקאות 

 17פרופר ללא כל דיון או קבלת הסבר. כך, בתגובה להתייחסותו של מר תשובה לשינוי 

 18רופר, ביקש מר אלשיך להקשות על קבלת אופן החישוב של הפרמיות בעסקאות פ

 19" אפשר לומר שזו תוצאה של שינוי בשוק?ההנחה החדשה ושאל את מר תשובה: "

 20(. על כך השיב מר 2, בעמ' 18.1.2016)ר' פרוטוקול ישיבת הוועדה המיוחדת מיום 

 21ג'יי. פי. מורגן יטענו בתגובה כי מדובר בשינוי בשוק שמשקף את תשובה כי: "

 22 " )שם(. במשק, וכי החברה היא בין אלה שמשקפות זאתהמצב בארץ ו

 23 

 24וזה העיקר: בהמשך הישיבה, דנה הוועדה בהשפעת השינוי האמור על  -זאת ועוד  .177

 25ומתן עם בעלת השליטה. יועציה הבהירו כי יש לשמור על כך שהשיח -המשא

 26לא יביא לפגיעה באפשרות לקבוע מחיר סופי שישקף  JP Morganשהתקיים מול 

 27המניות מהציבור. מר תשובה חזר והדגיש כי המחיר -את המחיר המקסימלי לבעלי

 28ומתן עם בעלת השליטה -הראשוני שדרשה הוועדה הוא חלק מאסטרטגיית המשא
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 1(. גם בפרוטוקול ה"משופץ" נותרה בעינה השורה התחתונה 4–2)שם, בעמ' 

 2פרמיה  30%ניתן לדעתי לבקש ומתן, לפיה "-דת הוועדה במשאהמתייחסת לעמ

 3 (.2, בעמ' 31.12.2015" )פרוטוקול ישיבת הוועדה המיוחדת מיום במשא ומתן

 4 

 5איננה שאלה בעלת חשיבות  -לכן, שאלת הערך המדויק של הפרמיה ואופן חישובה 

 6והה מזו קריטית. אין הכרח גם לקבוע האם אכן הייתה הפרמיה בעסקת דן פרופר גב

 7ששולמה לציבור או נמוכה ממנה )שאלה שהתשובה לה אכן כרוכה באופן חישובה 

 8המשפט נדרש לבחון האם הוועדה ביצעה כנדרש את תפקידה -של הפרמיה הזו(. בית

 9הוועדה פעלה  -והאם היא הייתה מודעת לנתונים השונים והתייחסה אליהם. ואכן 

 10פרופר ולנתונים הרלוונטיים באופן זה, כאשר היא הייתה מודעת לעסקאות 

 11הכרוכים בהן, והיא ניסתה לעשות בהם שימוש מיטבי לגישתה לצורך קידום 

 12המניות -ומתן עבור בעלי-השאת הערך במסגרת המשא -המטרה לשמה היא מונתה 

 13 מקרב הציבור.

 14 

 15העולה מכל האמור לעיל הוא כי מוטב היה לו הפגישה בין היועצים הפיננסיים  .178

 16דת ולו היו נוכחים בה גם גורמים נוספים מלבד היועצים הפיננסים הייתה מתוע

 17עצמם. יחד עם זאת, חרף השינוי בגישתה ביחס לניתוח הפרמיות בעסקאות פרופר, 

 18המניות -הוסיפה הוועדה לדבוק באסטרטגיה של דרישת מחיר מקסימלי לבעלי

 19יע על מהציבור בהתאם לאסטרטגיה הראשונית שלה, כך שספק אם נושא זה השפ

 20ומתן בין הצדדים. לכן, אף אם מדובר בפגם בהתנהלות הוועדה, -התנהלות המשא

 21 ומתן שהיא ניהלה. -מדובר בפגם שאין לו חשיבות רבה בתהליך המשא

 22 

 23 הטענה בעניין עיתוי העסקה ופיצולה לשני שלבים  -הפגם השישי 

 24ייחסה לעיתוי פגם נטען נוסף שנפל בהתנהלות הוועדה, נעוץ באופן שבו היא הת .179

 25העסקה. לשיטת המבקשת, העסקה תוזמנה על רקע ירידות חדות בשער מניית 

 26החברה והשקעות חריגות שתכננה החברה ב"שנות התחזית". הוועדה לא בחנה 

 27באופן ביקורתי את עיתוי העסקה, וירידות השערים אף שימשו אותה להצדקת 

 28 הוגנות התמורה. 
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 1 

 2ת עולה שרכישת מלוא מניותיה של אסם המבקשת טענה עוד, כי מחומר הראיו

 3הייתה מטרה ארוכת טווח של נסטלה, וכי לכן יש לדחות את עמדת המשיבים לפיה 

 4נסטלה לא השפיעה על עיתוי העסקה. נסטלה אף פעלה לפני העסקה, עוד בנובמבר 

 5חודשים מגעים רציניים עם אסם  5, כדי לקדם את המטרה, וניהלה במשך 2012

 Going Private. 6לקידום עסקת 

 7 

 8מאחר שהפיכת החברה לפרטית הייתה מטרה ארוכת טווח של נסטלה, יש 

 9גם לעסקת דן פרופר, בה רכשה נסטלה את  –כך טענה המבקשת  –רלוונטיות 

 10ש"ח  82.5ש"ח למניה )לעומת תמורה של  92.67מניותיו של דן פרופר תמורת סך של 

 11פי שעסקת דן פרופר נערכה -על-למניה ששולמה במסגרת עסקת המיזוג(. זאת, אף

 12שנתיים לפני העסקה דנן. לגישתה של המבקשת, היה על הוועדה לבחון באופן 

 13ביקורתי האם נסטלה פיצלה באופן מלאכותי את העסקה להפיכת החברה לפרטית 

 14לשני שלבים, ופעלה כדי לנתק בין התמורה ששולמה לדן פרופר לבין התמורה 

 15 . המניות מהציבור-ששולמה ליתר בעלי

 16 

 17המבקשת ציינה כי דן הודה שהיה ברור לו שנסטלה מעוניינת לרכוש את מלוא מניות 

 18אסם. המשיבים אף מודים כי מחיר המניה בעסקת דן פרופר כלל תמורה עודפת 

 19לעומת המחיר נושא העסקה דנן, אלא שהם מבקשים לייחס תמורה זו ל"תודת 

 20אסם ולאור הסכמתו להישאר בעלת השליטה לדן", בין היתר בשל תרומתו לפיתוח 

 21 בתפקיד יו"ר הדירקטוריון.

 22 

 23המבקשת סבורה כי יש לדחות את טענת המשיבים לפיה הפרמיה ששולמה לציבור 

 24הייתה גבוהה מהפרמיה ששולמה לדן. טענה זו מתבססת על בחינת הפרמיה מול 

 25הימים שלפני העסקה. אולם כשהוועדה דנה בעסקת דן פרופר  30-מחיר השוק ב

 26נה, הנתון היחיד שהוצג לה היה הפרמיה על מחיר השוק המתואם לדיווידנד לראשו

 27ביום העסקה. רק לאחר הפגישה בין היועצים הפיננסיים של הצדדים, וכפי שתואר 

 28בפירוט בפרק הקודם, זנחה טריגר פורסייט את גישתה הראשונה ואימצה את גישת 
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 1דה אף תיקנה את נסטלה בהקשר זה. שינוי זה נעשה ללא דיון ותוך שהווע

 2 הפרוטוקול בו הוצגה לה גישתה הראשונה של טריגר פורסייט. 

 3 

 4בסיכומיהם טענו המשיבים כי לא נסטלה הייתה זו שיזמה את העסקה, אלא שהיא  .180

 5, כי היא תרכוש את מניות 2015נענתה לפנייה של דן פרופר מטעם אסם מיולי 

 6הציבור באסם. נסטלה הוסיפה כי היא גם לא הייתה זו שיזמה את רכישות המניות 

 7ר זה נטען כי נסטלה נענתה מידי משפחות המייסדים לרבות דן וגד פרופר. גם בהקש

 8ידי משפחות המייסדים שביקשו לצמצם את החזקותיהם -לבקשות שהופנו אליה על

 9באסם. יתר על כן, אסם היא זו שבמהלך השנים פנתה לנסטלה מספר פעמים 

 10ותהפוך אותה לחברה פרטית.  -בבקשה שנסטלה תשקול לרכוש את כל מניות אסם 

 11הן נדחו  2015ולם עד לפנייתו של דן פרופר ביולי ידי נסטלה, א-פניות אלה נבחנו על

 12 ידיה. -על

 13 

 14המשיבים דחו את טענת המבקשת כי נסטלה ראתה את רכישת כלל מניות אסם 

 15. 2015כמטרה ארוכת טווח שלה כבר בשנים שקדמו להצעה של דן פרופר מיולי 

 16נסטלה התייחסה בהקשר זה לטענה לפיה היא ביקשה לרכוש את מניות אסם כבר 

 17. 2013–2012, טענה המסתמכת על תכתובות בין נסטלה לאסם משנת 2012נובמבר ב

 18לגישתה, טענה זו משוללת יסוד. זאת, הואיל ומדובר בתכתובות בקשר לדיונים 

 19שנערכו ברמת הנהלת האזור אליו הייתה שייכת אסם, בעוד שברמת ההנהלה של 

 20 נסטלה לא נבחנה עסקה כזו באותה תקופה. 

 21 

 22( אליו הפנתה המבקשת 23)ת/ 31.7.2014משיבים למזכר מיום עוד התייחסו ה

 23ראתה נסטלה את רכישת כלל  2014בסיכומיה, המצביע לטענתה על כך שכבר בשנת 

 24מניות אסם כמטרה ארוכת טווח שלה. בהקשר זה השיבו המשיבים כי המזכר 

 25האמור מתייחס לבקשה של משפחת ירקוני לרכוש את מניותיה, ולא לתכנית פעולה 

 26כללית של נסטלה ביחס לאסם; וכי ממילא, הדבר אינו מוכיח את טענת המיזוג 

 27ידי יו"ר נסטלה -שלבי". נסטלה הבהירה בסיכומיה כי ההצעה נדחתה על-ה"דו

 28 והמנכ"ל שלה.
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 1 

 2המשיבים הוסיפו כי יש לדחות גם את טענות המבקשת ביחס לתזמון בעייתי של 

 3במועד שבו שלחה נסטלה אל הוועדה  העסקה על רקע ירידות בשער המניה. לגישתם,

 4את הצעתה הראשונה, מחיר המניה של אסם כלל לא היה בשפל. הירידה בשער 

 5שנסטלה שלחה לוועדה את הצעתה הראשונה,  לאחרהמניה של אסם התרחשה 

 6והיא נבעה מירידות כלליות בשווקים ומשינויים אקסוגניים כלליים. נסטלה לא 

 7 של אסם, ובוודאי שלא גרמה לה. צפתה את הירידה במחיר המניה 

 8 

 9נסטלה הייתה מוכנה שלא לחזור בה מהצעתה הראשונה חרף ירידות  -יתרה מזאת 

 10ומתן עם הוועדה להעלות את התמורה -השערים, ואף הסכימה בעקבות המשא

 11בעסקה. בהקשר זה אף נטען כי שאלת התזמון כלל אינה רלוונטית כאשר מחיר 

 12פי -, כפי שהיה במקרה דנן, ולא עלDCF-פי שיטת ה-המניה לצורך העסקה נקבע על

 13 מחירה בבורסה.

 14 

 15לטענת המשיבים, התיאוריה של המבקשת המבוססת על המחיר ששולם בעסקת דן 

 16פרופר הופרכה. לגישתם, הוכח כי לא היה קשר בין ההחלטה האישית של דן פרופר 

 17רק ביולי  לבין הליך המיזוג שהחל 2013למכור את עיקר החזקותיו באסם בשנת 

 18שנים עובר  11) 2004; כי המחיר ששולם בעסקאות פרופר נקבע כבר בשנת 2015

 19לעסקת המיזוג( בהסכם אופציה בין נסטלה לבין האחים פרופר, שדווח לציבור כבר 

 20(; וכי המחיר ששולם בעסקת דן פרופר שיקף, בין היתר, גם את 1באותה שנה )נ/

 21 רופר באופן אישי. תודתה והערכתה המיוחדת של נסטלה לדן פ

 22 

 23המשיבים הדגישו כי עובר לעסקת דן פרופר נערכה גם עסקת גד פרופר. בעסקה זו 

 24רכשה נסטלה את מניותיו של גד פרופר, וזאת תמורת מחיר נמוך מהמחיר שבו היא 

 25רכשה מהציבור את מניות אסם בעסקה. עובדה זו מאיינת כשלעצמה את טענות 

 26 לא הזכירה את עסקת גד פרופר בטענותיה. המבקשת, אשר לא התייחסה אליה ו

 27 
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 1עוד נטען כי עסקאות פרופר היו ידועות לוועדה ונדונו במסגרת ישיבותיה. קיומן של 

 2ידי טריגר פורסייט, וחברי הוועדה עשו בהן שימוש כדי -העסקאות נלקח בחשבון על

 3ה ומתן מול בעלת השליטה. בנוסף נטען כי לא הובא-לשפר את עמדת הוועדה במשא

 4כל ראיה כי הוועדה הייתה חלק מ"קנוניה", כך שהדבר לא יכול להשפיע על תהליך 

 5 ידי הוועדה.-בחינת העסקה וקבלת ההחלטות על

 6 

 7בתגובה לסיכומי המשיבים טענה המבקשת כי המשיבים התעלמו מכך שעיון  .181

 8בפרוטוקולים מלמד שירידות השערים במניית אסם פגמו בכוח המיקוח של הוועדה, 

 9כי אף מר ירושלמי הודה כי תזמון ההשקעות הפחית את שווי החברה לפי שיטת ו

 10. כן נטען כי המשיבים לא הסבירו את האמור במסמכיה הפנימיים של DCF-ה

 11נסטלה, לפיו רכישת מניות המיעוט היא מטרה ארוכת טווח של נסטלה, ורכישת 

 12 מניות המייסדים היא שלב בכך. 

 13 

 14דן פרופר, שלפיהם לאחר רכישת מניותיו היה  המבקשת הפנתה לדבריו של מר

 15"ברור סופית" שבכוונת נסטלה לרכוש את מלוא המניות, וציינה כי אין לקבל את 

 16גישת המשיבים לפיה מדובר בסברה שלו בלבד. לבסוף, המבקשת דחתה את טענת 

 17נקבעה  2013המשיבים שלפיה התמורה בגין רכישת מניותיו של דן פרופר בשנת 

 18 , וטענה כי זו טענה כבושה. 2004ציה שנחתם עוד בשנת בהסכם אופ

 19 

 20 דיון

 21דין זה לעיל, החשש העיקרי הקיים בעסקאות בהן בעל -כפי שהובהר לא אחת בפסק .182

 22(, הוא חשש מפני Going Privateהשליטה מצוי משני עברי העסקה )ובפרט עסקאות 

 23המניות מהציבור. אחד הביטויים של חשש -ניגוד עניינים ופגיעה באינטרס של בעלי

 24מניות -זה הוא שבעל השליטה ינצל את הידע ואת הכוח העודפים שלו ביחס לבעלי

 25המיעוט, ויתזמן את העסקה למועד שהוא מיטבי עבורו. חשש זה הוא כידוע אחת 

 26ה כי הערכת השווי ההוגן של מניות במסגרת הסיבות לכך שההלכה הפסוקה קבע

 27, קיטאל ענייןסעד הערכה לא תתבצע על בסיס שווי השוק של המניות )ור' למשל 

 28 דינו של השופט י' דנציגר(. -לפסק 60בפס' 
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 1 

 2גם הקמתה של הוועדה המיוחדת נועדה בין היתר להתגבר על החשש האמור. כאשר 

 3חיצוניים ובלתי תלויים המעריכים את  מוקמת וועדה בלתי תלויה, השוכרת יועצים

 DCF - 4-שווי החברה בהתאם למכלול שיקולים שונים, ובין היתר על בסיס שיטת ה

 5 החשש האמור מאבד מתוקפו, או למצער נחלש. 

 6 

 7במקרה דנן, העלתה המבקשת טענות שונות ביחס לעיתוי העסקה: היא טענה כי  .183

 8 ;ווח לרכוש את מניות המיעוטנסטלה יזמה את העסקה כחלק ממטרה ארוכת ט

 9נטען כי נסטלה תזמנה את העסקה על רקע ירידות דרמטיות בשער המניה והשקעות 

 10חריגות בשנות התחזית של החברה; וכן נטען כי נסטלה פיצלה את העסקה באופן 

 11 מלאכותי ורכשה את מניותיו של דן פרופר בפרמיה גבוהה מזו ששולמה לציבור.

 12 

 13 ני מקבלת את טענות המבקשת בהקשר זה.כפי שיפורט להלן, אינ

 14 

 15ראשית, לא הוכח כי נסטלה הייתה זו שיזמה את עסקת המיזוג. מר בהדור העיד  .184

 16בחקירתו הנגדית בהקשר זה כי אסם היא זו שיזמה את העסקה, וכי לנסטלה לא 

 17, 28.3.2019הייתה מטרה ארוכת טווח לרכישת מניות המיעוט )ר' פרוטוקול מיום 

 18 (. 483(, וכך טען גם מר דן דפרופר בעדותו )שם, בעמ' 460-ו 457–454, 443–442בעמ' 

 19 

 20מסקנה זו מתחזקת לאור עדותו של מר דן פרופר לפיה אסם פנתה לנסטלה מספר 

 21פעמים בבקשה להפוך לפרטית. לגישתו, בתקופות קודמות לעסקה נאמר לו בתגובה 

 22נשים שלנו שהעניין הזה, פנו העניין הזה ייבדק, ואני קיבלתי גם תעודה מהאכי "

 23פה ושם, סופו של דבר התשובה לא, לא  memorandumאליהם והם כתבו איזה 

 24הקדימה לבוא ולעיתים גם לא הגיעה בכלל, אני הבנתי שהעניין הזה באותו שלב 

 25 (.488" )שם, בעמ' היה אבוד

 26 

 27, העוסק 31.7.2014המבקשת הפנתה בהקשר זה למזכר פנימי של נסטלה מיום 

 28(. אינני 23פשרות לרכישת מניות משפחת ירקוני והפיכת אסם לחברה פרטית )ת/בא
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 1סבורה כי מסמך זה מעיד בהכרח על כוונת נסטלה לרכוש את מניות המיעוט, אשר 

 2יצאה לפועל בעסקה הנוכחית. מר בהדור הסביר בחקירתו כי המזכר האמור עסק 

 Going Private 3עסקת בבחינת עסקה עם משפחת ירקוני, אשר כללה גם אפשרות ל

 4ידי ההנהלה הבכירה )ר' פרוטוקול מיום -אולם כי אפשרות זו נדחתה על -

 5 (.454, בעמ' 28.3.2019

 6 

 7בהתייחס לטענה לפיה העסקה תוזמנה למועד שבו מחיר מניית אסם היה בשפל,  .185

 8הרי שגם היא אינה עולה בקנה אחד עם חומר הראיות. כך, הצעתה הראשונה של 

 9ש"ח למניה, כאשר שווי המניה  80עמדה על סך של  9.11.2015עדה מיום נסטלה לוו

 10לתצהיר מר ירושלמי(, וכאשר השער  11ש"ח )סעיף  76.7בשוק נכון לאותו מועד היה 

 11ש"ח למניה  75.3-הממוצע של המניה בשנה שקדמה להצעה הראשונית עמד על כ

 12 לתשובת נסטלה(.  4לתשובת נסטלה ונספח  58)סעיף 

 13 

 14ש"ח למניה  60-לאחר ההצעה הראשונה, התדרדר שער המניה עד לסך של כדווקא 

 15לתשובת נסטלה(. כלומר, הירידה הדרסטית בשער מניית אסם אירעה  59)סעיף 

 16לאחר שניתנה הצעתה של נסטלה לוועדה. מכאן שנסטלה הציעה את הצעתה כאשר 

 17בהצעה שער המניה היה גבוה יחסית, ולא לאחר שהוא צנח באופן בלתי תלוי 

 18ומתן. נראה כי אף המבקשת אינה טוענת כי הירידה הזו בשער המניה -ובמשא

 19 ידי נסטלה.-הוכוונה על

 20 

 21אף לו היה ממש בטענה לפיה נסטלה כיוונה את מועד העסקה למועד  -יתרה מזאת 

 22ומתן -בו שער המניה בבורסה היה נוח מבחינתה, ההשפעה של עיתוי כזה על המשא

 23לויה מול נסטלה ועל המחיר שנקבע בו הייתה שולית. זאת שניהלה הוועדה הבלתי ת

 24, במסגרתה שער DCF-מאחר ששווי החברה לצרכי העסקה נקבע בהתאם לשיטת ה

 25המניה בבורסה אינו משפיע על הערכת שווי החברה. הטענה בדבר "ההוצאות 

 26 . 107החריגות" בשנות התחזית, נדונה לעיל בסעיף 

 27 
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 1לפיה עסקת דן פרופר הייתה חלק מתכניתה של נסטלה  אינני מקבלת גם את הטענה .186

 2להפוך את אסם לחברה פרטית, וכי לכן יש להביא בחשבון את המחיר ששילמה 

 3נסטלה לדן פרופר תמורת מניותיו. הטעם לכך הוא שאם נסטלה אכן תכננה להפוך 

 4כפי שהמבקשת  2012או למצער משנת  1995את אסם לחברה פרטית כבר משנת 

 5לסיכומים מטעמה(, ואם עסקת דן פרופר היא חלק  88–87סעיפים  טוענת )ר'

 6 הרי שגם עסקת גד פרופר צריכה להיחשב חלק מאותה תכנית. -מתכנית זו 

 7 

 8, המבקשת לא התייחסה לעסקת גד פרופר. 310ואולם, וכפי שיפורט להלן בסעיף 

 9היא לא כפרה בטענה לפיה התמורה ששולמה בעסקת גד פרופר הייתה נמוכה 

 10המניות בעסקת המיזוג. התמורה ששולמה לציבור -התמורה ששולמה לבעלימ

 11במסגרת עסקת המיזוג היא נמוכה אולי מזו ששולמה לדן פרופר )אם היא מחושבת 

 12כפי שהמבקשת טוענת כי יש לחשבה(, אולם היא גבוהה כאמור מזו ששולמה לגד 

 13 ות הללו. פרופר, ולכן לא ניתן להסיק מסקנות לכאן או לכאן משתי העסקא

 14 

 15הפגם עליו מצביעה המבקשת בהתייחס לעיתוי העסקה בהקשרה של הוועדה  .187

 16מבוסס על טענתה לפיה היה על חברי הוועדה לערער על עיתוי העסקה ולהרהר בו. 

 17לבחון באופן ביקורתי את עיתוי העסקה, ומשהיא  –כך נטען  –הוועדה הייתה צריכה 

 18. המבקשת הדגישה בהקשר זה את הטענה מדובר בפגם בהתנהלותה -לא עשתה כן 

 19ביחס לשינוי הגישה הראשונית של טריגר פורסייט בנוגע לשיעור הפרמיות ששולמו 

 20בעסקאות האחים פרופר ותיקון הפרוטוקול בו הוצגה הגישה הראשונית הזו )נושא 

 21 שנדון לעיל(. 

 22 

 23וחדת אני סבורה כי המבקשת לא הוכיחה כי אכן נפל פגם בהתנהלות הוועדה המי

 24בהקשר זה. זאת משום שכפי שאפרט, מחומר הראיות עולה כי הוועדה נתנה את 

 25דעתה לשאלת עיתוי העסקה, והיא דנה במסגרת זו הן בהערכת השווי )הכוללת את 

 26ה"הוצאות החריגות"(, הן בשערי המניה, הן במחירים ששילמה נסטלה במסגרת 

 27 עסקאות פרופר. 

 28 
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 1ועדה דנה יחד עם יועציה החיצוניים בהערכת , וכפי שהובהר כבר לעיל, הוראשית

 2השווי של החברה, ובכלל זה בתחזיות שלה. כפי שפורט, מחיר העסקה נקבע בהתאם 

 DCF .3-ידי היועץ הכלכלי של הוועדה בהתאם לשיטת ה-להערכת השווי שנערכה על

 4משכך, לא צריך היה להיות לוועדה חשש משמעותי בקשר עם עיתוי העסקה, ולא 

 5 לחשוד בשיקוליה של נסטלה ביחס לכך.  היה עליה

 6 

 7, הוועדה הייתה ערה לירידות בשער המניה של אסם והיא נתנה את דעתה שנית

 8לפרוטוקול  6נווה בעמ' -עליהן )ור' בהקשר זה למשל את הערתה של עו"ד ברגמן

 9; את הדיון שנערך בוועדה המיוחדת 27.12.2015ישיבת הוועדה המיוחדת מיום 

 10לפרוטוקול ישיבת הוועדה  9; ואת הדיון בעמ' 3–2, בעמ' 18.1.2016בישיבת יום 

 11ירידות השערים הללו התרחשו במועד  -(. יתרה מזאת 20.1.2016המיוחדת מיום 

 12נסטלה  -למועד שבו נסטלה העבירה לוועדה את הצעתה הראשונה. חרף זאת  מאוחר

 13 לא ביקשה לתקן את הצעתה. 

 14 

 15פר ובפרמיות ששולמו במסגרתן. מחומר , הוועדה דנה גם בעסקאות פרושלישית

 16-הראיות עולה כי הוועדה ביקשה לעשות שימוש בעסקאות אלה במסגרת המשא

 17ומתן עם נסטלה, תוך ניסיון להשתמש בהן כ"עוגן", ולמקסם בעזרתן את שווי מניות 

 18הציבור תוך דרישת שווי גבוה יותר עבורן. כך למשל בישיבת הוועדה מיום 

 19לאור עסקאות העבר של בעלת השליטה, יש עוגן תשובה כי " ציין מר 27.12.2015

 20כך יהיה קל יותר, לדעתי, לסגור ₪.  90ומתן עם מחיר של -שמאפשר לצאת למשא

 21]...[" )ר' פרוטוקול ישיבת הוועדה למניה לדוגמא ₪  83על מחיר ביניים של 

 22חדת ; ור' גם את הדיון שנערך בוועדה המיו6, בעמ' 27.12.2015המיוחדת מיום 

 23 (. 31.12.2015בישיבת יום 

 24 

 25, טענה 31.12.2015ואכן, בהמשך, בפגישת הוועדה המיוחדת עם עו"ד הייק ביום 

 26הוועדה כי בעסקאות פרופר שילמה בעלת השליטה פרמיה על מחיר השוק של 

 27המניות מקרב המיעוט זכאים אף הם לפרמיה כאמור )ור' -המניות, וכי בעלי
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 1(. כך העיד גם מר 9, בעמ' 31.12.2015חדת מיום פרוטוקול ישיבת הוועדה המיו

 2 (. 437ובעמ'  382, בעמ' 26.3.2019ירושלמי בחקירתו )ור' את דבריו בפרוטוקול מיום 

 3 

 4כזכור, המבקשת העלתה טענות ביחס לשינוי הגישה של הוועדה בנוגע לניתוח  .188

 5. כן JP Morgan-הפרמיות ששולמו בעסקאות פרופר לאחר הפגישה עם היועצים מ

 6נטענו טענות ביחס לשיפוץ הפרוטוקול של ישיבת הוועדה המיוחדת מיום 

31.12.2015 . 7 

 8 

 9(. כפי שקבעתי שם, הכשל 178–174הטענות הללו נדונו בהרחבה לעיל )בסעיפים 

 10על JP Morgan -הכרוך בתיקון הפרוטוקול ובהשפעה האפשרית של היועצים מ

 11מעותי בתהליך העבודה של הוועדה. עמדתו של מר תשובה, איננו פוגם באופן מש

 12זאת בעיקר מאחר שמחיר העסקה ממילא לא נקבע בסופו של דבר על בסיס 

 13הפרמיות לעומת מחיר השוק. כפי שהבהיר מר ירושלמי, הפרמיות נועדו להיות 

 14 המניות מהציבור. -ומתן, שמטרתו להשיא את התמורה עבור בעלי-"מנוף" במשא

 15 

 16כדי לתמוך את טענותיה באשר לפרמיה ששולמה בעסקת דן  בשולי הדברים יצוין כי .189

 17פרופר, הפנתה המבקשת לתשובות המשיבים ולטענתם כי הפרמיה שולמה לדן נבעה 

 18מה"התודה" של נסטלה אליו. המבקשת טענה כי המשיבים הודו כי עסקת דן פרופר 

 19ברה כללה תמורה עודפת, וכי מדובר בתגמול עודף החורג ממדיניות התגמול של הח

 20 (. 3)ר' ת/

 21 

 22ואולם, לאור כל האמור לעיל, אין הכרח לדון בשאלה האם הפרמיה ששולמה לדן 

 23פרופר ברכישת מניותיו היא למעשה תגמול החורג ממדיניות התגמול של החברה 

 24ולהכריע בה. השאלה שאותה יש לבחון היא האם הוועדה ביצעה את עבודתה היטב 

 25מניות המיעוט בעסקה. -י כדי להגן על בעליוהאם היא פעלה באופן אקטיבי ואפקטיב

 26לכן, אף אם עסקת דן פרופר הייתה כרוכה בתשלום נוסף לדן החורג ממדיניות 

 27התגמול של אסם כחברה ציבורית, אין בכך כדי להעיד על ליקוי בעבודת הוועדה. 
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 1כל עוד הוועדה דנה בעסקת דן פרופר וביקשה לעשות בה את השימוש המיטבי כדי 

 2 לא ניתן לקבוע כי נפל פגם משמעותי בהתנהלותה. -ומתן -מעמדה במשאלשפר את 

 3 

 4 הטענה כי הוועדה חשפה את הערכת השווי בפני נסטלה -הפגם השביעי 

 5פגם נוסף שאליו התייחסה המבקשת הוא כי הוועדה המיוחדת חשפה את נתוני  .190

 6שבהקפדה על הערכת השווי בפני בעלת השליטה. המבקשת הדגישה את החשיבות 

 7סודיות המידע ובכך שנתונים המשמשים את הוועדה המיוחדת לא יגיעו לידי בעלת 

 8ומתן המדמה תנאי שוק בין צדדים -חשיבות שמקורה בצורך לנהל משא -השליטה 

 9 בלתי תלויים.

 10 

 11השקיעה מאמץ רב בניסיון להיחשף לנתוני הערכת השווי  לטענת המבקשת, נסטלה

 12ומתן. לגישתה, אף שהוועדה קיבלה יעוץ -ועדה במשאשעתידה הייתה לשמש את הו

 13משפטי לפיו העברת נתוני הערכת השווי לבעלת השליטה אינה אפשרית, היא נכנעה 

 JP 14-הציגה הוועדה ל 12.1.2016בסופו של דבר ללחציה של נסטלה. בישיבת יום 

Morgan  .15 את נתוני האמת ביחס להערכת השווי שהייתה בידיה 

 16 

 17ומתן בה בחרה -ענת המשיבים לפיה אסטרטגיית המשאהמבקשת הפנתה לט

 18הוועדה הייתה להציג לנציגי בעלת השליטה מחיר גבוה מהגבול העליון של הערכת 

 19השווי. לגישתה אין כל תיעוד ביחס לאסטרטגיה האמורה לפני הישיבה מיום 

 20. האסטרטגיה הזו הוסברה רק בדיעבד, ולא בכדי. בפועל, וכפי שעולה 12.1.2016

 21הוועדה  -(, ש"שופץ" לאחר מכן 15)ת/ 12.1.2016וטת פרוטוקול הוועדה מיום מטי

 22, וזאת בהתאם לנתוני האמת 2.5%הציגה רף עליון של צמיחה פרמננטית של 

 23 שבהערכת השווי ששימשה אותה. 

 24 

 25, בה ציין נציג 12.1.2016המבקשת הוסיפה והפנתה לטיוטת פרוטוקול הישיבה מיום 

JP Morgan 26שהוצגו נתוני הערכות השווי של הצדדים, כי השווי למניה , לאחר 

 27, 21-22שלנו הוא  Cash Flow -מכפיל הש"ח למניה וכי " 65שהתקבל אצלם הוא 

 28(. לגישת המבקשת, חישוב אריתמטי פשוט 5, בעמ' 15" )ר' ת/17.6ושלכם הוא בערך 
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 1"הרף מעיד כי חשיפת נתון האמת של הצמיחה איפשר לבעלת השליטה להבין כי 

 2העליון" של הערכת השווי שהייתה בידי הוועדה היה נמוך מהצעתה הראשונה. לכן, 

 3 כך נטען, משפט זה נמחק מהפרוטוקול. 

 4 

 5המשיבים טענו בסיכומיהם כי לא הייתה כל מעורבות של נסטלה בדיוני הוועדה  .191

 6או ומתן שנערך עמה -המיוחדת, והוועדה ויועציה לא גילו לנסטלה דבר לפני המשא

 7במהלכו. כן דחו המשיבים את טענת המבקשת לפיה הוועדה חשפה את תוכן הערכת 

 8 השווי בפני נסטלה. 

 9 

 10, שבה השתתף עו"ד 31.12.2015נסטלה התייחסה בהקשר זה לישיבת הוועדה מיום 

 11הייק, ובה הוא ביקש מהוועדה לקבל מידע על אודות הפרמטרים ששימשו את 

 12וי. לטענתה, אין המדובר בהפעלת לחץ פסול המומחים מטעם הוועדה להערכת השו

 13ומתן )נסטלה( לקבל מהצד השני )הוועדה( מידע על -כי אם בבקשה של צד למשא

 14בסיס הנתונים שעליו ביססה הוועדה את דרישתה לקבל שווי גבוה בהרבה מהשווי 

 15דעת המומחה שנערכה עבור נסטלה. בישיבה זו לא נחשף דבר -ההוגן בהתאם לחוות

 16 תוצאת הערכת השווי של טריגר פורסייט. על אודות 

 17 

 18לטענת המשיבים, גם בפגישות בין היועצים הכלכליים לא "נחשף" דבר, הואיל 

 19ומדובר בניתוח והערכה של נתונים כספיים מדו"חות אסם שהיא חברה ציבורית 

 20ומתן עם נסטלה, הוועדה -בבעלות נסטלה. לשיטת חברי הוועדה, במסגרת המשא

 21ברורה ומוצלחת לדרוש מחיר גבוה יותר באמצעות שימוש גיבשה אסטרטגיה 

 22ומתן -בפרמטרים קיצוניים, וזאת במטרה לשפר את עמדת המיקוח שלה במשא

 23 המניות המוכרים, כפי שאכן ארע בסופו של דבר. -ולמקסם את המחיר עבור בעלי

 24 

 25המשיבים הוסיפו כי יש לדחות גם את טענת המבקשת לפיה הוועדה המיוחדת 

 26לצרכי תביעה. כזכור, גישת  12.1.2016את פרוטוקול הדיון מיום  "שיפצה"

 27המשיבים בהקשר זה היא כי שינויים בפרוטוקול לאחר משלוח טיוטה הם נוהג 

 28מקובל, וכי הפרוטוקולים עברו ביקורת קפדנית של היועצים המשפטיים, שהביאו 
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 1כי ההערות אותם לחתימה רק לאחר שהגורמים המקצועיים עברו עליהם. עוד נטען 

 2-בנוגע לשיעור הצמיחה או המכפילים הועברו ליועצים המשפטיים של הוועדה על

 3וכי איש מבין  -ידי חברי הוועדה -ידי מר רוזמן מצוותו של היועץ הכלכלי, ולא על

 4 חברי הוועדה לא שינה דבר בפרוטוקול.

 5 

 6קול בסיכומי התגובה ציינה המבקשת כי עמדת המשיבים לגבי טיוטת הפרוטו .192

 7התייחסה רק לכך שתיקון פרוטוקול הוא נוהג מקובל כביכול. אולם, המשיבים לא 

 8התמודדו, כך נטען, עם תוכנם של התיקונים שבוצעו. הם לא ניסו להתמודד עם 

 9הראיות, מהן עולה כי הוועדה חשפה בפני נסטלה את הרף העליון של שווי אסם לפי 

 10 עתה הראשונית של נסטלה. טריגר פורסייט, ואת העובדה שהוא נמוך מהצ

 11 

 12לשיטת המבקשת, המשיבים אף אינם יכולים להיבנות בעניין זה מעדותו של מר 

 13ירושלמי בחקירתו, שכן כאשר הוא נשאל האם הוועדה חשפה את הרף העליון, השיב 

 14כי אינו יודע. עוד ציינה המבקשת כי יש לדחות את הטענה שלפיה הנתונים שהוצגו 

 15ידי הוועדה, וזאת לאור העובדה כי -ליים אושרו מראש עלידי היועצים הכלכ-על

 16ומתן של הצגת פרמטרים קיצוניים לנסטלה הוסברה לוועדה -אסטרטגיית המשא

 17 , בה הוצגו הנתונים לנסטלה.12.1.2016רק לאחר הישיבה מיום 

 18 

 19 דיון

 20רכיב חשוב באופן פעילותה האפקטיבי של הוועדה המיוחדת הוא הקפדה על סודיות  .193

 21ומתן שלה, ובכלל זה נתונים מטיוטות של -המידע הנוגע לאסטרטגית המשא

 22ומתן. עמדו על כך -הערכות השווי עליהן מתכננת הוועדה להסתמך במסגרת המשא

 23 גם חמדני וחנס במאמרם:

 24ומתן המדמה שוק נובעת החשיבות של -מן הצורך לנהל משא"

 25ומתן -הקפדה על סודיות המידע הקשור להכנה לקראת המשא

 26באופן שלנציגי בעל השליטה לא יהיה מידע מוקדם על אודות 

 27ומתן של חברי הוועדה המיוחדת או נציגיה. -אסטרטגיית המשא

 28לא יעלה על הדעת שנתונים המשמשים את הוועדה המיוחדת 
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 1ומתן, יועברו לידיעת בעל השליטה )לדוגמא, טיוטות של -למשא

 2" ומתן(-הערכת שווי שעל בסיסן מתכוונת הוועדה לנהל משא

 3 (.786, בעמ' הגינות מלאה! –)חמדני וחנס 

 4 

 5במקרה דנן, המבקשת לא טענה כי הוועדה חשפה בפני בעלת השליטה או נציגיה את 

 6טיוטת הערכת השווי שבה היא עשתה שימוש. היא אף לא טענה כי הוועדה חשפה 

 7ומתן. טענת -בפני בעלת השליטה מידע על אודות האסטרטגיה שלה בניהול המשא

 8מבקשת היא כי הוועדה חשפה בפני בעלת השליטה נתון אמת ביחס לקצב הצמיחה ה

 9המייצג המופיע בהערכת השווי של טריגר פורסייט. לשיטתה, מדובר בנתון 

 10שחשיפתו איפשרה לבעלת השליטה להסיק ממנו את הגבול העליון של הערכת השווי 

 11ומתן -ניהול המשאשעמדה לרשות הוועדה, באופן שפגע ביכולת  DCF-לפי שיטת ה

 12 של הוועדה. 

 13 

 14, שנערכה בהשתתפות היועצים הפיננסיים של 12.1.2016בישיבת הוועדה מיום  .194

 15הצדדים, נערך דיון במודלים השונים לביצוע הערכות השווי ששימשו את הצדדים. 

 16 בין היתר נדון גם נתון קצב הצמיחה בשנה מייצגת. 

 17 

 18המיוחדת ביחס לקצב הצמיחה איננה  התשובה לשאלה מהו המידע שהציגה הוועדה

 19 -שונתה בפרוטוקול הסופי. כך  12.1.2016ברורה, שכן טיוטת פרוטוקול ישיבת יום 

 20בטיוטת פרוטוקול ישיבת הוועדה המיוחדת מיום זה צוין כי מר תשובה הציג בפני 

JP Morgan " אצלנו התקבל כיEBIT  21. 2019מיליון ש"ח לשנת  604אבסולוטי של 

 22 .2.5%-2%וקצב הצמיחה הוא  7.7%-7.2%יעור ההיוון בו השתמשו הוא כמו כן, ש

 23ההפרשים הללו בינינו אינם גדולים אך הם בעלי השפעה מהותית על הערכת 

 24(. לעומת זאת, בפרוטוקול הסופי של הדיון נכתב כי מר 4, בעמ' 15" )ר' ת/השווי

 25וועדה המיוחדת )ר' פרוטוקול ישיבת ה 3.5%–2%תשובה הציג כי קצב הצמיחה הוא 

 26 (. 4, בעמ' 12.1.2016מיום 

 27 
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 JP Morgan 1כמו כן, בעוד שבטיוטת פרוטוקול הישיבה תועד כי מר הורניק מטעם 

 2" ומר רוזמן השיב לו בחיוב ?2.5לגבי הצמיחה בשנה המייצגת, האם לקחתם שאל "

 3(, בפרוטוקול הסופי שונתה תשובתו של מר רוזמן לכך 5–4, בעמ' 15" )ר' ת/כן"

 4" )ר' פרוטוקול ישיבת הוועדה המיוחדת מיום 2-3.5%קחנו צמיחה של בין לש"

 5(. קשה לקבוע האם התיקון משקף את הדברים כפי שהם נאמרו 5, בעמ' 12.1.2016

 6 באמת, או שמא הטיוטה המקורית היא המשקפת זאת. 

 7 

 8-המשאהמשפט אינו צריך להתערב באסטרטגיית -כפי שהובהר גם לעיל, ככלל בית .195

 9ידי הוועדה הבלתי תלויה כל עוד היא פעלה בתום לב ובהתאם -ומתן שננקטה על

 10המניות מקרב הציבור -קרי השאת התמורה לבעלי -למטרה שלשמה היא מונתה 

 11במסגרת האפשרויות שעמדו בפניה. יחד עם זאת, ככל שקיים חשש כי הוועדה לא 

 12לעלות כדי פגם  פעלה בהתאם לאסטרטגיה שהיא עצמה התוותה, הדבר עשוי

 13בהתנהלותה. לאור האמור יש לבחון את אופן התנהלותה של הוועדה בהקשר זה, 

 14ואת האופן בו היא קיבלה את החלטותיה ביחס לחשיפת הנתון של הצמיחה בשנה 

 15 המייצגת.

 16 

 17כפי שאפרט, בהתבסס על חומר הראיות שנפרס בפניי אני סבורה כי בין אם הוועדה 

 18בנוגע לקצב הצמיחה ובין אם לאו, הדבר אינו מהווה אכן הציגה את נתון האמת 

 19פגם בעבודת הוועדה )וזאת במנותק מהבעייתיות הכרוכה בעריכת הפרוטוקול ללא 

 20 לעיל(.  92הסבר מפורט על אודות הסיבה לשינויים, כפי שהורחב בסעיף 

 21 

 22, חברי הוועדה קיימו דיון ביחס לחשיפת נתון הצמיחה עם היועצים ראשית .196

 23תכתובת  – 12. כך עולה מת/12.1.2016ליים של הוועדה עוד קודם לישיבת יום הכלכ

 24בה הציע מר תשובה,  – 10.1.2016דוא"ל בין חברי הוועדה ויועציה הכלכליים מיום 

 25צמיחת כחלק מההכנה לישיבת הוועדה, כי הוועדה תגלה נתונים שונים, ביניהם גם "

 26לעיל שם  169–168" )ר' סעיף מתהחלופה המצמצ", וזאת אף לפי "השנה המייצגת

 27 מובהר נושא זה(. 

 28 
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 1, בה נכחו יועציה 12.1.2016בהמשך נדון הנושא פעם נוספת בישיבת הוועדה מיום 

 2המשפטיים. אף יועצים אלה היו מודעים לכוונה לגלות את הנתון הזה במסגרת 

 3מניעה לעיל, אין  170ומתן, והם לא סברו כי יש בכך פגם. כפי שהובהר בסעיף -המשא

 4עקרונית כי לאחר השלמת הכנתן של הערכות השווי של שני הצדדים, ייפגשו מעריכי 

 5השווי ביניהם כדי לדון בפערים בין ההערכות שלהם ובשאלה ממה נובעים פערים 

 6ומתן בין צדדים שאינם קשורים זה לזה, וכל עוד -אלה. פגישה כזו תיתכן גם במשא

 7 מתן של החברה, היא אינה בעייתית. ו-היא אינה חושפת את אסטרטגיית המשא

 8 

 9, הפגישה נועדה כאמור להחלפת מידע הדדית במסגרתה שני הצדדים יחשפו שנית .197

 10מידע זה בפני זה. בפועל, לא זו בלבד שטריגר פורסייט לא חשפה מידע רב יותר בפני 

 11אלא להיפך. כך, מפרוטוקול ישיבת הוועדה המיוחדת  -יועציה של בעלת השליטה 

 12חשפו בפני הוועדה את המחיר למניה לפי הערכת השווי  JP Morganה כי נציגי עול

 13(, בעוד שאין 5, בעמ' 12.1.2016שלהם )ר' פרוטוקול ישיבת הוועדה המיוחדת מיום 

 14 מחלוקת שטריגר פורסייט לא חשפה את המחיר למניה לפי הערכתה. 

 15 

 16שנמחקו  JP Morgan, המבקשת טענה כאמור כי דבריו של נציג שלישית .198

 17, ושלכם הוא בערך 21-22שלנו הוא  Cash Flow -מכפיל המהפרוטוקול לפיהם "

 18", מעידים על כך כי חשיפת נתון האמת של הצמיחה איפשר לבעלת השליטה 17.6

 19להבין כי "הרף העליון" של הערכת השווי של הוועדה היה נמוך מהצעת נסטלה 

 20 הראשונה. 

 21 

 22ש"ח למניה,  79.4-המוביל לטענתה לשווי של כהמכפיל אליו מתייחסת המבקשת 

 Cash 23התייחס באמירתו למכפיל  JP Morgan. ואולם, נציג 21.5הוא מכפיל של 

Flow " 24–77.55". קביעה זו מביאה, לפי שיטת המבקשת, לטווח שווי של 22–21של 

 25ש"ח למניה, שהינו טווח שווי גבוה יותר מטווח השווי האמתי שניתן בהערכת  81.25

 26יביא לשווי מניה של  22ש"ח למניה. מכפיל של  79.7–72.5 -י טריגר פורסייט שוו

 27ש"ח למניה, שווי העולה על הצעתה הראשונית של נסטלה. כלומר, מאמירה  81.25

 28לא ניתן ללמוד כי נסטלה ידעה מהו הרף העליון המדויק של  JP Morganזו של נציג 
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 1לקבוע שהיא הסיקה שהוא נמוך  הערכת השווי של טריגר פורסייט. ודאי לא ניתן

 2 מהצעתה הראשונית.

 3 

 4עוד יצוין בהקשר זה, כי אין מחלוקת בין הצדדים בנוגע לכך שטריגר פורסייט לא 

 5ציינה טריגר  12.1.2016חשפה את נתוני האמת ביחס לשיעור ההיוון. בישיבת יום 

 6המיוחדת  " )ר' פרוטוקול ישיבת הוועדה7.7%–7.2%פורסייט כי שיעור ההיוון הוא "

 7-(, ואילו בהערכת השווי הסופית שיעור ההיוון נקבע ל4, בעמ' 12.1.2016מיום 

7.39%–7.89%. 8 

 9 

 10כלומר, אף אם נחשף נתון האמת בדבר הצמיחה המייצגת, בעלת השליטה לא הייתה 

 11יכולה לדעת מהו הרף העליון האמתי של הערכת שווי טריגר פורסייט רק עקב 

 12ינוי קטן בנתוני הערכת השווי גורמים לשינוי בשער חשיפת נתון זה. מאחר שכל ש

 13המניה, ידיעת חלק מהנתונים יכולה להביא להערכה גסה של תוצאות הערכת השווי 

 14של הצד השני, אך לא לידיעה מדויקת. ישנו הבדל משמעותי בין השניים, שמשליך 

 15 ומתן על בסיס ידיעה-על האפשרות לדעת מהו בדיוק "הרף העליון" ולנהל משא

 16 זאת. 

 17 

 18, לו אכן הייתה הוועדה חושפת את הרף העליון של הערכת השווי שלה ככזה רביעית .199

 19שנמוך יותר מהצעתה הראשונית של נסטלה, סביר להניח שנסטלה לא הייתה 

 20מסכימה להעלות את מחיר הרכישה לעומת הצעתה הראשונית. העובדה כי נסטלה 

 21לפיה הוועדה לא חשפה את הרף הסכימה להעלות את המחיר, מחזקת את המסקנה 

 22ומתן ובעבודת -העליון, או למצער, כי חשיפת הנתונים לא פגמה בתהליך המשא

 23 הוועדה.

 24 

 25בנוסף טענה המבקשת כי נסטלה ביצעה מאמצים להיחשף להערכת השווי מטעם  .200

 26, אין ראשיתהמבקשת. אינני סבורה כי גם נושא זה מהווה פגם בעבודת הוועדה. 

 27ת של הצדדים לבחון את מהותם של הפערים בין הערכות השווי שלהם. פגם בניסיונו

 28 , הסביר עו"ד הייק כי:31.12.2015ואכן, בישיבת הוועדה המיוחדת מיום 
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 1לדעתי, יש חשיבות להסברת השיקולים לפחות, אם לא הצגת "

 2הערכת השווי עצמה, משום שכך הצדדים יוכלו לראות אם הייתה 

 3נתונים מסוימים, ולאחר מכן בעלת  להם טעות בהבנת או בהערכת

 4השליטה תוכל לקבל החלטה כספית האם היא מעוניינת לבצע את 

 5העסקה או לא. יש לזכור שגם בעלת השליטה היא חברה ציבורית 

 6מניותיה. כלומר, אם היא חושבת -וחשבון לבעלי-ועליה לתת דין

 7 90ש"ח, והוועדה תבקש מחיר של  60לדוגמא ששווי המניה הוא 

 8בעלת השליטה לא תוכל לבצע את העסקה. מנגד, אם למשל  ש"ח,

 9בעלת השליטה תשתכנע כי הערכת השווי שהציג מר תשובה 

 10מהמחיר  10%משקפת נכון יותר את מצב החברה, מדובר על מעל 

 11למניה שהיא העריכה, בהצעתה הראשונית, שתידרש לשלם, 

 12" ההחלטה האם לבצע את העסקה או לא תהיה החלטה תקציבית

 13 (. 14, בעמ' 31.12.2015פרוטוקול ישיבת הוועדה המיוחדת מיום  )ר'

 14 

 15, אף אם נסטלה אכן הייתה מעוניינת שייחשף בפניה מידע שאסור לגלותו שנית

 16אין בכך בכדי להעיד כי אכן נפל  -ביחס להערכת השווי שעמדה לנגד עיני הוועדה 

 17לשיטת המבקשת  –העובדה שנסטלה נאלצה  -פגם בהתנהלות הוועדה. נהפוך הוא 

 18לנסות ולאתר פרטים על אודות המידע שעמד בפני הוועדה, מעידה דווקא על כך  –

 19שהוועדה עשתה את מלאכתה נאמנה, שהיא לא הסגירה פרטים מרצונה לנסטלה, 

 20ושהיא שמרה על הסודיות הנדרשת. כתוצאה מכך נדרשה נסטלה לנסות "לדלות" 

 21ומתן בין צדדים -י שקורה במשאפרטים מנתונים כאלה ואחרים שנמסרו לה, כפ

 22 בלתי תלויים. 

 23 

 24לכן, לאור כל האמור לעיל, אני סבורה כי לא הוכח קיומו של פגם המשליך על תהליך 

 25העבודה של הוועדה ביחס לנתונים שבבסיס הערכת השווי וחשיפתם, ואינני מקבלת 

 26 את טענות המבקשת בהקשר זה. 

 27 

 28 ודע על הערכת שווי חסרההטענה כי הוועדה הסתמכה במ -הפגם השמיני 
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 1לטענת המבקשת, הוועדה הסתמכה במודע ובמכוון על הערכת שווי חסרה שלא  .201

 2פיה נקבע הרף העליון של שווי אסם -שיקפה את מלוא שוויה של אסם, הערכה על

 3ש"ח למניה. זאת על אף שהוועדה הייתה מודעת לרכיבי שווי רבים  79להיות 

 4זו היא ומשמעותיים שנעדרו מהערכת השווי. המבקשת הוסיפה כי הערכה 

 5שאיפשרה לוועדה לקבל את הצעתה הראשונה של נסטלה. אם לעומת זאת הייתה 

 6עומדת בפניה הערכת שווי מלאה, היא הייתה יכולה לשפר את כוח המיקוח שלה 

 7 ומתן. -במשא

 8 

 9לגישת המבקשת, אחת הדוגמאות להסתמכותה המודעת של הוועדה על הערכת שווי 

 10של החברה לצורך הערכת שוויה. חברי חסרה, מצויה בהתייחסותה למבנה ההון 

 11הוועדה סברו כי החברה מתנהלת באופן שאינו אופטימלי משום שהיא אינה 

 12מניות המיעוט זכאים לקבל תמורה לפי -ממונפת. אף שלגישת המבקשת היו בעלי

 13הרי שבהערכת השווי הראשונית שהוצגה  -שווי חברה המתנהלת בצורה מיטבית 

 14ומתן עם בעלת השליטה(, לא ניתן ביטוי כמותי -משאלוועדה )שעל בסיסה נוהל ה

 15פי שלא היה קושי במתן ביטוי כמותי -על-למינוף האופטימלי של החברה. זאת אף

 16 כזה. 

 17 

 18כך, הערכת השווי הראשונית נערכה בהתאם לרמת המינוף האפסית של אסם כפי 

 19שהיא הייתה בפועל. אין בפרוטוקולים של הוועדה הסבר לבחירתה לנהל את 

 20ומתן תוך הסתמכות על הערכה זו, וזאת חרף העובדה שהייתה מודעת לכך -המשא

 21סיפה כי לעומת שהערכת שווי זו אינה משקפת נכונה את שווי החברה. המבקשת הו

 22הערכת השווי הראשונית, בכל הערכות השווי שנערכו לצורך העסקה לאחר מכן, 

 23 נכלל ביטוי כמותי לתוספת שווי בגין מינוף. 

 24 

 25ידי המבקשת לביסוס טענתה, נעוצה בעובדה שהוועדה -דוגמה נוספת שהובאה על

 26י לא דרשה שהנהלת החברה תספק לה מידע מלא ומדויק, אף שהיה ברור לה כ

 27ההנהלה לא כללה בתחזיותיה התייחסות להתפתחויות החיוביות הצפויות בעסקי 

 28החברה: "רפורמת הקורנפלקס" )ההפחתה בעלויות הייבוא של מוצרי הקורנפלקס 
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 1המיובאים מנסטלה, כתוצאה מהפחתת חסמי הייבוא(; פוטנציאל הצמיחה של 

 2בעקבות העסקה. והגדלת הגמישות העסקית והתפעולית של החברה  ;החברה בחו"ל

 3המבקשת טענה כי הוועדה הייתה מודעת לכך שההנהלה לא כללה התייחסות 

 4להתפתחויות החיובית הללו, וכי כדי להסוות את מודעתה, היא "שיפצה" את 

 5 הפרוטוקולים של דיוניה. 

 6 

 7המשיבים טענו בתשובתם כי טענות המבקשת בנוגע להערכת השווי, לתמורה  .202

 8נסוגות למול חזקת  -יקורת שהפעילה עליה הוועדה שנקבעה בה ולמידת הב

 9התקינות החלה מכוח כלל שיקול הדעת העסקי. עוד נטען כי גישת המבקשת לפיה 

 WACC ,10-הוועדה לא ביקרה את שיעור המינוף ששקלל היועץ הכלכלי בנוסחת ה

 11 -ואף לא את תחזית תזרים המזומנים שסיפקה הנהלת החברה ליועץ הכלכלי 

 12-ת על שיקול הדעת של הוועדה בבחינת הערכת השווי וניהול המשאמהווה ביקור

 13המשפט בשיקול הדעת הזה חותרת תחת -ומתן. לגישת המשיבים, התערבות של בית

 14 הוראות הדין וההלכה הפסוקה. 

 15 

 16כן ציינו המשיבים כי לאור העובדה שהיועץ הכלכלי של הוועדה היה מנוסה ובלתי 

 17ההגנה של הסתמכות בתום לב על עמדותיו. תלוי, הרי שממילא עומדת לוועדה 

 18בנוסף נטען כי המבקשת לא הצליחה להוכיח, באמצעות המומחה מטעמה, שחלה 

 19טעות בהסתמכות על פרמטר כלשהו שקבע מעריך השווי. זאת משום שהמומחה 

 20 מטעם המבקשת כשל להוכיח שמדובר בטעות במומחיות.

 21 

 22ם דיון או שהוועדה נמנעה באשר לנושאים שלגישת המבקשת לא התקיים לגביה

 23ידי הוועדה יחד עם -מלתת עליהם את הדעת, טענו המשיבים כי למעשה הם נדונו על

 24בנוגע לקביעת ומתן. כך, -היועץ הכלכלי שלה, וניתן להם משקל מתאים במשא

 25, נטען כי הוועדה המיוחדת ערכה שישה דיונים WACC-שיעור המינוף בנוסחת ה

 26ההחלטה לאמץ שיעור מינוף שונה מזה שהיה מקובל בנושא יחד עם יועציה, וכי 

 27באסם לאורך השנים הייתה החלטה עסקית מיודעת, שהתקבלה לאחר שהוצגו 

 28, צוין כי בנוגע לבחינת תזרים המזומנים של החברה לוועדה עמדות שונות בעניין.
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 1ידי מר -כל ה"נקודות" לגביהן סברה המבקשת כי התחזית הייתה "חסרה" נבחנו על

 2 וצוותו, ונדונו בוועדה המיוחדת. תשובה

 3 

 4בסיכומי התגובה הדגישה המבקשת כי לא היה למשיבים הסבר לכך שהוועדה  .203

 5, 0%ומתן תוך הסתייעות בהערכת שווי שהניחה שיעור מינוף של -ניהלה את המשא

 6ומתן -ולכך שהיא התייחסה למינוף האופטימלי באופן "איכותי" במהלך המשא

 7יא הוסיפה כי בניסיון להתחמק ממענה לטענתה כי הוועדה פה בלבד. עוד ה-בעל

 8הייתה מודעת להתפתחויות חיוביות שלא קיבלו ביטוי בתחזיות ולכך שלא דרשה 

 9 לתקן אותן, טענו המשיבים כי מדובר ב"מחלוקת מומחים". 

 10 

 11לגישת המבקשת, תשובות המשיבים לגופו של עניין היו מטעות ומבלבלות. לעניין 

 12ידיהם אינן מצביעות -נפלקס", נטען כי ההפניות השונות שהובאו על"רפורמת הקור

 13על כך שתחזיות ההנהלה התייחסו להשפעות החיוביות של הרפורמה; ביחס 

 14לפוטנציאל לצמיחת החברה בחו"ל נטען כי המשיבים מפנים לפרוטוקול הסופי של 

 15שיבת הוועדה, ומתעלמים מהאמור בטיוטת הפרוטוקול ומהדיון שנערך בתחילת י

 16. מפרוטוקולים אלה עולה כי ההנהלה לא כללה בתחזית התייחסות 27.12.2015יום 

 17לפוטנציאל הצמיחה בחו"ל, או למצער לא ברור אם היא עשתה כן. בנוגע למהלכים 

 18עסקיים צפויים, נטען כי לא ניתן להם ביטוי בתחזיות החברה, חרף העובדה 

 19 ה שכבר הוכיח את עצמו.שמדובר במהלכים קונקרטיים להרחבת שיתוף פעול

 20 

 21 דיון

 22ומתן לקראת -(, להערכות שווי יש חשיבות רבה במשא120כפי שהובהר לעיל )בסעיף  .204

 23עסקת מיזוג בו נדונים שווי החברה ושווין של מניות הציבור בה. להערכות כאלה יש 

 24שבהן לא נבחנות חלופות לאפשרות של  Going Privateמשנה חשיבות בעסקאות 

 25ידי בעל השליטה, כמו במקרה דנן. בעסקאות כאלה, הערכת -יות עלרכישת המנ

 26ומתן, ביחס לאפשרותה -השווי היא הכלי המרכזי העומד לרשות הוועדה במשא

 27לדרוש מבעל השליטה סכומים כאלה או אחרים כנגד המניות, ולהעריך את ההצעות 

 28 הנגדיות של בעל השליטה. 
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 1 

 2-אם כן רכיב מרכזי ומהותי במשאהערכת השווי עליה הסתמכה הוועדה הייתה 

 3 ומתן שהיא ניהלה עם בעלת השליטה ובהחלטותיה לגבי המחיר שהיא הסכימה לו. 

 4 

 5לגישתה של המבקשת, הערכת השווי במקרה דנן הייתה "חסרה" לאור העובדה  .205

 6שהיא נערכה בהתבסס על מינוף אפסי של החברה, והעובדה שהנהלת החברה לא 

 7התפתחויות חיוביות מסוימות בעסקי החברה. משכך, התייחסה בתחזית שלה ל

 8הערכת השווי לא גילמה את שוויה המלא של אסם, באופן שפגם ביכולתה של 

 9ומתן עם בעלת השליטה. המבקשת הוסיפה והדגישה כי חברי -הוועדה לנהל משא

 10 הוועדה היו מודעים לכך. 

 11 

 12קשר עם הרכיבים בטרם נתייחס לטענות המבקשת לגבי פעולתה של הוועדה ב .206

 13, ככלל, ראשיתה"חסרים" בהערכת השווי לגופם, יש להעיר שתי הערות מקדימות: 

 14המשפט לנהוג בזהירות כאשר הוא בוחן טענות מסוגן של אלה שצוינו לעיל -על בית

 15במסגרת בחינת התנהלות הוועדה ותהליך עבודתה. הטענה כי נפל פגם בהתנהלות 

 16ערכת שווי שהם ידעו שהיא "חסרה", מחייבת חברי הוועדה שכן הם הסתמכו על ה

 17קביעה מקדמית כי הערכת השווי היא אכן "חסרה". ואולם, המשימה הראשונית 

 18המשפט בדיון הנוכחי היא לבחון את התהליך שהוועדה קיימה בקשר עם -של בית

 19המשפט כי הוועדה התנהלה כנדרש, משמעות הדבר היא -העסקה. אם נוכח בית

 20יבחן לגופה את השאלה האם המחיר ששולם עבור  לאמשפט ה-שבית -בדיוק זו 

 21המשפט יימנע מבחינת שווי -המניות הוא הגון או "חסר". בנסיבות כאלה, בית

 22 המניות והערכות השווי לגופן. 

 23 

 24בהקשר זה יצוין כי המשיבים העלו טענה לפיה יש להפעיל את כלל שיקול הדעת  .207

 25העסקי, היוצרת חזקת תקינות על החלטות שונות שהוועדה קיבלה. השאלה האם 

 26כלל שיקול הדעת העסקי חל, כמות שהוא, על החלטותיה של הוועדה, איננה חפה 

 27עלת השליטה, והם מספקות. מחד גיסא, חברי הוועדה הם אכן בלתי תלויים בב

 28נבחרו ככאלה. הם פעלו לטענתם בתום לב, מתוך מטרה למקסם את שווי המניות 
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 1מניות המיעוט, וקיבלו בנושאים רבים החלטות מיודעות לאחר דיון מקיף -של בעלי

 2 ומעמיק. 

 3 

 4 –מאידך גיסא, אחד הנימוקים המרכזיים להחלתו של כלל שיקול הדעת העסקי 

 5אינו חל מקום שמדובר  –החלטות "חדשניות ונועזות"  הרצון לתמרץ מנהלים לקבל

 6ומתן מול בעלת -בהחלטות של ועדה מיוחדת לגבי אסטרטגיית ניהול המשא

 7השליטה. מעבר לכך, אף שחברי הוועדה במקרה דנן אינם מצויים במצב של ניגוד 

 8מניות המיעוט, הרי שעצם מינויה של הוועדה וההקפדה היתרה -עניינים עם בעלי

 9ה בפעולותיה ובפיקוח עליהן, נובעים מהעובדה שהעסקה שהוועדה מנהלת הכרוכ

 10ומתן עם בעלת השליטה היא עסקה בניגוד עניינים חזיתי בין בעלת -לגביה משא

 11 מניות המיעוט בה. -השליטה לבין החברה ובעלי

 12 

 13משום כך נדרשת ביקורת שיפוטית קפדנית על עבודת הוועדה, וספק אם יש להחיל 

 14את כלל שיקול הדעת העסקי על החלטות שונות שהיא קיבלה  –כמות שהוא  –

 15רק אם יסתבר בתום הבירור על  -במהלך עבודתה. כפי שהובהר בראשית הדברים 

 16הוא נקי מפגמים אודות מכלול עבודתה של הוועדה כי התהליך שהוועדה ביצעה 

 17-בעלי משמעות, יוחל כלל שיקול הדעת העסקי על התוצר הסופי של עבודתה, ובית

 18ידיה עבור המניות הוא -המשפט לא יבחן לגופה את השאלה האם המחיר שהושג על

 19 הוגן. 

 20 

 21דעת -, המשיבים טענו להגנה לאור העובדה שהם הסתמכו בתום לב על חוותשנית .208

 22וי. אכן, התייעצות עם מומחים היא הכרחית כאשר מדובר הוא מעריך השו -מומחה 

 23ידי דירקטורים. דירקטורים בכלל וחברי ועדה מיוחדת בפרט -בקבלת החלטות על

 24אינם יכולים ואינם צריכים להיות מומחים בכל התחומים. כאשר הם נדרשים "

 25לקבל החלטה בתחום שאינו תחום המומחיות שלהם, הדרך הנכונה בה עליהם 

 26" היא באמצעות התייעצות עם יועץ אמין, מנוסה ונטול פניות בתחום זהלפעול 

 27 דיני שם(. -לפסק 110, בפס' עניין לייבוביץ)

 28 
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 1התייעצות עם מומחה אף עשויה, בנסיבות מתאימות, להוות טענת הגנה הפוטרת 

 2דיני בתנ"ג -דעת מטעם אותו מומחה )ר' פסק-מאחריות את מי שהסתמך על חוות

 3( )להלן: 6.11.2013)להב נ' אי די בי חברה לפתוח בע"מ  49615-04-13)כלכלית( 

 4הראל ניהול קרנות בע"מ נ'  14144-05-09"(; ת"צ )מחוזי מרכז( עניין להב"

 5, הרפז ענייןדיני ב-( )השופט ע' גרוסקופף(, ופסק27.12.2012)לנדמארק גרופ בע"מ 

 6 (. 52בפס' 

 7 

 8צות של הוועדה עם מומחה ניתן לקבל יחד עם זאת, לא בכל מקרה בו נערכה התייע .209

 9את טענת ההסתמכות. יתרה מכך, גם כאשר הוועדה ממנה מומחים כלכליים 

 10מטעמה, היא נדרשת לפקח על עבודתם, לבחון את מסקנותיהם ולבקר אותן ככל 

 11שהדבר דרוש. כאשר מוכח שחברי הוועדה היו מודעים לבעיות בהערכת השווי ובחרו 

 12וע כי נפל פגם בהתנהלות הוועדה. במקרה כזה, ממילא לא ניתן לקב -להתעלם מהן 

 13דעת מומחה, לא כל שכן בתום לב -על חוות בפועלניתן לטעון טענה להסתמכות 

 14 (.39, בפס' עניין להבדיני ב-)והשוו לפסק

 15 

 16במקרה דנן אינני סבורה כי יש להידרש לטענת ההסתמכות לעומקה. זאת, מאחר 

 17ה מודעת לנושאים שהמבקשת התייחסה אליהם, שכפי שיובהר להלן, הוועדה היית

 18היא אכן קיימה לגביהם דיון מעמיק, והיא פעלה בהתאם לשיקול הדעת שלה כדי 

 19מניות המיעוט. משכך, המבקשת לא הרימה את הנטל -למקסם את הערך עבור בעלי

 20 שהוטל עליה ולא הוכיחה כי נפל בהקשר זה פגם בהתנהלות הוועדה. 

 21 

 22שלגביהם טענה המבקשת כי הוועדה הסתמכה על הערכת שווי נדון אם כן בנושאים 

 23 חסרה. 

 24 

 25 התייחסות הוועדה למבנה ההון של החברה

 26אני סבורה כי השימוש של הוועדה המיוחדת בהערכת השווי הראשונית, שהתבססה  .210

 27 על שיעור מינוף אפסי, אינה מהווה פגם בהתנהלותה. 

 28 
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 1י טריגר פורסייט, אשר הוצגה לוועדה יד-אכן, הערכת השווי הראשונית שנערכה על

 2נערכה בהתאם  -ומתן -, ושעל בסיסה ניהלה הוועדה את המשא31.12.2015ביום 

 3 לרמת המינוף שהייתה קיימת באסם בפועל, קרי רמת מינוף אפסית. 

 4 

 5יחד עם זאת, הוועדה הייתה מודעת לנושא מבנה ההון והמינוף של אסם בהערכת 

 6כפי שטוענת אף המבקשת. משום כך, השאלה כיצד יש להתייחס לנושא זה  -השווי 

 7ידי הוועדה המיוחדת וזכתה להתייחסות במספר ישיבות -ומתן, נדונה על-במשא

 8היא דנה באפשרות  שלה. מהפרוטוקולים של דיוני הוועדה המיוחדת עולה כי

 9להעריך את שוויה של אסם בהתאם לרמת מינוף "נורמטיבית" ולא בהתאם לרמת 

 10המינוף הנוכחית האפסית שלה, ובאפשרות לעשות שימוש בהיעדר המינוף כ"כלי 

 11 (. 6, בעמ' 14.12.2015ומתן" )ור' פרוטוקול ישיבת הוועדה המיוחדת מיום -במשא

 12 

 13יים בשאלה כיצד יעלה שווי החברה אם היא הוועדה דנה יחד עם יועציה הכלכל

 14מניות המיעוט זכאים לקבל תמורה עבור החזקותיהם -תהיה ממונפת, ובכך שבעלי

 15לפי שווי חברה המתנהלת בצורה אופטימלית )ר' פרוטוקול ישיבת הוועדה המיוחדת 

 16(. הוועדה הניחה כי את השווי הגלום באפשרות למנף את 9, בעמ' 27.12.2015מיום 

 17מניות המיעוט. לא ניתן אם כן -בעל השליטה ובעלי -ה, יש לחלק בין הצדדים החבר

 18לקבוע כי הוועדה קיבלה את ההערכה שהניחה שיעור מינוף אפסי כ"כזה ראה 

 19 מניות המיעוט. -וקדש", תוך התעלמות מזכותם של בעלי

 20 

 21א נקודת מוצא שלנו היומתן כי "-הוועדה גם הבהירה לעו"ד הייק לקראת המשא .211

 22שבעלי המניות מקרב המיעוט יקבלו את המקסימום האפשרי, ובכל מקרה לא 

 23מהשווי הגלום במינוף החברה שייך למיעוט ולא ניתן  35%פחות ממה שמגיע להם. 

 24(. מר 12, בעמ' 31.12.2015" )ר' פרוטוקול ישיבת הוועדה המיוחדת מיום לוותר עליו

 25 : תשובה סיכם את עמדת הוועדה, גם הוא, באופן זה

 26כפי ששוחחנו לפני שהצטרף עו"ד הייק, הערכת השווי "

 27ש"ח.  75-נותנת שווי מניה של כ DCFהראשונית שלנו בשיטת ה

 28לא הוועדה בדעה שצריך לקבל מבעלת השליטה מחיר גבוה מכך. 
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 1כללנו בהערכת השווי את השווי הגלום ביכולת למנף את החברה. 

 2שליטה כיצד לחלק הערכנו את שוויו, ועתה צריך לדון עם בעלת ה

 3. כנ"ל לגבי תועלות נוספות שצומחות לבעלת אותו בין הצדדים

 4)ר' פרוטוקול ישיבת הוועדה המיוחדת מיום  "השליטה מהעסקה

 5 (. 15, בעמ' 31.12.2015

 6 

 7, שנערכה בהשתתפות היועצים 12.1.2016גם בישיבת הוועדה המיוחדת ביום 

 8המודל שערכה טריגר פורסייט לשם הפיננסיים של הצדדים, ציין מר תשובה כי 

 9 הערכת השווי הראשונית לא כלל התייחסות למינוף של החברה. לדבריו:

 10סוגיה נוספת שאנחנו לא הכנסנו למודל היא אי המינוף של "

 11. החברה כעת לא ממונפת, ואם החברה הייתה ממונפת פי החברה

 12, וזה מינוף שמרני לדעתנו, שווי המניה היה גדל EBITDA-מה 2

 13ש"ח. לא הכנסנו זאת למודל אבל זה נתון נוסף שיש לקחת  5-6-ב

 14, 12.1.2016" )ר' פרוטוקול ישיבת הוועדה המיוחדת מיום בחשבון

 15 (.5בעמ' 

 16 

 17כשהמיעוט מוכר מר תשובה הדגיש כי הנתון הזה יעלה את שווי מניות הציבור וכי "

 18)שם,  "כאמור את החזקתיו, עליו לקבל את חלקו בזכות ליהנות מהפירות של מינוף

 19 (.6בעמ' 

 20 

 21, שנערכה אף היא בהשתתפות היועצים 18.1.2016בישיבה שלאחר מכן, ביום 

 22לדעתנו יש ערכים שג'יי. הפיננסיים של הצדדים, חזר מר תשובה על עמדתו לפיה "

 23מינוף לא אופטימלי והוצאות  –פי מורגן לא כללו במודל וצריכים להילקח בחשבון 

 24" )ר' פרוטוקול ישיבת הוועדה המיוחדת נו יודעים לכמתניהול חברה ציבורית שאינ

 25, סקר 20.1.2016ומתן שהתקיימה ביום -(. בישיבת המשא6, בעמ' 18.1.2016מיום 

 26מר תשובה בפני נציגי בעלת השליטה את התועלות הנוספות שיצמחו לבעלת 

 27 השליטה מביצוע העסקה, וביניהן גם מינוף החברה. 

 28 
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 1תייחסות בדיוני הוועדה המיוחדת, כאשר חברי הוועדה נושא המינוף זכה אם כן לה

 2את  -היו מודעים לכך שמינוף החברה עשוי להעלות את שווי החברה, וכתוצאה מכך 

 3 שווין של מניות הציבור. 

 4 

 5למעשה, גם המבקשת לא טענה כי המינוף לא נדון בישיבות הוועדה. היא אף לא  .212

 6ומתן מול -ש את הוועדה במסגרת המשאטענה כי שיעור המינוף האופטימלי לא שימ

 7לסיכומי המבקשת(. טענתה של המבקשת מסתכמת  12בעלת השליטה )ר' סעיף 

 8ומתן, על הערכת שווי -למעשה בכך כי היה על הוועדה להסתמך, במסגרת המשא

 9שנערכה בהתאם למינוף נורמטיבי, ולא להשתמש בשיעור המינוף כטיעון "איכותי" 

 10וי בצורה כמותית. לטענת המבקשת, לא היה כל קושי לתת שאינו עולה מהערכת השו

 11ביטוי שאכן ניתן בהערכת השווי  -ביטוי כמותי למינוף האופטימלי של החברה 

 12ומתן על -הסופית. לכן, לשיטתה, נפל פגם בהתנהלות הוועדה שהסתמכה במשא

 13 הערכת שווי ראשונית שבה לא ניתן ביטוי שכזה. 

 14 

 15אכן, נראה כי שיעור המינוף הוא נתון שניתן היה, באופן  אינני מקבלת את הטענה. .213

 16תיאורטי, לתת לו ביטוי כמותי בהערכת השווי. כך עולה למשל מפרוטוקול דיוני 

 17 : 27.12.2015הוועדה המיוחדת מיום 

 18מר תשובה: לפי המתמטיקה הכלכלית הבסיסית, אם החברה "

 19אוד, , זה עדיין יהיה מינוף שמרני מEBITDA-מה 2תמונף פי 

 DCF . 20מיליון ש"ח לפי  600-תרום לשווי החברה כשי

 21, יביא לסדר גודל של EBITDA-מה 2מר רוזמן: מינוף החברה פי 

 22ויעלה את שווי מינוף. מהלך זה יוריד את שיעור ההיוון  %18-%17

 23" )ר' פרוטוקול ישיבת הוועדה המיוחדת ש"ח למניה 5.5-המניה ב

 24; ור' גם פרוטוקול ישיבת הוועדה 9, בעמ' 27.12.2015מיום 

 25 (. 12.1.2016המיוחדת מיום 

 26 

 27כאמור, הוועדה בחרה להתחשב בשיעור המינוף כפרמטר "איכותי" במסגרת 

 28ומתן, חלף כימותו במסגרת הערכת השווי. העמדה לפיה יש להתייחס לנתון -המשא
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 1ומתן שניהלה -ולהעלאת הערך הכרוכה בו, אכן באה לידי ביטוי בפועל במשא המינוף

 2 מניות המיעוט. -הוועדה כדי לנסות ולמקסם את התמורה עבור בעלי

 3 

 4עדותו של מר ירושלמי מחזקת את האמור לעיל. גם מר ירושלמי העיד כי מינוף 

 5הציף לומתן כדי "-החברה היה אחד הנתונים בהם עשתה הוועדה שימוש במשא

 6 ": ערך

 7אני יודע שאוסם היא במינוף אפס, וכשדנו עם תשובה על המינוף "

 8 10%אז נעשה  -אז הוא אמר לנו 8%והוא אמר לנו שנסטלה היא 

 9עוד פעם כמו הנושא  בשביל להשפיע על התוצאהונלך את הדרך 

 10שהוא לא היה רלוונטי לדיון אבל הוא של המכפיל של דן פרופר, 

 11כמו הנושא הזה, עזר לנו להציף  ציף ערך.ומתן לה-עזר לנו במשא

 12ור' גם את  ;17–12, ש' 382, בעמ' 26.3.2019)פרוטוקול מיום  "ערך

 13 ד(.18, ואת דבריו בתצהירו בסעיף 381דבריו שם, בעמ' 

 14 

 15ומתן. -אסטרטגית לגבי אופן ניהול המשא-בחירה זו של הוועדה היא בחירה עסקית

 16המשפט -של עבודת הוועדה, על ביתכפי שהובהר לעיל, בבחינת האפקטיביות 

 17ומתן שבה -להימנע מלהמיר את שיקול דעתה של הוועדה בנוגע לטקטיקת המשא

 18המשפט לבחון את התהליך שקיימה הוועדה. כל -היא בוחרת בשיקול דעתו. על בית

 19המשפט מתרשם שתהליך עבודתה הוא סביר ותקין ונועד למטרה שלשמה -עוד בית

 20המשפט לא -מניות המיעוט, בית-התמורה עבור בעלי להשיא את -מונתה הוועדה 

 21ימיר את שיקול דעתם של חברי הוועדה בשיקול דעתו שלו בהתייחס לשאלה האם 

 22ומתן באופן שונה. לכן, הבחירה של -הוא היה בוחר לעשות צעד מסוים במשא

 23ומתן איננה מעידה כשלעצמה על פגם בהתנהלות הוועדה -הוועדה בטכניקת המשא

 24 המשפט יימנע ככלל מלהתערב בה.-וביתהמיוחדת, 

 25 

 26 משכך, אינני מקבלת את טענות המבקשת בהקשר זה. 

 27 

 28 התייחסות הוועדה למידע מהנהלת החברה ולתחזיות חיוביות בהתפתחות החברה
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 1המבקשת טענה עוד כי הוועדה הסתמכה על הערכת שווי שהתבססה על תחזיות  .214

 2התחזיות הללו לא כללו התפתחויות  שסיפקה הנהלת החברה, אף שהיה ידוע לה כי

 3חיוביות מסוימות בעסקי החברה. בהקשר זה התייחסה המבקשת לשלושה נושאים 

 4בתחזיות: ההפחתה בעלויות הייבוא של מוצרי הקורנפלקס המיובאים מנסטלה 

 5התייחסות למנוע הצמיחה של החברה כתוצאה  ;כתוצאה מ"רפורמת הקורנפלקס"

 6והגדלת  ;השליטה להפצת מוצריה מחוץ לישראל משימוש בפלטפורמות של בעלת

 7 הגמישות התפעולית של החברה בעקבות העסקה. 

 8 

 9 אני סבורה כי אין לקבל את טענות המבקשת בהקשר זה.  .215

 10 

 11טריגר פורסייט לא ערכה  -( 104–102, וכפי שכבר הובהר גם לעיל )בסעיפים ראשית

 12סיפקה לה ההנהלה. אמנם את הערכת השווי מטעמה אך ורק על בסיס התחזיות ש

 13ידיה שימוש בתחזיות החברה, אולם זאת בהתאם לשיקול דעתה המקצועי -נעשה על

 14ידיה בחשבון. חברי הוועדה היו מודעים לכך. -ובשים לב למגוון שיקולים שנלקחו על

 15, במסגרת הצגת 27.12.2015כך, למשל, אמר מר תשובה בישיבת הוועדה מיום 

 16אגב, זו תחזית שאנחנו שינינו חברי הוועדה: "התכנית העסקית של החברה ל

 17בהערכת השווי שלנו והפכנו לאופטימית יותר. בראיה רב שנתית קשה להעריך 

 18" )פרוטוקול שהחברה לא תעלה את מחירי מוצרי יסוד לאור השינויים בתשומות

 19 (. 4, בעמ' 27.12.2015ישיבת הוועדה המיוחדת מיום 

 20 

 21ע כי הערכת השווי התבססה על תחזיות ההנהלה וכי , כדי שניתן יהיה לקבושנית .216

 22מניות המיעוט, נדרשת בחינה של הערכת השווי לגופה. -כתוצאה מכך נפגעו בעלי

 23המשפט -ואולם, כאמור לעיל, במסגרת בחינת תהליך העבודה של הוועדה, על בית

 24להימנע מבחינה מהותית של הערכת השווי שערכו יועצי הוועדה, השקולה למעשה 

 25ינת שווין ההוגן של המניות. דברים אלה נכונים גם באשר לטענות בקשר לבח

 26לתחזיות הנוגעות לעסקי החברה שבהן נעשה שימוש לצורך הערכת תזרים 

 27המזומנים העתידי של החברה. במסגרת הבחינה התהליכית של עבודת הוועדה, 
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 1רה המשפט אינו צריך להידרש לכל אחת ואחת מהתחזיות העתידיות של החב-בית

 2 ולהשלכה האפשרית שלה על הערכת השווי.

 3 

 4, אף לו הייתה המבקשת מוכיחה כי חברי הוועדה ידעו כי טריגר פורסייט שלישית .217

 5דעתה באופן בלעדי על תחזיות שאינן משקפות באופן מלא את -ביססה את חוות

 6ההתפתחויות החיוביות הצפויות באסם, עדיין היה מקום לבחון איך השליכה 

 7ידיה. כך, היה מקום לבחון -ומתן על-הזו של הוועדה על ניהול המשא המודעות

 8ומתן תוך שימוש במכלול המידע שעמד בפניה, -באיזה אופן פעלה הוועדה במשא

 9 מניות המיעוט.-במטרה להשיא את הערך עבור בעלי

 10 

 11לכן, כדי להוכיח את קיומו של פגם ה"מכתים" את ההליך שקיימה הוועדה, היה על 

 12וכיח כי הוועדה לא פעלה באופן סביר כדי להביא את ההתפתחויות המבקשת לה

 13ומתן. במקרה דנן, אינני סבורה כי המבקשת -החיוביות הללו לידי ביטוי במשא

 14 הרימה את הנטל בהקשר זה. 

 15 

 16המבקשת טענה בהקשר זה כי טיוטת הפרוטוקול של ישיבת הוועדה המיוחדת מיום  .218

 17שגרע את ההתייחסות להתפתחויות חיוביות  ( נערכה באופן17)ת/ 27.12.2015

 18בעסקי החברה, וכי לפחות חלק מההתייחסויות הללו לא שוקללו במסגרת הערכת 

 19השווי. ואולם, אני סבורה כי עיון בטיוטת הפרוטוקול עליו התבססה המבקשת 

 20 מעלה כי האמור בו איננו תומך בטענתה. 

 21 

 22דיון ענייני ומעמיק בתחזית טיוטת הפרוטוקול מעידה על כך כי הוועדה קיימה 

 23העסקית של אסם מנקודת המבט של יועציה הכלכליים, וזאת כדי להבטיח 

 24שהתחזית שעל בסיסה נערכה הערכת השווי היא אכן תחזית מלאה. כמו כן, 

 25השוואת טיוטת הפרוטוקול לפרוטוקול הסופי אינה מלמדת על ניסיון "לטשטש" 

 26ות הצפויות בעסקי החברה. זאת, מאחר את מודעות חברי הוועדה להשפעות החיובי

 27שגם הפרוטוקול הסופי כולל התייחסות נרחבת לגורמים שיש בהם כדי להשפיע 

 28בין אם מכוח התחזיות ובין אם לאו. מעיון בפרוטוקולים  -לטובה על מחיר המניה 
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 1עולה כי צוין בישיבת הוועדה כי ניתן יהיה לעשות שימוש בנושאים אלה במסגרת 

 2 ול בעלת השליטה. ומתן מ-המשא

 3 

 4 כך, למשל, מתואר בפרוטוקול אותה ישיבה:

 5אפשר לומר שמנוע  ]מצוותו של מעריך השווי, ר.ר.[מר תדהר: "

 6הצמיחה המרכזי הוא שימוש בפלטפורמות של בעלת השליטה, 

 7שיאפשרו לחברה להפיץ את מוצריה בחו"ל. נציגי ההנהלה 

 8ברה כללה אותו אך לא ברור האם החשוחחו איתנו על הנושא הזה, 

 9 .בתוכנית העסקית שלה

 10מר רוזמן: על בסיס ניסיון העבר של חברות בשוק המזון, ביניהן 

 11שטראוס, שימוש במערכות הפצה עולמיות יכולים להביא 

 12 לצמיחה אדירה לחברה. לטבעול באירופה יש פוטנציאל אדיר.

 13לכן זה אחד הדברים שאפשר לציין כאופק חיובי של מר תשובה: 

 14, 27.12.2015ר' פרוטוקול ישיבת הוועדה המיוחדת מיום " )החברה

 15 (.81בעמ' 

 16 

 17עוד יצוין כי אני סבורה שיש לדחות את טענת המבקשת לפיה היה על הוועדה לפנות  .219

 18להנהלה לצורך קבלת אומדן כמותי ביחס ליתרונות הנעוצים בכך שהעסקה צפויה 

 19להגדיל את הגמישות העסקית והתפעולית של החברה. מעבר לעובדה שמדובר 

 20להלן(, הרי שהוועדה אכן  294ביתרון "סינרגטי" לנסטלה )ור' דיון בנושא זה בסעיף 

 21דנה יחד עם יועציה בהגדלת הגמישות של החברה בעקבות העסקה. היא אף דנה 

 22באפשרות לעשות שימוש בסינרגיה שנוצרת לנסטלה כתוצאה מהפיכת החברה 

 23ככלי לשיפור התמורה במהלך  –על המשמעויות הרגולטוריות שיש לכך  –לפרטית 

 24 (. 14.12.2015ועדה המיוחדת מיום ומתן )ר' פרוטוקול ישיבת הו-המשא

 25 

 26כי ניתן לעשות זאת "באופן  14.12.2015מר ירושלמי ציין בישיבת הוועדה ביום 

 27". שנוכל לכמת זאת במספריםמילולי", תוך שהוא הבהיר כי הוא אינו בטוח "

 28לנו אין אפשרות לכמת את בתגובה לכך, השיב מר תשובה כי הוא מסכים, וכי "
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 1המשפט ימיר -(. כפי שנקבע לעיל, אין מקום לכך שבית11עמ' " )שם, בהמידע הזה

 2את שיקול הדעת של חברי הוועדה ויועציה המקצועיים בשיקול דעתו שלו בהתייחס 

 3ומתן. לכן, כל עוד הוועדה קיימה הליך תקין, דנה -לשאלה כיצד לנהל את המשא

 4הערכת בנושא וקיבלה החלטה סבירה בשאלה כיצד יש לשקלל את הנתון האמור ב

 5אין  –מניות המיעוט -לאור המטרה של השאת התמורה לבעלי –ומתן -השווי ובמשא

 6 לקבוע כי נפל פגם בהתנהלותה. 

 7 

 8לא הוכח קיומו של פגם שעניינו בשימוש בהערכת שווי "חסרה", ולא הוכח  -משכך 

 9שהוועדה פעלה שלא כראוי בכל הנוגע להתחשבות בכלל הנתונים שעשויים להשיא 

 10 ניות עבור המיעוט. את ערך המ

 11 

 12 הטענה כי הוועדה לא בחנה את הערכת השווי באופן ביקורתי ומעמיק -הפגם התשיעי 

 13טענה נוספת שהעלתה המבקשת בקשר עם התנהלות הוועדה המיוחדת היא כי  .220

 14הוועדה לא בחנה כנדרש את הערכת השווי מטעם טריגר פורסייט. לשיטת 

 15מניות המיעוט, היה עליה -המבקשת, כדי שהוועדה תעמוד בחובותיה כלפי בעלי

 16 לבחון באופן ביקורתי ומעמיק את ההנחות והנתונים שביסוד הערכה זו. 

 17 

 18הטענה בהקשר זה העלתה המבקשת טענות ביחס לשני רכיבים בהערכת השווי.  .221

 19היא כי הוועדה הסתמכה על הערכת השווי מבלי שגילתה ביקורתיות לגבי  הראשונה

 20פי שאלה הם רכיבים מרכזיים -על-זאת, אףרכיב ההון ושיעור המינוף של החברה. 

 21ייט הבהירה לוועדה שיש בהערכת השווי. לטענת המבקשת, אף שטריגר פורס

 22פי שיעור מינוף אופטימלי ולא -על DCF-להעריך את שווי החברה בהתאם לשיטת ה

 23ומתן על -פי שיעור המינוף בפועל )שהיה אפסי(, הסתמכו חברי הוועדה במשא-על

 24 ממצאי הביניים של הערכת השווי, שלא כללו תוספת שווי בגין מינוף. 

 25 

 26ועדה אף נמנעו מבירור הסוגיה של קביעת המבקשת הוסיפה וטענה כי חברי הו

 27בלבד בהערכת השווי הסופית, וזאת חרף העובדה שטריגר  10%שיעור מינוף של 

 28הוא שמרני,  18%-פורסייט הציגה בדיוני הוועדה עמדה לפיה אחוז מינוף של כ
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 1והעובדה שאסכולה ציינה בפני הוועדה כי היא ביצעה הערכת שווי לפי שיעור מינוף 

 2 ידיה ההשפעה של מינוף בשיעור גבוה יותר(.-וכי אף נבחנה על) 25%של 

 3 

 4כן נטען כי היה על הוועדה לדרוש הסבר בנוגע לסטייה שהיא ביצעה ביחס לאחוז 

 5פיו נערכה הערכת השווי, שנעשתה תוך אימוץ גישת נסטלה. משהוועדה -המינוף שעל

 6 נפל פגם בהתנהלותה.  -לא עשתה כן 

 7 

 8בהערכת השווי ולא שיעור ההיוון כי חברי הוועדה לא בחנו את היא  הטענה השנייה .222

 9קיימו כל דיון בנושא זה, וזאת אף שהובהר להם כי זהו הפרמטר המשמעותי והרגיש 

 10ביותר בהערכת השווי. גם לאחר שטריגר פורסייט ציינה בפני הוועדה כי שיעור 

 11י הוועדה לא ההיוון כולל פרמיה נוספת של סיכונים ספציפיים של החברה, חבר

 12 ביררו מדוע יש לקבוע פרמיית סיכון כזו לאסם ומהם מרכיביה. 

 13 

 14מעבר לכך, נטען כי טריגר פורסייט ביצעה תיקון מאולץ של פרמיית הסיכון 

 15הספציפית של החברה. כך, בעוד שבהערכת השווי הראשונית שהוצגה לוועדה נכללה 

 16י הסופית הגדילה טריגר , בהערכת השוו1.3%פרמיית סיכון ספציפית בשיעור של 

 17. לשיטת המבקשת, 1.6%פורסייט את הפרמיה הזו והעמידה אותה על שיעור של 

 18הוועדה הייתה צריכה לדרוש הסבר לתיקון המאולץ הזה שביצעה טריגר פורסייט 

 19לתמחור הראשוני של פרמיית הסיכון הספציפית. גם בהקשר זה נטען כי משהוועדה 

 20 ותה. נפל פגם בהתנהל -לא עשתה כן 

 21 

 22בסיכומיהם, התייחסו המשיבים לטענות המבקשת באופן כללי. לגישתם, כל  .223

 23טענותיה בנוגע להערכת השווי, לתמורה שנקבעה בה ולמידת הביקורת שהפעילה 

 24נסוגות למול חזקת התקינות שמקורה בכלל שיקול הדעת העסקי,  -עליה הוועדה 

 25חה. בנוגע לקביעת שיעור דעת מומ-ולמול הגנת ההסתמכות בתום לב על חוות

 26, ציינו המשיבים כאמור כי הוועדה המיוחדת ערכה WACC-המינוף בנוסחת ה

 27שישה דיונים יחד עם יועציה בנושא זה, וכי ההחלטה לאמץ שיעור מינוף שונה מזה 
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 1שהיה מקובל באסם לאורך השנים הייתה החלטה עסקית מיודעת, שהתקבלה 

 2 ניין.לאחר שהוצגו לוועדה עמדות שונות בע

 3 

 4בסיכומי התגובה טענה המבקשת כי המשיבים התחמקו ממענה בנוגע לאופן בחינת  .224

 5ידי הוועדה. זאת, חרף העובדה שגם בהתאם ליעוץ המשפטי -הערכת השווי על

 6שקיבלה הוועדה בזמן אמת, אין די בהסתמכות "עיוורת" על תוצרי עבודתו של 

 7קיים כל דיון בפרמיית הסיכון מומחה. כמו כן, המשיבים לא הכחישו כי לא הת

 8הספציפית. זאת אף לאחר שטריגר פורסייט הגדילה את שיעורה במסגרת הערכת 

 9השווי הסופית, ובניגוד ליעוץ המשפטי שקיבלה הוועדה בזמן אמת, שלפיו קבלה 

 10אוטומטית של תיקון "מאולץ" של תמחור ראשוני עלולה להעיד על בעייתיות 

 11 בפעולת הוועדה.

 12 

 13 דיון

 14(, למרות החשיבות במינוי יועצים חיצוניים שייעצו 209כפי שהובהר לעיל )בסעיף  .225

 15לוועדה בנושאים שאינם בתחום מומחיותה, שיקול הדעת הסופי ביחס לעסקה נותר 

 16בידי הוועדה המיוחדת. הוועדה היא זו שצריכה להחליט, בהתבסס על מגוון 

 17ידי בעלת השליטה. משכך, -שיקולים, האם יש לקבל את תנאי העסקה המוצעים על

 18על הוועדה לגלות ביקורתיות כלפי היעוץ, להבין את השיקולים שהנחו את 

 19ומתן באופן -המומחים ולוודא כי עומדים בפניה כלים כדי לערוך את המשא

 20 המיטבי. 

 21 

 22הדברים הללו יפים גם כאשר מדובר ביעוץ כלכלי שניתן לוועדה בקשר עם העסקה. 

 23ומתן, ולכן היא חייבת -כלי מרכזי של הוועדה במשאהערכת השווי היא כאמור 

 24לבחון את הערכת השווי לגופה באופן ביקורתי. זאת, בעיקר אם קיימים "תמרורי 

 25 אזהרה" כדוגמת תמחור לא שגרתי ותיקונים מאולצים המתבצעים בהערכת השווי. 

 26 

 27עם זאת, יש לזכור כי הוועדה המיוחדת שוכרת את שירותיהם של יועצים חיצוניים 

 28כדי שאלה יסייעו לה בנושאים שאינם בתחום מומחיותה. אם הוועדה מוודאת כי 
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 1היועצים הם מנוסים ומיומנים, וכאשר הם גם עצמאיים ובלתי תלויים, הוועדה 

 2 הגיעו בתחום מומחיותם.  רשאית )ואף חייבת( להיעזר בהם ובמסקנות אליהן הם

 3 

 4הוועדה צריכה אם כן לבחון את פעילות היועצים ולפקח עליה, אך היא אינה נדרשת 

 5להמיר את שיקול דעתם בזה שלה ככל שהדבר נוגע לנושאים שהם בתחום 

 6היינו כל עוד היא קיימה בירור על אודות  –מומחיותם. כל עוד הוועדה עשתה כן 

 7ודות אופן הפעולה שלהם, וידאה כי הם שמרו על מסקנות היועצים, חקרה על א

 8היא רשאית  –עצמאותם והבינה את השיקולים שהנחו אותם וקיבלה אותם 

 9 להסתמך על מסקנותיהם. 

 10 

 11המבקשת טענה כאמור כי הוועדה לא בחנה באופן ביקורתי את הערכת השווי מטעם  .226

 12נוגעת לאופן שבו  תהאחטריגר פורסייט, תוך שהיא העלתה בהקשר זה שתי טענות: 

 13התייחסה הוועדה אל מבנה ההון ושיעור המינוף של החברה שעמדו בבסיס הערכת 

 14נוגעת לאופן שבו התייחסה הוועדה לשיעור ההיוון בהערכת השווי,  השנייההשווי; ו

 15 ובפרט לפרמיית הסיכון הספציפית הכלולה בו. נתייחס לטענות אלה כסדרן.

 16 

 17 החברההטענה באשר לשיעור המינוף של 

 18המבקשת טענה כי הוועדה לא בחנה באופן ביקורתי את האופן שבו טריגר פורסייט  .227

 19ידי -התייחסה לשיעור המינוף בהערכת השווי. הערכת השווי הראשונית שנערכה על

 20, כללה התייחסות 31.12.2015טריגר פורסייט, שהוצגה לוועדה המיוחדת ביום 

 21מינוף אפסי. עם זאת, הערכת השווי  קרי -לשיעור המינוף האקטואלי של אסם 

 22פי שיעור מינוף -, נערכה על31.1.2016ידי הוועדה בישיבת יום -הסופית, שאושרה על

 23 . 10%של 

 24 

 25הראשון, הטענה לפיה היה  -טענת המבקשת בהקשר זה נוגעת אם כן לשני נושאים 

 26וי על הוועדה לבחון באופן ביקורתי את שיעור המינוף האפסי שנקבע בהערכת השו

 27הראשונית מטעם טריגר פורסייט; והשני, כי היה על חברי הוועדה לדרוש מטריגר 

 28פורסייט הסבר מדוע הערכת השווי הסופית מטעמה נערכה על בסיס של שיעור מינוף 
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 1ולא על בסיס שיעור מינוף גבוה יותר. כמו  –שהוא מינוף "שמרני"  –בלבד  10%של 

 2של טריגר פורסייט מהערכתה הראשונית, כן, היה על הוועדה לדרוש הסבר לסטייה 

 3שערכה את הערכת השווי שלה לפי שיעור מינוף  JP Morganוזאת תוך אימוץ גישת 

 4 .10%של 

 5 

 6דינה להידחות מן הטעמים שנדונו  -אשר לטענה בנוגע להערכת השווי הראשונית  .228

 7גר (. אכן, הערכת השווי הראשונית שערכה טרי213–210בהרחבה לעיל )בסעיפים 

 8ומתן, נערכה כאמור על -פורסייט ושעל בסיסה ניהלה הוועדה המיוחדת את המשא

 9בסיס שיעור מינוף אפסי, שהוא שיעור המינוף בפועל של אסם. עם זאת, כאמור, 

 10הוועדה הייתה מודעת לנושא מבנה ההון והמינוף של אסם בהערכת השווי 

 11כרח לדון בטענת הראשונית ולהשלכותיו על שווי מניות החברה. לכן, אין ה

 12 דעתה של טריגר פורסייט בהקשר זה. -ההסתמכות של הוועדה בתום לב על חוות

 13 

 14ידי חברי הוועדה במסגרת ישיבותיה. בסופו של דבר -כאמור, הנושא נדון על

 15החליטה הוועדה, בשיתוף יועציה, לעשות שימוש "איכותי" בהיעדר המינוף 

 16-ו היא החלטה עסקיתומתן עם בעלת השליטה. החלטה ז-במסגרת המשא

 17ידיה, ובה, ככלל, -ומתן שתינקט על-אסטרטגית של הוועדה ביחס לטכניקת המשא

 18 המשפט אינו צריך להתערב. -בית

 19 

 20אינני מקבלת גם את הטענה בדבר טיב הביקורת שהפעילה הוועדה על הערכת השווי  .229

 21 . 10%פיה עמד על -הסופית, ששיעור המינוף על

 22 

 23תמחור ראשוני עשוי להיות סממן לבעייתיות בפעולת הוועדה אכן, תיקון מאולץ של 

 24(. זאת, בעיקר בנסיבות שבהן הסטייה 788, בעמ' הגינות מלאה! –)חמדני וחנס 

 25מניות המיעוט, או בנסיבות -מהתמחור הראשוני פועלת, לפחות לכאורה, לרעת בעלי

 26 בהן נראית הסטייה כ"יישור קו" עם עמדת בעל השליטה או מי מטעמו. 

 27 
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 1אולם לטעמי אלה אינם פני הדברים במקרה דנן, כאשר הסטייה משיעור המינוף 

 2המקורי אינה מעלה חשש כאמור בנוגע למידת הביקורת שהפעילה הוועדה על 

 3הערכת השווי. כך, השפעת השינוי של שיעור המינוף בהערכת השווי הסופית ממינוף 

 4שיפור ערך החברה, קרי פעלה במקרה דנן דווקא ל 10%אפסי למינוף בשיעור של 

 5מניות המיעוט. הוועדה הבלתי תלויה, שתפקידה הוא כאמור לנסות -לטובת בעלי

 6מניות המיעוט, לא הייתה חייבת להתעמק -למקסם את התמורה שיקבלו בעלי

 7בהנחות הפיננסיות שהביאו את טריגר פורסייט לסטות מעמדתה הראשונית בעניין 

 8סטייה הייתה מתבצעת "בכיוון ההפוך". מטעם זה, במידה בה היה עליה לעשות לו ה

 9דומה לא מתעורר חשש גם לנוכח העובדה ששיעור המינוף לאחר השינוי זהה לזה 

 10 , שפעלה מטעם בעלת השליטה. JP Morganשבו השתמשה 

 11 

 12חרף  10%המבקשת הוסיפה וטענה כאמור כי הערכת השווי כללה שיעור מינוף של  .230

 13 18%ט ציינה בפני חברי הוועדה כי מינוף בשיעור של העובדה כי אף טריגר פורסיי

 14הוא "שמרני". ואולם, הדיון בנושא זה נערך בישיבת הוועדה המיוחדת מיום 

 15 -, כאשר הערכת השווי שעמדה על הפרק הייתה ההערכה הראשונית 27.12.2015

 16ידי חברי הוועדה, -שהתייחסה למינוף אפסי. כמו כן, כאמור, הנושא נדון על

 17ומתן עם בעלת -ו להשתמש בנתון המינוף ככלי איכותי במסגרת המשאשהחליט

 18 השליטה. 

 19 

 20מניות המיעוט זכאים לשווי חברה -הוועדה אף הניחה כי במסגרת העסקה יהיו בעלי

 21המתנהלת בצורה אופטימלית )ולא לשווי בפועל בהתאם למינוף אפסי(. מר רוזמן 

 22זכות לקבל תמורה עבור  לבעלי המניות מקרב המיעוט ישציין בהקשר זה כי "

 23" החזקותיהם לפי שווי חברה המתנהלת בצורה אופטימלית כלפי בעלי מניותיה

 24(; ומר תשובה טען כי 9, בעמ' 27.12.2015)פרוטוקול ישיבת הוועדה המיוחדת מיום 

 25שכבר משוקללת בהערכת השווי, ובין מינוף  –יש להבחין בין אגירת מזומן "

 26 " )שם(. ואינו כלול בהשהוא פוטנציאלי  –אופטימלי 

 27 
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 1הוועדה דנה בשיעור המינוף "החדש" בהערכת השווי הסופית של טריגר  -זאת ועוד 

 2פורסייט עם יועציה, כפי שהיה עליה לעשות. כך למשל, בישיבת הוועדה ביום 

 3, התייחס מר רוזמן לשיעור המינוף "החדש" שנקבע בהערכת השווי 31.1.2016

 4 : 10%הגיעו היועצים לשיעור מינוף של  הסופית, והסביר את האופן בו

 5אנחנו התייעצנו עם גורמים מקומיים וזרים בדלויט בנוגע "

 6להערכת שווי של חברה לא ממונפת. להבנתנו, אין לחברה תוכנית 

 7בלבד,  8%לבצע גיוס הון, וכן המינוף של בעלת השליטה הוא 

 8 10%שיעור נמוך מהממוצע. לכן חשבנו שקביעת שיעור מינוף של 

 9היא ראויה ונכונה מבחינה כלכלית ולמעשה אף אגרסיבית 

 10, 31.1.2016" )פרוטוקול ישיבת הוועדה המיוחדת מיום לדעתנו

 11 (.7–6בעמ' 

 12 

 13באותו דיון נבחנה גם התייחסותה של אסכולה לנושא שיעור המינוף. ד"ר מרידור  .231

 14" )שם, רההמינוף של החב-דלויט התייחסו ]...[ לאיהעלתה שאלה בהקשר זה שכן "

 15 (.6בעמ' 

 16 

 17איננו מסכימים עם השיב לה כי: " "(גינסבורגמר גינסבורג מאסכולה )להלן: "

 18ההנחה של דלויט בנוגע למינוף. להערכתנו מינוף נורמטיבי בחברות מסוג זה 

 19מהמאזן. לכן התבססנו על מינוף גבוה יותר שישקף את  25%ובגודל דומה הוא 

 20הרגישות שביצענו בחנו גם את ההשפעה  הפוטנציאל המלא של החברה. בניתוחי

 21 " )שם(. של מינוף גבוה יותר

 22 

 23האם המשמעות היא ידי עו"ד חודק "-לאור תשובה זו, נשאל מר גינסבורג על

 24שהוועדה לא מיצתה את שווי החברה כי התבססה על הערכת השווי שערכה 

 25הנחת לא. ?" )שם(. תשובתו של מר גינסבורג לשאלה זו הייתה שלילית: "דלויט

 26המינוף היא הנחה אחת מתוך סט של הנחות ששימשו אותנו בבחינתנו. בהתבסס 

 27על כל הפרמטרים וההנחות כמכלול, לדעתנו הוועדה מיצתה את פוטנציאל השווי 

 28" )שם(. זאת, בשים לב לכך שהשווי שהתקבל בהערכת השווי של החברה ומעבר לו
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 1ם של המומחים מטעם של דלויט נמצא מעל הרף העליון של הטווח לפי עמדת

 2 אסכולה )ור' דבריו של מר גינסבורג לעניין זה, שם(.

 3 

 4; העובדה 10%-ל 0%-לאור כל האמור לעיל, קרי העובדה ששיעור המינוף השתנה מ .232

 5שהוועדה הייתה מודעת לשיעור המינוף, דנה בו באופן ביקורתי והחליטה לעשות בו 

 6המניות מקרב -ידי בעלי-בל עלומתן כדי להשיא את התמורה שתתק-שימוש במשא

 7הדעת מטעמה -ומתן; ולאור מסקנותיה של אסכולה בחוות-הציבור במסגרת המשא

 8 אני סבורה כי המבקשת לא הוכיחה כי נפל פגם בעבודת הוועדה בהקשר זה.  -

 9 

 10 הטענה באשר לשיעור ההיוון

 11ההיוון המבקשת טענה כי הוועדה לא דנה, ודאי לא באופן מעמיק, בנושא שיעור  .233

 12פי שחברי הוועדה ידעו כי שיעור ההיוון הוא -על-שנקבע בהערכת השווי. זאת, אף

 13פרמטר משמעותי ורגיש בהערכת השווי. עוד טענה המבקשת כי לאחר שטריגר 

 14פורסייט ציינה כי שיעור ההיוון כולל פרמיה נוספת של סיכונים ספציפיים של 

 15 פרמיה כזו לאסם ומהם מרכיביה. החברה, חברי הוועדה לא ביררו מדוע יש לקבוע 

 16 

 17, 14.12.2015בהתייחס לדיון בנושא ההיוון, הרי שבישיבת הוועדה המיוחדת ביום  .234

 18הובהרה לחברי הוועדה החשיבות הניכרת של בחינת פרמטר ההיוון במסגרת הערכת 

 19 השווי של טריגר פורסייט. עו"ד חודק אמר בהקשר זה כי:

 20גע למתודולוגיה לביצוע הערכת עכשיו עליכם לקבל החלטה בנו"

 21השווי שהציג מר תשובה. במידה ואתם מחליטים כעת לאשר 

 22אותה, עליכם לרשום לפניכם את הנקודות הרגישות בה, שהן 

 23קביעת שיעור ההיוון והמכפילים, ולקיים בהם דיון מעמיק כשהם 

 24" )פרוטוקול ישיבת הוועדה המיוחדת מיום יוצגו בפניכם

 25 (.12, בעמ' 14.12.2015

 26 
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 1זה הפרמטר באותה ישיבה הבהיר גם מר תשובה לחברי הוועדה כי יסוד ההיוון "

 2המשמעותי והרגיש ביותר בהערכה. כל שבריר של אחוז יוצר שינוי מהותי 

 3 (. 6" )שם, בעמ' בתוצאות

 4 

 5אני סבורה כי מחומר הראיות עולה שהוועדה דנה בישיבותיה בפרמטר ההיוון  .235

 6שבהערכת השווי )ור' בהקשר זה את הפרוטוקולים של ישיבות הוועדה המיוחדת 

 7(. הוועדה ביקשה להבין מה הוביל את טריגר 31.12.2015, ומיום 27.12.2015מיום 

 8דיה בסופו של דבר, כאשר י-פורסייט לקבוע את שיעור ההיוון כפי שהוא נקבע על

 9 חברי הוועדה העלו שאלות ובחנו את הנושא. 

 10 

 11את ארבעת הפרמטרים  31.12.2015מר רוזמן הציג בישיבת הוועדה המיוחדת מיום 

 12, המיועדת לחישוב שיעור ההיוון: ריבית חסרת סיכון CAPM-המרכזיים בנוסחת ה

 13פרמיה נוספת " -בסוף לפי אג"ח ממשלתי, פרמיית סיכון של שוק המניות, בטא, ול

 14גודל החברה, מאפייני הענף וכו', בגובה של  –על סיכונים ספציפיים של החברה 

 15" )פרוטוקול ישיבת הוועדה המיוחדת , לפי מתודולוגיה של פירמת דלויט1.3%

 16 (. 7, בעמ' 1.12.2015מיום 

 17 

 18לאחר מכן העלו חברי הוועדה שאלות לעניין שלושת המרכיבים הראשונים, אך לא 

 19לעניין פרמיית הסיכון הספציפית. זאת, חרף העובדה שכאמור, חברי הוועדה היו 

 20 מודעים באותו שלב להשפעה המשמעותית של כל רכיב כזה על התוצאה הסופית. 

 21 

 22כפי שהובהר לעיל, גם כאשר הוועדה ממנה מומחים כלכליים מטעמה, היא נדרשת  .236

 23ן ככל שהדבר נדרש. כאשר חברי לפקח על עבודתם, לדרוש במסקנותיהם ולבקר אות

 24הוועדה מודעים להשפעה של כל אחד מהפרמטרים הנכללים בנוסחה לחישוב שיעור 

 25ההיוון על התוצאה הסופית של שווי המניות, מוטל עליהם לקיים בירור לגבי כל 

 26 איך הם חושבו ומה היה הטעם לכך שהם נכללו בחישוב.  -אחד מהם 

 27 
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 1ללתו של רכיב פרמיית הסיכון הספציפית במסגרת משכך, היעדר ביקורת על עצם הכ

 2חישוב שיעור ההיוון מהווה פגם בעבודת הוועדה. זאת, בשים לב להשפעה הניכרת 

 3שיש לרכיב זה על תוצאת הערכת השווי, השפעה שחברי הוועדה היו מודעים אליה. 

 4 ידי הוועדה, אולם אין בכך כדי לייתר-נבחנו על CAPM-אכן, יתר רכיבי נוסחת ה

 5 את הצורך בבחינה ביקורתית של רכיב פרמיית הסיכון הספציפית.

 6 

 7המבקשת טענה כי טריגר פורסייט שינתה את שיעורה של פרמיית הסיכון  -זאת ועוד  .237

 8הספציפית הכלולה בשיעור ההיוון בהערכת השווי. ואכן, מחומר הראיות עולה כי 

 9את פרמיית הסיכון  בעוד שבהערכת השווי הראשונית העריכה טריגר פורסייט

 10)ר' פרוטוקול ישיבת הוועדה המיוחדת מיום  1.3%-הספציפית של החברה ב

 11(, הרי שבהערכת השווי הסופית הגדילה טריגר פורסייט את 7, בעמ' 31.12.2015

 12)ר' נספח כ"ז לבקשת האישור(. המבקשת  1.6%-שיעור פרמיית הסיכון הספציפית ל

 13ורר כשלעצמו חשש בנוגע למהימנות הערכת טענה כי מדובר ב"תיקון מאולץ", המע

 14השווי. המשיבים לא כללו התייחסות לטענה זו, לגופה, בסיכומיהם )יצוין כי הם 

 15התייחסו לנושא זה במסגרת התייחסותם לטענות בנוגע ל"שווי ההוגן", כפי שיפורט 

 16 להלן(. 

 17 

 18סממן אכן, ככלל, תיקון מאוחר ולא מוסבר של תמחור ראשוני עשוי להיות  .238

 19לבעייתיות בפעולת הוועדה. שינוי מהותי שאיננו מנומק בין הערכת שווי ראשונית 

 20לבין הערכת שווי סופית מעורר חשש ביחס למהימנות הערכת השווי ולאפשרות של 

 21 -הוועדה להסתמך עליה. זאת, בעיקר כאשר השינוי מפחית את שווי החברה 

 22 ובהתאם, את שווין של מניות המיעוט הנמכרות. 

 23 

 24הבעייתיות הנובעת מסיטואציה בה נערך תיקון של התמחור הראשוני בהערכת 

 25השווי הייתה ידועה לחברי הוועדה. במזכר משפטי שקיבלה הוועדה מיועציה עוד 

 26, הודגשה בפניה החשיבות הרבה שבפיקוחם של חברי הוועדה על 19.11.2015ביום 

 27ל תמחור ראשוני מהווה עבודת היועצים מטעמם. במזכר הובהר כי תיקון מאולץ ש

 28 ", שעל הוועדה להתייחס אליו בביקורתיות: נורה אדומה"
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 1הוועדה נדרשת לבחון בצורה ביקורתית את עבודת היועצים "

 2ותוצריה, כשם שהיא בוחנת כל מידע אחר הקשור בעסקה. 

 3ידי היועצים -לדוגמא: תמחור לא שגרתי של העסקה על

 4שוני, מהווים 'נורה תיקון מאולץ של תמחור ראהכלכליים, או 

 5ידי הועדה, הם עלולים -, ואם יתקבלו אוטומטית עלאדומה'

 6 (. 7)ר' ת/ "להעיד על בעיתיות בפעולתה

 7 

 8הבהיר מר תשובה לחברי  14.12.2015כפי שציינתי לעיל, גם בישיבת הוועדה מיום 

 9הוועדה כי רכיב ההיוון הוא הפרמטר הרגיש ביותר בהערכת השווי, שכל שינוי של 

 10"שבריר אחוז בו" משנה באופן מהותי את התוצאות )ר' פרוטוקול ישיבת הוועדה 

 11(. גם מר ירושלמי, כאשר הוא נשאל בחקירתו 6, בעמ' 14.12.2015המיוחדת מיום 

 12הוא גידול משמעותי, ענה על כך  1.6%-ל 1.3%-האם הוא מסכים שגידול בפרמיה מ

 13 (.2–1, ש' 422' , בעמ26.3.2019באופן חיובי )ר' פרוטוקול מיום 

 14 

 15יחד עם זאת וחרף העובדה שהובהר לחברי הוועדה כי עליהם לגלות ערנות כלפי  .239

 16שינויים לא שגרתיים בהערכת השווי שנמסרה להם, כאשר נשאל מר ירושלמי 

 17בחקירתו על השינוי שערכה טריגר פורסייט בשיעור של פרמיית הסיכון הספציפית 

 18ירושלמי אישר כאמור כי השינוי האמור בפרמיית הוא לא ידע להשיב על כך. מר  -

 19הסיכון הספציפית הוא משמעותי, אך הוא העיד שלא ידועה לו הסיבה לשינוי. יתר 

 20על כן, הוא אף ציין כי הוא אינו זוכר את השינוי האמור, או האם הוא שאל מהי 

 21 הסיבה בשלה הוא נערך: 

 22 שמעותי?עו"ד איידן: האם אתה מסכים איתי שמדובר בגידול מ"

 23 ת: כן.

 24 ש: והאם אתה יודע למה?

 25 ת: לא.

 26 ?1.3% -ש: היא עלתה מ

 27 ת: לא, לא זוכר.

 28 ש: והאם אתה שאלת למה?
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 1 ת: לא זוכר.

 2 ש: לא זוכר ששאלת.

 3)ר'  "ת: אם הייתי זוכר ששאלתי, הייתי זוכר את התשובה

 4 (.10–1, ש' 422, בעמ' 26.3.2019פרוטוקול מיום 

 5 

 6נשאל האם השינוי בפרמיית הסיכון הספציפית הוא בהמשך חקירתו, כאשר הוא 

 7"תיקון מאולץ" שביצעה טריגר פורסייט בהערכת השווי, השיב מר ירושלמי: 

 8זה עולה וזה יורד ובסוף אתה מקבל  -ובתשובה לשאלה כי זה מכלול של דברים "

 9תוצאה. אני באמת מאמין שהתוצאה שהגענו אליה היא הרבה יותר, היא שווה 

 10 (.8–5, ש' 423" )שם, בעמ' מאשר ערך החברה באמת היההרבה יותר 

  11 

 12אחת השאלות הטעונה בירור בנוגע לשינוי בשיעור הפרמיה המיוחדת היא מתי שינוי  .240

 13זה נערך ומתי נודע על אודותיו לחברי הוועדה. מחומר הראיות עולה כי ביום 

 14 1.3%סייט על ידי טריגר פור-עמד שיעור הפרמיה המיוחדת שנקבע על 31.12.2015

 15(. בהמשך, ביום 7, בעמ' 31.12.2015)ר' פרוטוקול ישיבת הוועדה המיוחדת מיום 

 16, הוסכם בין הוועדה לבין בעלת השליטה כי המחיר הסופי של העסקה 20.1.2016

 17(. ביום 20.1.2016ש"ח למניה )ר' פרוטוקול ישיבת הוועדה המיוחדת מיום  82.5יהיה 

 18די הוועדה. במועד זה עמדה בפני הוועדה הערכת י-אושרה העסקה על 31.1.2016

 19לאחר  –השווי הסופית של טריגר פורסייט, שבה הועמד שיעור הפרמיה המיוחדת 

 20 . 1.6%על שיעור של  –שינויים שבוצעו לאורך גיבוש הערכת השווי 

 21 

 22ידי טריגר פורסייט בטווח -מן האמור עולה כי שיעור הפרמיה המיוחדת שונה על

 23 . 31.1.2016, ליום 31.12.2015 הזמן שבין יום

 24 

 25, בו עמדה הפרמיה הספציפית 31.12.2015במאמר מוסגר יוער כי במקביל, בין יום 

 26ירד גם  - 1.6%-, בו שיעורה נקבע ל31.1.2016, ועד יום 1.3%עדיין על שיעור של 

 27)ר' פרוטוקול ישיבת הוועדה המיוחדת מיום  7.8%-שיעור ההיוון בכללותו מ

 28)ר' הערכת השווי הסופית של טריגר פורסייט, בנספח  7.6%-( ל7בעמ' , 31.12.2015
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 1כ"ז לבקשת האישור(. בין המועדים הללו התרחשו שינויים בהערכת פרמטרים 

 2 31.12.2015-ב 6.5%-)למשל, שיעור פרמיית השוק ירד מ WACC-נוספים בנוסחת ה

 3העובדה כי   (.31.1.2016בהערכת השווי הסופית שהוצגה לוועדה ביום  6.25%-ל

 4התרחשו שינויים במספר פרמטרים שהוועדה עשתה בהם שימוש, שפעלו בכיוונים 

 5עשויה להיות רלוונטית  –ובייחוד כאשר שיעור ההיוון ירד בסופו של דבר  –שונים 

 6 מניות המיעוט. -לבחינת הוגנות המחיר ששולם לבעלי

 7 

 8ערך השינוי בפרמיה מחומר הראיות לא ניתן אפוא לקבוע באופן מדויק מתי נ .241

 9הספציפית, ומתי נודע עליו לחברי הוועדה. בישיבות הוועדה שהתקיימו בין 

 10(, שיעור הפרמיה הספציפית לא 31.1.2016, ליום 31.12.2015המועדים הללו )בין יום 

 11ידי הוועדה. התוצאה היא כי מחד גיסא, ניתן לקבוע כי השינוי בשיעור -נדון על

 12של חברי הוועדה כאשר הם אישרו באופן סופי את הפרמיה עמד לנגד עיניהם 

 13; ומאידך גיסא, לא ניתן לקבוע האם חברי הוועדה היו 31.1.2016העסקה ביום 

 14, או שמא הוא 20.1.2016מודעים לשינוי זה במועד בו אושר מחיר העסקה, ביום 

 15 נודע להם רק לאחריו. 

 16 

 17י בנתון שעשויה להיות יחד עם זאת, מאחר שאין חולק כי בוצע בהערכת השווי שינו

 18לו השפעה משמעותית על מחיר העסקה, שינוי שחברי הוועדה היו צריכים לשים את 

 19היה על המשיבים להבהיר את הטעמים לשינוי, או  -לבם אליו ולברר את פשרו 

 20להוכיח כי בנסיבות המקרה בכללותן לא הייתה חשיבות לבחינת השינוי. המשיבים 

 21עלו טענות ביחס לנושא זה בסיכומיהם, למעט לא עשו כן. כאמור, הם לא ה

 22בהתייחסותם בעקיפין לטענה אחרת. בכלל זה הם לא טענו כי חברי הוועדה לא היו 

 23ומתן עם בעלת השליטה, או כי -מודעים לשינוי כאשר נקבע המחיר הסופי במשא

 24המועד שבו התבצע השינוי בשיעור הפרמיה המיוחדת היה מאוחר למועד שבו נקבע 

 25וכי משכך, לא יתכן כי התקיים קשר סיבתי בין העלאת  -הסופי של העסקה המחיר 

 26 שיעור הפרמיה לבין המחיר הסופי של העסקה. 

 27 
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 1לאור כל האמור לעיל, אני סבורה כי המבקשת הרימה את הנטל ביחס לפגם הנוגע  .242

 2לפרמיית הסיכון הספציפית. זאת, מאחר שהוועדה לא קיימה דיון ביחס לרכיב זה, 

 3וללא קשר לשאלה האם הפרמיה שנקבעה בסופו של דבר שיקפה את הפרמיה 

 4בהערכת השווי הסופית,  ה"נכונה". דיון כזה היה נחוץ בעיקר לאור השינוי שחל בו

 5 ידי הוועדה. -בטרם אושרה העסקה באופן סופי על

 6 

 7דעת ההוגנות באופן ביקורתי -הטענה כי הוועדה לא בחנה את חוות -הפגם העשירי 

 8 ומעמיק

 9דעת ההוגנות, -טענה נוספת שהעלתה המבקשת היא כי הוועדה לא בחנה את חוות .243

 10אסכולה, באופן ביקורתי ומעמיק. ידי פרופ' וינר מחברת היעוץ -שנערכה על

 11לשיטתה, אסכולה לא הציגה בפני הוועדה את הערכות השווי שהיא ביצעה לאסם 

 12דעת ההוגנות, ואילו חברי הוועדה לא -ואת הנתונים שעמדו בפניה בהכנת חוות

 13ביררו זאת. הוועדה לא ביררה מהן תוצאות שלוש הערכות השווי שנערכו, ולא ערכה 

 14 ונים העיקריים שעמדו ביסודן. דיון בהנחות ובנת

 15 

 16דעת ההוגנות אינו -המבקשת הדגישה כי ההליך האינפורמטיבי המשמעותי בחוות

 17בא לידי ביטוי בעצם מסקנת ה"הוגנות", כי אם בניתוח השווי התומך בה. ואולם, 

 18-הניתוח התומך במסקנת ההוגנות כלל לא הוצג לוועדה, ולכן ממילא לא נבחן על

 19דעת ההוגנות לא -הסתמכות הוועדה על חוות –כך נטען  –ה ידיה. בנסיבות אל

 20 הייתה סבירה. 

 21 

 22בסיכומיהם, לא התייחסו המשיבים באופן ספציפי לטענות בדבר טיב הביקורת  .244

 23דעת ההוגנות. בתשובותיהם לבקשת האישור, הובהר כי -שהפעילה הוועדה על חוות

 24דעת ההוגנות נסוגות לאור הגנת ההסתמכות בתום -טענות המבקשת בקשר עם חוות

 25(. באופן 54עדה, בסעיף דעת מומחה )ר' למשל התשובה מטעם חברי הוו-לב על חוות

 26דומה טענו המשיבים בסיכומיהם, לגבי הערכת השווי, כי טענות המבקשת לגבי 

 27נסוגות לאור  -התמורה שנקבעה בה ולגבי מידת הביקורת שהפעילה עליה הוועדה 
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 1חזקת התקינות שמקורה בכלל שיקול הדעת העסקי, כמו גם לאור הגנת ההסתמכות 

 2 דעת מומחה.-בתום לב על חוות

 3 

 4דעת ההוגנות וההליך -טענה נוספת שהעלו המשיבים בסיכומיהם בקשר עם חוות

 5שקיימה הוועדה, מתייחסת לטענת המבקשת בקשר עם פגם אחר בהתנהלות 

 6הדעת. בהקשר זה טענו המשיבים כי אין פגם בכך -חוות פרסוםהוועדה, שעניינו ב

 7רסמה "מסקנת דעת ההוגנות לא פורסמו, אלא פו-שהחישובים שעמדו בבסיס חוות

 8ההוגנות" לבדה. לשיטתם, אין כל טעם או חובה בדין לפרסם את "ניירות העבודה" 

 9דעת ההוגנות, הואיל וכל תפקידה לספק מענה לשאלה האם מחיר -של כותב חוות

 10הדעת, ולא -מסוים הוא הוגן אם לאו. משכך, המידע שיש לפרסם הוא מסקנת חוות

 11כי בקשת המבקשת בקשר עם ניירות  החישובים שבבסיסה. כן ציינו המשיבים

 12המשפט מיום -העבודה במסגרת הליכי גילוי המסמכים נדחתה בהחלטת בית

 13 גילוי התחשיבים. -, וגם בכך יש כדי להצביע על כך שלא נפל פגם באי6.9.2018

 14 

 15 דיון

 16דעת הוגנות )ר' -הוועדה המיוחדת הכפיפה את ההתקשרות בעסקה לקבלת חוות .245

 17דעת -(. חוות1, סעיף 11, בעמ' 20.1.2016הוועדה המיוחדת מיום פרוטוקול ישיבת 

 18ש"ח  82.5ידי חברת אסכולה, ונקבע בה כי התמורה בעסקה )-ההוגנות נערכה על

 19 המניות מהציבור: -למניה( היא תמורה הוגנת וראויה מנקודת מבטם של בעלי

 20לדעתנו, על בסיס כל האמור לעיל ובהתאם לנהלים שייושמו "

 fair and 21יל, מחיר העסקה הינו הוגן וסביר )כמפורט לע

reasonable 22( מנקודת מבט של בעלי מניות מן הציבור שאינם 

 23לתשובה  26" )ר' נספח ב' לנספח מקרב בעלת השליטה של החברה

 24 (.17מטעם חברי הוועדה, בסעיף 

 25 

 26דעת ההוגנות. -דנה הוועדה בחוות 31.1.2016מחומר הראיות עולה כי בישיבת יום 

 27דעת ההוגנות, וציינו בין היתר -אסכולה הציגו בפני הוועדה את ממצאי חוות נציגי
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 1" )ר' לדעתנו הוועדה מיצתה את פוטנציאל השווי של החברה ומעבר לוכי "

 2 (.6, בעמ' 31.1.2016פרוטוקול הוועדה המיוחדת מיום 

 3 

 4נציגי אסכולה התייחסו במהלך הדיון בישיבה זו גם להערכת השווי מטעם טריגר 

 5פורסייט. נציג חברת אסכולה ציין כי טריגר פורסייט הייתה אגרסיבית יותר מאשר 

 6לו אנחנו היינו מבצעים את הערכת שווי, סביר אסכולה בביצוע הערכת השווי, וכי "

 7 מזה שהתקבל בהערכה של דלויט היה נמוךשהשווי למניה שהיינו מקבלים 

 8לא היינו נקודת מבטה של אסכולה "]טריגר פורסייט, ר.ר.[" )שם(. עוד הוא ציין כי מ

 9 " )שם(.ש"ח בשום דרך 82.5מעריכים את מניית החברה כשווה 

 10 

 11הדעת, אלא הפנו, בהמשך הדיון, שאלות -חברי הוועדה לא הסתפקו במסקנת חוות

 12לנציגי חברת אסכולה ביחס למספר נושאים. בתוך כך, התייחסו חברי הוועדה 

 13מדת אסכולה לעמדת טריגר פורסייט. נציג בשאלותיהם, בין היתר, להבדלים בין ע

 14היא אינדיקציה טובה  ]טריגר פורסייט, ר.ר.[ הערכת שווי דלויטאסכולה ציין כי "

 15למחיר הוגן, גם אם ההערכה שלנו נמוכה בכמה שקלים למניה מזו של דלויט. לכן 

 16המשקף פרמיה גבוהה מאוד  מחיר הוגן,לאור האמור המחיר שנקבע בעסקה הוא 

 17 (.7)שם, בעמ'  "בעסקאות דומות בלתולא מקו

 18 

 19דעת -כזכור, המבקשת טענה כי חברי הוועדה לא דנו באופן ביקורתי ומעמיק בחוות .246

 20ההוגנות, כי אסכולה לא הציגה לחברי הוועדה את הנתונים שעל בסיסם נערכה 

 21דעת ההוגנות, וכי חברי הוועדה לא ביררו זאת. לכן, לגישתה, הסתמכותם על -חוות

 22 דעת ההוגנות איננה סבירה.-חוות

 23 

 24אינני מקבלת את הטענה. ראשית, כאמור לעיל, מפרוטוקול הדיון בוועדה מיום 

 25ידי אסכולה -דעת ההוגנות הוצגו על-ניתן לראות כי לאחר שממצאי חוות 31.1.2016

 26לוועדה, חברי הוועדה אכן פנו לנציגי אסכולה והעלו מספר שאלות, לרבות בנושאים 

 27וף והגמישות הסינרגטית. בכלל זה הם דנו, כאמור לעיל, גם של שיעור המינ

 28 דעת ההוגנות להערכת השווי של טריגר פורסייט. -בהבדלים בין חוות
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 1 

 2המשפט צריך להיזהר מהתערבות יתר בשיטות -כפי שהובהר לא אחת לעיל, בית

 3העבודה של הוועדה, כל עוד מדובר בשיטות סבירות שמכוונות להשגת התוצאה 

 4דעת אסכולה היא סבירה בעיני, ולכן -מונו. גישת הוועדה ביחס לחוות לשמה הם

 5אינני סבורה שהעובדה שאסכולה לא הציגה בפני הוועדה את מסד הנתונים המלא 

 6דעת ההוגנות, או שהוועדה לא דרשה כי כך ייעשה, -שעל בסיסו היא ערכה את חוות

 7 מהווה פגם בהתנהלות הוועדה. 

 8 

 9, אותה דרשה הוועדה נוספתדעת -גנות נועדה לשמש כחוותדעת ההו-שנית, חוות .247

 10הערכת השווי של טריגר פורסייט.  תוצאתבמטרה להעריך באופן ביקורתי את 

 11בנסיבות אלה, דרישה מאסכולה להעמיד את כלל הפרטים והמתודולוגיות בהן 

 12 -השתמשה לבחינת חברי הוועדה, ודרישה מהוועדה לבחון כל אחד מפרטים אלה 

 13דעת שניה". ואולם, הוועדה לא -כדרישה של הערכת שווי נוספת, בגדר "חוותכמוהן 

 14ביקשה שתיערך הערכת שווי נוספת, ואף המבקשת לא טענה כי היה עליה לדרוש 

 15 זאת. 

 16 

 17דעת ההוגנות לבדה, היה בהחלט מקום לקבוע כי אין די -אכן, לו עמדה חוות

 18כפי שבהערכת השווי, הוועדה לא הסתפקה  -במסקנתה הסופית כשהיא לעצמה 

 19דעת ההוגנות "מצטרפת" להערכת שווי מלאה -בציון המחיר הסופי. אולם משחוות

 20ת אחר כלל ונוספת, הרי שאין מקום לדרוש מחברי הוועדה המיוחדת להתחקו

 21דעת ההוגנות כדי להגיע למסקנה -הנתונים ושיטות העבודה ששימשו את עורכי חוות

 22-אליה הם הגיעו. בנסיבות אלה, וכאשר לא היה בסיס לחשש ספציפי ביחס לחוות

 23הדעת של אסכולה או לנתונים שעמדו בפניה, די היה בבחינה המדגמית ובשאלות 

 24 א את חובתם. ידי חברי הוועדה כדי למל-שכן נשאלו על

 25 

 26זאת ועוד, המבקשת לא העלתה טענה ביחס למיומנות של חברה אסכולה,  .248

 27התלות שלה. היא לא העלתה כל טענה המבססת קיומו של חשש -לעצמאותה או לאי

 28כי חברת אסכולה לא ביצעה את עבודתה נאמנה, תוך ניסיון להטות את התוצאה 
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 1עם להניח כי יש לחשוד במסקנת דעתה לכיוון מסוים. לכן, בהיעדר ט-של חוות

 2אני סבורה כי חברי הוועדה יכולים היו  -ההוגנות שאליה הגיעה חברת אסכולה 

 3דעת נוספת ביחס להוגנות של מחיר העסקה, מעבר ליתר -להסתמך עליה כעל חוות

 4ידי יועציהם הכלכליים )בהתייחס להשלכת ניסיונו -המידע שהועמד לרשותם על

 5דיני -דעת על האפשרות להסתמך על מסקנותיו, ר' פסק-תומהימנותו של עורך חוו

 6 (.117–116, בפס' עניין לייבוביץב

 7 

 8טענה נוספת שהעלתה המבקשת היא כי אסכולה הבהירה לחברי הוועדה שהערכת  .249

 9כללה שינויים בנתוני תזרים המזומנים של  DCF-השווי שהיא ביצעה בשיטת ה

 10וי שערכה טריגר פורסייט. משכך, החברה ובשיעור ההיוון ביחס להערכת השו

 11לשיטתה, נפל פגם בהתנהלות הוועדה, שלא התעמקה בהבדלים הללו ולא חקרה 

 12 אותם. 

 13 

 14, 31.1.2016אינני מקבלת את הטענה. טיוטת פרוטוקול הוועדה המיוחדת מיום 

 15אליה מפנה המבקשת על מנת לבסס את טענתה, אינה כוללת התייחסות מיוחדת 

 16וון ותזרים המזומנים בין הערכות השווי השונות. באופן כללי, להבדלים בשיעור ההי

 17וכפי שעולה גם מהדיון שתועד בפרוטוקול ביחס לפרמטרים ספציפיים כמו שיעור 

 18המינוף, הרי שאסכולה חשפה בפני חברי הוועדה כי ישנם פערים בהנחות ששימשו 

 19חברי הוועדה אותה לעומת אלה ששימשו את טריגר פורסייט. יחד עם זאת, הובהר ל

 20כי ההנחות השונות "מתקזזות". לכן, לא זו בלבד שאסכולה הגיעה למסקנה שהשווי 

 21ידי טריגר פורסייט הוא הוגן, אלא שלגישתה שווי זה הוא מעל הרף -שנקבע על

 22 ידי אסכולה. -העליון של הטווח שהתקבל על

 23 

 24חשוב לציין כי יש שונות בהנחות בהקשר זה אמר מר גינסבורג מאסכולה כי: "

 25ובין ההנחות ששימשו אותנו. בחלק ]טריגר פורסייט, ר.ר.[ ששימשו את דלויט 

 26מהמקרים הסכמנו עם הנחות דלויט, ובחלק לא, עד כדי קיזוז בין ההנחות. 

 27התוצאה היא שהשווי שהתקבל בהערכת דלויט הוא בטווח העליון של ההערכה 

 28 (. 6, בעמ' 31.1.2016דה המיוחדת מיום " )פרוטוקול ישיבת הוועשלנו
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 1 

 2כן טענה המבקשת כי חברי הוועדה לא התעמקו בהבדל ביחס לנתון המינוף שבין  .250

 3דעת ההוגנות לבין הערכת השווי מטעם טריגר פורסייט. לטענת המבקשת, -חוות

 4דעת ההוגנות בהתבסס על שיעור -חברי הוועדה ידעו כי אסכולה ערכה את חוות

 5לעומת  25%נה מזה שבו השתמשה טריגר פורסייט בהערכתה הסופית )מינוף שו

 6(. למרות זאת, הם נמנעו מלבחון סוגיה זו לעומק. לשיטתה של המבקשת, היה 10%

 7על חברי הוועדה לברר כיצד נשמרה מסקנת "ההוגנות" חרף ההבדל המהותי ביחס 

 8 הם כשלו בהתנהלותם.  -לנתון המינוף. משהם לא עשו כן 

 9 

 10דעת ההוגנות -מקבלת את הטענה. כאמור לעיל, הוועדה המיוחדת דנה בחוותאינני 

 11 -ובהשוואה שבינה לבין הערכת השווי שערכה טריגר פורסייט. באשר לנתון המינוף 

 12 מחומר הראיות עולה כי הוועדה דנה בנושא זה באופן ספציפי ובחנה אותו. 

 13 

 14אלה את נציגי אסכולה כך, כפי שעולה מפרוטוקול הדיון בוועדה, ד"ר מרידור ש

 15בישיבת הוועדה המיוחדת האם בהערכת השווי מטעמה, התייחסה אסכולה לנתון 

 16המינוף של -התייחסו גם לאי ]טריגר פורסייט, ר.ר.[ דלויטהמינוף של החברה: "

 17מטעם אסכולה  ". הנציגהחברה. כיצד סוגיה זו נכללה הדעת בעבודה שביצעתם?

 18כן נקטה בגישה שונה מזו של טריגר פורסייט השיב לשאלתה והסביר כי אסכולה א

 19, 31.1.2016בכל הנוגע לנתון המינוף )ור' פרוטוקול ישיבת הוועדה המיוחדת מיום 

 20(. יחד עם זאת, כאשר הוא נשאל האם משמעות ההבדל בנוגע לנתון המינוף 6בעמ' 

 21הוא השיב )כאמור  -היא כי הוועדה לא מיצתה את פוטנציאל השווי של החברה 

 22לעיל( כי הנחת המינוף היא רק אחת מבין הנחות שאסכולה עשתה בהן  231יף בסע

 23ההנחות והפרמטרים, התוצאה היא כי  כלשימוש, וכי כאשר מובאים בחשבון 

 24זאת, לנוכח קיומם  ".הוועדה מיצתה את פוטנציאל השווי של החברה ומעבר לו"

 25 של הבדלים ביחס לנתונים נוספים )שם(. 

 26 

 27ה וטענה כי מאחר שאסכולה הבהירה כי היא ביצעה הערכת שווי המבקשת הוסיפ .251

 28שיטת המכפילים ושיטת עסקאות  –( DCF-בשתי שיטות נוספות )שאינן שיטת ה
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 1נפל פגם בהתנהלות חברי הוועדה משלא ביררו את שווי אסם לפי שיטות אלה,  –עבר 

 2שר ואת ההנחות והנתונים ששימשו את אסכולה במסגרתן. כן נטען כי גם כא

 3אסכולה הבהירה לוועדה שבהערכת השווי בשיטת המכפילים לא ניתן לראות 

 4הוועדה לא ביררה מה היו התוצאות לפי שיטת  -בבירור שהתמורה היא הוגנת 

 5 המכפילים, ועד כמה שווי אסם סוטה משווי חברות ההשוואה.

 6 

 7אינני מקבלת גם את הטענה הזו. כפי שהבהרתי, העובדה שהוועדה לא דרשה את 

 8לרבות נתונים ששימשו אותה לביצוע  –מסד הנתונים המלא שאסכולה השתמשה בו 

 9 איננה כשלעצמה פגם בהתנהלות הוועדה.  –הערכות שווי במתודות שונות 

 10 

 11יחד עם זאת, הנושא של שיטת המכפילים עלה מפורשות בישיבת הוועדה המיוחדת.  .252

 12כת השווי שבוצעה בהסתמך אכן עולה כי הער 31.1.2016מפרוטוקול ישיבתה מיום 

 13ידי אסכולה, לא העלתה בבירור כי הושגה פרמיה משמעותית על -על שיטה זו על

 14, 31.1.2016מחיר השוק של החברה )ר' פרוטוקול ישיבת הוועדה המיוחדת מיום 

 15 (. 7בעמ' 

 16 

 17ואולם, עובדה זו איננה מעידה על פגם בעבודת הוועדה, וזאת ממספר טעמים. 

 18ציג מר גינסבורג עולה כי מדובר בתוצאה שאינה ברורה, ולא ראשית, מההסבר שה

 19ידי טריגר פורסייט לא היה הוגן. מעבר -כי מדובר בשיטה לפיה המחיר שהתקבל על

 20אלא  -לכך, שיטת המכפילים אינה השיטה העיקרית הנוהגת לחישוב שווי מניות 

 DCF . 21-שיטת ה

 22 

 23ן הסבר של אסכולה לחברי יתר על כן, גם בנושא זה התקיים דיון בוועדה, ונית

 24הוועדה ביחס לכך. נציג אסכולה הבהיר לחברי הוועדה מהי חולשתה של שיטת 

 25 משמעית:-חישוב זו, ומהו הטעם בשלו התוצאה אינה חד

 26ביחס לחברות ההשוואה, בחרנו מדגם רחב משל דלויט. ביצענו "

 27ומכפילי עסקאות. מסקנתנו  EBITDAהשוואתיות של מכפיל 

 28שמשקף שווי  EBITDA-היא שבהתפלגות אותו מדגם, מכפיל ה
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 1השוק של החברה הוא כיום בטווח נמוך ביחס לחברות ההשוואה. 

 2עם זאת, בשקלול מחיר העסקה, מתקבל החציון של המדגם 

 3חשוב לסייג ולומר כי זו הבדיקה שמולו בוצעה ההשוואה. 

 4. ההסבר לקבלת וכי משקלה נמוך הפשטנית ביותר שניתן לערוך

 5סתירה חלקית מול הבדיקות האחרות שבוצעו היא שתמורת 

 6העסקה היא כוללת את ציפיות הצמיחה הנמוכות מהחברה ביחס 

 7לחברות השוואה בחו"ל לאור פוטנציאל הצמיחה הנמוך בשוק 

 8בישראל, גודלה של החברה ביחס לחברות בחו"ל והסיטואציה 

 9ינה נותנת הנחות צמיחה אגרסיביות שנוצרה בשוק המקומי שא

 10כל הנתונים הללו לא באים בחשבון בהשוואת לחברות. 

 11המכפילים, ולכן הם לא מבטאים כראוי את ציפיות הצמיחה 

 12" )פרוטוקול ישיבת מהחברה ומטים את האומדן כלפי מטה

 13 (.7, בעמ' 31.1.2016הוועדה המיוחדת מיום 

 14 

 15רושלמי ושאל את נציג אסכולה, מר גינסבורג, גם לאחר ההסבר האמור, הוסיף מר י .253

 16לסיכום, הייתם ממליצים האם בכל זאת המחיר שנקבע לעסקה הוא מחיר הוגן )"

 17" ש"ח למניה? 82.5לבעלי המניות מקרב המיעוט לאשר את העסקה במחיר של 

 18בכל בדיקה מעמיקה שביצענו הושגה פרמיה )שם((. מר גינסבורג השיב על כך כי: "

 19ל מחיר השוק של החברה, רק בגישת המכפילים הפשטנית לא רואים משמעותית ע

 20 " )שם(. זאת בבירור. אך הסברתי את מגבלותיה של גישת המכפילים שבצענו

 21 

 22לאור התשובה הוסיף מר ירושלמי וביקש לברר מהו המחיר הספציפי שבו מוכנה 

 23במגבלות מניות המיעוט לדרוש, וזאת בהתחשב -אסכולה לנקוב כמחיר שעל בעלי

 24לאור מגבלות גישת המכפילים עליהן הצבעת, על סמך הנתונים שיטת המכפילים: "

 25ש"ח למניה  82.5-שברשותכם, ויתר הבדיקות שביצעתם, באיזה מחיר נמוך מ

 26 " )שם(.היית ממליץ לבעלי המניות מקרב המיעוט לאשר את העסקה?

 27 



 
 יפו -המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב 

  

 אסם השקעות בע"מ ואח'עצמון נ'  40404-03-16 ת"צ
 

 אברהם ברק ושות' שרותי יעוץ בע"מ נ' אסם השקעות בע"מ ואח' 40596-03-16 ת"צ
 

 עצמון נ' אסם השקעות בע"מ ואח' 39947-03-16 ת"צ
 
  
 

 251מתוך  210

 1לה עצמה, אך השיב ידי אסכו-מר גינסבורג אמנם לא נקב במחיר ספציפי שנקבע על

 2]הערכת שווי טריגר פורסייט העמידה את המחיר ההוגן על הערכת שווי דלויט כי: "

 3היא אינדיקציה טובה למחיר הוגן, גם אם ההערכה שלנו נמוכה ש"ח, ר.ר.[  75.9

 4(, 245משום כך וכפי שהובא גם לעיל )בסעיף . "בכמה שקלים למניה מזו של דלויט

 5הוא מחיר הוגן, " טתה של אסכולה, המחיר שנקבע בעסקהציין נציג אסכולה כי לשי

 6 " )שם(.המשקף פרמיה גבוהה מאוד ולא מקובלת בעסקאות דומות

 7 

 8דעת ההוגנות מהווה -לאור האמור, איני סבורה כי הסתמכותה של הוועדה על חוות

 9 ידיה.-פגם באופן ניהול ההליך על

 10 

 11 קהטענה כי הוועדה לא ביצעה מבחן שו -עשר -הפגם האחד

 12פגם נוסף לו טוענת המבקשת נובע מכך שהוועדה לא ביצעה מבחן שוק. המבקשת  .254

 13הבהירה כי נסטלה הודיעה לחברה כי היא אינה מעוניינת למכור את החזקותיה שלה 

 14במניות החברה לצד ג'. עם זאת, לגישת המבקשת, הוועדה הייתה יכולה להעמיד 

 15ועדה שללה את האפשרות הזו בלא את מניות המיעוט למבחן שוק. למרות זאת, הו

 16שהיא קיימה כל דיון עם טריגר פורסייט בנושא, ותוך הסתמכות על הסבר שקיבלה 

 17מהנהלת החברה. כמו כן, היועץ המשפטי של החברה העמיד בפני הוועדה 

 18"אולטימטום מרומז", לפיו אם מכירת מניות המיעוט תעמוד למבחן שוק, תפגע 

 19 נסטלה בחברה. 

 20 

 21המבקשת התייחסה לטענת המשיבים לפיה הוועדה פעלה להבטחת הגמישות 

 22בהסכם המיזוג,  Fiduciary Outהקיימת בהליך תחרותי גם בדרך של קביעת תניית 

 23בין זימון  -שאיפשרה לה לבחון הצעות חלופיות אפשריות לעסקה בתקופת הביניים 

 24על הוועדה לאמץ  האסיפה הכללית ועד להתכנסותה בפועל. לטענת המבקשת, היה

 25מקבילה, שהייתה מאפשרת לה להעביר באופן אקטיבי מידע ולנהל  Go-Shopתניית 

 26ומתן עם רוכשים פוטנציאליים, ולמקסם בכך את האפשרות שתתקבל הצעה -משא

 27 עדיפה. 

 28 
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 1, לפיה החברה לא No-Shopהוועדה לא עשתה זאת, אלא היא אימצה דווקא תניית 

 2ומתן או -למימושה של הצעה כזו, ולא תנהל משאתיזום הצעה חלופית או תפעל 

 3פי שחברי -על-פומבי לצד כלשהו המעוניין לגבש הצעה. כל זאת אף-תספק מידע לא

 4לתקופה  Fiduciary Outהוועדה קיבלו יעוץ משפטי שלפיו אין די באימוץ תניית 

 5כדי לאפשר לחברה לקבל  No-Shopימים בלבד במקביל לאימוץ תניית  42קצרה של 

 6 עה עדיפה.הצ

 7 

 8מנגד טענו המשיבים כי לא נפל כל פגם בהחלטת הוועדה שלא להעמיד את העסקה  .255

 9ב( לחוק החברות, 1)117למבחן שוק. הוועדה המיוחדת הוסמכה, בהתאם לסעיף 

 10לקיים "הליך תחרותי" או "הליך אחר", כהגדרת החוק, על מנת לדון בהצעת 

 11פני "הליך אחר". עוד נטען -תחרותי" על נסטלה. סעיף זה אינו נותן עדיפות ל"הליך

 Going 12כי ממילא קיום הליך תחרותי הוא בעייתי באופן אינהרנטי בעסקאות 

Private 13; וכי הוועדה המיוחדת קיימה עם יועציה המשפטיים דיון ענייני ומקיף 

 14בנושא, וקיבלה מהנהלת אסם מידע ביחס לזיקות בין אסם לנסטלה. רק לאחר 

 15ומתן של -משא -דע, הסיקה הוועדה כי יש לבצע "הליך אחר" שהיא דנה בכל המי

 16 הוועדה מול נסטלה. 

 17 

 18-מר ירושלמי הסביר בחקירתו הנגדית כי ביצוע הליך תחרותי בנסיבות דנן היה חסר

 19תוחלת, שכן אף גורם עסקי )למעט נסטלה( לא היה רוכש "בלוק" מניות כה גדול 

 20ן כי הוועדה התעקשה לכלול תניית כשהוא כפוף לבעלת שליטה חזקה. כמו כן, נטע

Fiduciary Out  21בהסכם המיזוג, המאפשרת, בתנאים מסוימים, לבחון עסקאות 

 22פני ההצעה של נסטלה. אולם בפועל -המניות המוכרים על-טובות יותר לבעלי

 23 עסקאות כאלה לא הגיעו. 

 24 

 No-Shop 25כן הודגש כי ניסיון המבקשת לקרוא את הסכם המיזוג ככולל תניית 

 26וסס על ציטוט סלקטיבי ומטעה ממנו. לשיטת חברי הוועדה, לא הייתה כל כוונה מב

 27בהסכם המיזוג, ותניה כזו מעולם לא נכללה בטיוטת  No-Shopלכלול תניית 

 28ההסכם. לבסוף, נטען כי טענת המבקשת בסיכומים לפיה החלטת הוועדה המיוחדת 
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 1מהווה שינוי חזית,  שלא לבצע הליך תחרותי נשענה על המלצת הנהלת אסם בלבד,

 2 והיא לא עלתה באף תצהיר או חקירה.

 3 

 4נסטלה ביקשה לדחות את טענת המבקשת בדבר איום מרומז שלה לפגוע בחברה 

 5אם מכירת מניות המיעוט תועמד למבחן שוק. לטענתה, הראיה היחידה של 

 6ידי היועץ המשפטי של אסם, -המבקשת לטענה זו היא דברים שנמסרו לוועדה על

 7ים או המשקפים הבנה אישית שלו. נסטלה מעולם לא טענה כי היא תבטל הסכמ

 8תימנע מחידושם אם מניות המיעוט יימכרו בשוק, והדברים אף אינם הולמים את 

 9התנהלותה. מעבר לכך, צוין כי טענה זו נסתרת נוכח הסכמתה של נסטלה לדרישת 

 10, שכתוצאה ממנו היו מניות Fiduciary Outהוועדה לכלול בהסכם המיזוג מנגנון של 

 11 המיעוט עשויות להימכר לגורם אחר.

 12 

 13ידי -בתגובה לתשובות התייחסה המבקשת לטענה לפיה הדברים שנמסרו לוועדה על .256

 14היועץ המשפטי של אסם אודות ה"איום המרומז" משקפים הבנה אישית שלו. 

 15לגישתה, היועץ המשפטי של אסם ציין במפורש כי הבנתו נובעת משיחה שערך 

 16מכך, דווקא אם בנושא עם היועץ המשפטי של נסטלה לאזור המזרח התיכון. יתרה 

 17הבנתו של היועץ המשפטי לא הייתה מבוססת, הדבר מדגיש את הפגם שבזניחת 

 18 האפשרות לבצע מבחן שוק על סמך הסברי ההנהלה בלבד.

 19 

 20 דיון

 21ב( לחוק החברות קובע 1)117(, סעיף 54-ו 47, 22כפי שהובהר בפירוט לעיל )בסעיפים  .257

 22עם בעל השליטה בה, עליה לקיים כי אם חברה מבקשת להתקשר בעסקת בעלי עניין 

 23הליך תחרותי באמצעות ועדת הביקורת. אם הוועדה מחליטה שלא לקיים הליך 

 24תחרותי, עליה לקיים "הליכים אחרים" שיש בהם כדי לתת מענה לחשש המתעורר 

 25 בעסקאות כאלה. 

 26 

 27במקרה דנן, עולה מחומר הראיות כי הוועדה דנה בחובה לבצע הליך תחרותי. בכלל 

 28בעלת  –א נתנה את דעתה לקושי לבצע הליך כאמור, לאור העובדה שנסטלה זה הי
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 1לא הייתה מוכנה להעמיד את מניותיה למכירה; לאור הסיכויים  –השליטה בחברה 

 2הנמוכים ממילא כי הליך כזה יישא פרי; ולאור הפגיעה האפשרית בחברה אם אכן 

 3 מהלך זה יתממש. 

 4 

 5ט לאחר סקירת הנושא כי בישיבה הבאה יידונו הוחל 26.11.2015כך, בישיבת יום  .258

 6" טכניקות אפשריות לביצוע העסקה, הצורך בבחינת חלופות וקיום הליך תחרותי"

 7(. ואכן, בישיבת הוועדה שהתקיימה 16)ר' פרוטוקול ישיבת הוועדה המיוחדת, בעמ' 

 Going 8, דנה הוועדה בטכניקות השונות לביצוע עסקת 3.12.2016לאחר מכן, ביום 

Private  .9 ובחובה של הוועדה לקיים הליך תחרותי 

 10 

 11בתום הישיבה הוחלט כי הוועדה תפנה באמצעות יועציה המשפטיים להנהלת 

 12החברה כדי לקבל סקירה מקיפה בנוגע למערך הזיקות בין החברה לבין בעלת 

 13השליטה, ובנוגע להשלכות של ביצוע עסקה חלופית על מערכת היחסים שבין החברה 

 14השליטה ועל עסקי החברה ותוצאותיה. עוד נקבע כי בהתבסס על סקירת  לבין בעלת

 15ההנהלה תקיים הוועדה דיון נוסף בחלופות לעסקה הנשקלת, וכן בקיום הליך 

 16תחרותי או הליך אחר בקשר אליה )ר' פרוטוקול ישיבת הוועדה המיוחדת מיום 

 17 (. 15, בעמ' 3.12.2016

 18 

 19, המשיכה הוועדה לדון 8.12.2015בישיבה הבאה של הוועדה, שנערכה ביום 

 20בהבטחת התחרותיות והגמישות בעסקה. בין היתר סקרו יועציה המשפטיים של 

 21( )ר' Fiduciary Outהוועדה בפניה את מהותם של מנגנוני תניית הצעה עדיפה )

 22 (.6–3, בעמ' 8.12.2015פרוטוקול ישיבת הוועדה המיוחדת מיום 

 23 

 24ה דיון מקיף בסקירת ההנהלה ביחס למערך ערכה הוועד 21.12.2015בישיבת יום 

 25הזיקות בין בעלת השליטה לבין החברה. בדיון השתתפו גם נציגי הנהלת החברה, 

 26וחברי הוועדה הציגו להם שאלות שונות. בכלל זה, הוצגו שאלות ביחס לאפשרות 

 27תיאורטית כי משקיע פיננסי יהיה מוכן לרכוש את מניות המיעוט וביחס להשלכתה 
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 1, 21.12.2015ת זו על החברה )ר' פרוטוקול ישיבת הוועדה המיוחדת מיום של אפשרו

 2 (. 10–4בעמ' 

 3 

 4בתום הישיבה, ולאחר דיון נוסף בין חבריה, החליטה הוועדה שלא לקיים הליך  .259

 5תחרותי בקשר עם העסקה הנשקלת, ולקיים הליכים אחרים במקום זאת: בחינה 

 6יעצות עם יועצים כלכליים חיצוניים, של העסקה באמצעות ועדה בלתי תלויה, התי

 7דעת עצמאית מטעם היועצים הכלכליים -ומתן תוך התבססות על חוות-קיום משא

 8בעסקה  Fiduciary Outומתן עם בעלת השליטה לגבי קביעת מנגנון -וקיום משא

 9 (. 12)שם, בעמ' 

 10 

 11 את החלטתה ביססה הוועדה על מספר טעמים: 

 12, ולכן Going Private)א( העסקה הנשקלת היא מסוג "

 13מלכתחילה טווח העסקאות החלופיות לה הינו קטן יחסית )כגון 

 14מיזוג הופכי משולש, הסדר, הצעת רכש מלאה, עסקת נכסים ואי 

 15 ידי הוועדה(.-ביצוע העסקה, כפי שנסקר ונדון על

 16)ב( האמור לעיל מתחזק שכן למיטב ידיעת הוועדה בעלת 

 17וט ואינה מעוניינת השליטה מעוניינת לרכוש את החזקות המיע

 18 למכור את החזקותיה בחברה.

 19)ג( הסיכויים שצד ג' יציע התקשרות בעסקה חלופית לעסקה 

 20הנשקלת בין החברה לבין בעלת השליטה, כמו גם הסיכויים 

 21להתקשרות בעסקה כזו ו/או השלמתה, הינם נמוכים למדי. 

 22העלויות הצפויות בקשר עם קיום הליך תחרותי מראש )למשל 

 23פרסום מכרז פומבי או פנייה לבנקאי השקעות( הן בדרך של 

 24גבוהות למדי. ההערכות הנ"ל מקטינות את כדאיות קיומו מראש 

 25 של הליך תחרותי.

 26)ד( קיום מראש של הליך תחרותי עשוי להשפיע מהותית לרעה 

 27על מערך הזיקות בין החברה לבין בעלת השליטה, לרבות עקב 

 28תופי פעולה החברה, ביטול מצד בעלת השליטה של הסכמים ושי
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 1אשר עלולים להוביל לאבדן הכנסות מהותי לחברה, לאיתור או 

 2ידי -פיתוח חלופות למוצרים ולשירותים המסופקים לחברה על

 3והכל בעלויות מהותיות מאוד, לאבדן השקעות  –בעלת השליטה 

 4מהותיות של החברה בקידום מותגי בעלת השליטה בישראל וכן 

 5ל הקשור להיבטים תפעוליים לקשיים ועלויות נוספים בכ

 6ושיווקיים נוספים של החברה לאור הזיקות הרבות עם בעלת 

 7  (.13–12)שם, בעמ'  "השליטה ]...[

 8 

 9כעולה מהאמור לעיל, הוועדה דנה בשאלה האם לקיים הליך תחרותי או "הליכים  .260

 10אחרים" בקשר עם העסקה. הוועדה נועצה ביועציה המשפטיים, קיבלה סקירה 

 11החברה בנוגע למערכת הקשרים שבין החברה לבין בעלת השליטה, והגיעה  מהנהלת

 12פי שיקול דעתה למסקנה לפיה בנסיבות הקיימות, האפשרות המיטבית לביצוע -על

 13היא מכירת מניות המיעוט לנסטלה )ור' בהקשר זה גם את  Going Privateעסקת 

 14 432–431מ' לתצהיר מטעם מר ירושלמי, וכן את דבריו בחקירתו בע 32סעיף 

 15 (. 26.3.2019לפרוטוקול מיום 

 16 

 17משהוועדה קיימה דיון מושכל בשאלה מהי הדרך המיטבית לעריכת העסקה עבור 

 18 –לאור מכלול השיקולים שנמנו לעיל  –מניות המיעוט, ומשהיא בחרה -בעלי

 19בהליכים אחרים שנועדו למקסם את השווי של מניות המיעוט בעסקה, לא ניתן 

 20 בהתנהלותה.  לקבוע כי נפל פגם

 21 

 22המבקשת טענה כי הודעת נסטלה לאסם כי היא איננה מעוניינת למכור את  .261

 23החזקותיה באסם השליכה על היכולת לבצע הליך הוגן, וכי די בכך כדי להותיר את 

 24נטל הוכחת הגינות העסקה על בעלת השליטה. אינני סבורה כי יש בטענה זו כדי 

 25בעלי עניין, יש  לשנות מהמסקנה. כך, כאשר מוקמת ועדה בלתי תלויה בעסקת

 26ידי בעל השליטה. יחד עם זאת, -להסמיך אותה לבחון חלופות לעסקה המוצעת על

 27בחינת החלופות לעסקה תלויה מעצם טיבה במהות העסקה הנשקלת ובאפשרויות 

 28הקיימות. כאשר בעלת השליטה איננה מעוניינת למכור את חלקה בחברה, כפי שהיה 
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 1הקשר זה היא לגיטימית(, על הוועדה במקרה דנן )ועמדתה של בעלת השליטה ב

 2 לקחת נושא זה בחשבון במסגרת שיקוליה ביחס לאופן ביצוע העסקה. 

 3 

 4 עמדו על כך גם חמדני וחנס במאמרם:

 5על הוועדה לבחון חלופות לעסקה, אך ברמה המעשית, בחינת "

 6החלופות תלויה במהות העסקה. בעסקה של מכירת נכס, למשל, 

 7מן הראוי במקרה הרגיל לבחון את האפשרות למכור לגורם אחר, 

 8שאינו בעל השליטה. חלופה דומה קיימת גם בעסקה שבה 

 9קרה החברה רוכשת נכס או שירותים מבעל השליטה, אם כי במ

 10זה ייתכן שיש ייחוד לנכס כלשהו המצוי בידי בעל השליטה. 

 11, שבה האפשרות going privateבעסקת בפרק זה אנו מתמקדים 

 12הפרקטית לבחון חלופות מותנית בנכונותו של בעל השליטה 

 13. לכאורה, חלופה אפשרית לעסקה זו להעמיד את מניותיו למכירה

 14את מניות המיעוט היא מציאת רוכש פוטנציאלי, אשר ירכוש הן 

 15הן את מניות בעל השליטה. אולם כדי שחלופה זו תהפוך 

 16לריאלית, נדרשת הסכמה של בעלת השליטה להעמיד גם את 

 17אפשר לחייב בעל שליטה -אימניותיה למכירה. מטבע הדברים, 

 18להעמיד את מניותיו למכירה רק כדי לנסות לקבל מחיר גבוה יותר 

 19 (. 785, בעמ' הגינות מלאה! –)חמדני וחנס  "בעד מניות המיעוט

 20 

 21עוד טענה המבקשת כי הוועדה זנחה את האפשרות לבצע הליך שוק למכירת מניות  .262

 22המיעוט, וזאת ללא שהתייעצה עם טריגר פורסייט בנושא. יתכן שהיה מוטב לו 

 23הוועדה הייתה דנה בשאלת החלופות לעסקה גם עם יועציה הכלכליים. עם זאת, 

 24בדה שהוועדה הגיעה למסקנה שאליה היא הגיעה מבלי שנועצה אינני סבורה כי העו

 25ביועציה הכלכליים מהווה פגם בהתנהלותה. הוועדה דנה כאמור בנושא עם יועציה 

 26המשפטיים, וקיבלה החלטה מנומקת לפיה בנסיבות הקיימות, האפשרות הריאלית 

 27 ידי מכירת המניות לבעלת השליטה. -היא על Going Privateלביצוע עסקת 

 28 
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 1המבקשת הוסיפה וטענה כי הגם שהנהלת החברה סברה שאין אפשרות שמשקיע  .263

 2הוני יתעניין במניות הציבור, נסטלה דווקא סברה אחרת. המבקשת הפנתה למזכר 

 3(, שממנו עולה כי נסטלה ראתה כסיכון את 18)ת/ 31.7.2014פנימי של נסטלה מיום 

 4ייסדים באסם, תמכור את האפשרות שמשפחת ירקוני, הנמנית עם משפחות המ

 5מניותיה לקרן אקטיביסטית שהאינטרס שלה לא יתאם לאינטרס של נסטלה. כך 

 6 צוין במזכר: 

"Key Risks If we do not find an agreement with Y 7 

 we believe that they may sell their shares 8 ,[משפחת ירקוני]

to an activist fund with interests not aligned with ours".  9 

 10 

 11בהסתמך על המזכר האמור, המבקשת טענה כי התרחיש שמשקיע פיננסי ירכוש את 

 12 מניות המיעוט באסם איננו תרחיש בלתי הגיוני כפי שסברה הוועדה. 

 13 

 14ואולם, אני סבורה כי המזכר האמור איננו מעיד על פגם שנפל בהתנהלות הוועדה 

 15ם סיכון שמשפחות המייסדים המיוחדת. העובדה שנסטלה הייתה סבורה כי קיי

 16ימכרו את מניותיהם לקרנות אקטיביסטיות, אינה מעידה בהכרח על כך שניתן היה 

 17למצוא רוכש למניות המיעוט במסגרת העסקה, והיא אינה מהווה ראיה לכך שנפל 

 18 פגם בהתנהלות הוועדה. 

 19 

 20, נקודת המוצא של המזכר האמור הוא כי מכירת מניותיה של משפחת ראשית

 if they were to sell their 21"(:18ני תהיה במחיר השוק לכל היותר )ור' ת/ירקו

block of shares in the open market, they would have to do it at a 22 

discount … we believe that we could proceed as follows: acquire Y's 23 

shares (9.9%) as described earlier at an average market price avoiding 24 

unfriendly shareholders" 25. מנגד, תנאי עסקת המיזוג כללו פרמיה לא מבוטלת 

 26 על מחיר השוק. 

 27 
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 1, אין בהכרח פגם בכך שהנחת המוצא של הוועדה הייתה שונה מזו של נסטלה. שנית

 2במועד הרלוונטי, הוועדה לא הייתה מודעת לעמדתה של נסטלה, ואין מניעה לכן 

 3תנתח את המציאות בצורה שונה. זאת, כל עוד מדובר בניתוח שכל אחת מהן 

 4המבוסס על עובדות, ואשר נעשה בתום לב ובאופן סביר )ור' חקירתו של מר ירושלמי 

 5 (. 434, בעמ' 26.3.2019בפרוטוקול מיום 

 6 

 7המבקשת טענה עוד כי הוועדה הועמדה בפני "אולטימטום מרומז" לפיו העמדת  .264

 8מכירת מניות המיעוט במבחן שוק תביא לכך שנסטלה תפגע באסם. אינני מקבלת 

 9טענה זו. הוועדה החליטה לבחון את ההשלכות האפשריות של ביצוע עסקה חלופית 

 10נסטלה כבר במסגרת )במקום מיזוג משולש הופכי( על מערכת היחסים בין אסם ל

 11ועוד קודם למועד הנטען של "האולטימטום  - 3.12.2015ישיבת הוועדה מיום 

 12המרומז". עוד יש להוסיף כי כל עוד נסטלה נותרת בעלת השליטה באסם, קשה 

 13שכן נזק כזה ישליך קודם כל על נסטלה  -להניח כי היא תבקש להזיק לה במכוון 

 14 עצמה. 

 15 

 16ושלמי ב"זמן אמת". כך, הוא השיב לדבריו של היועץ זו הייתה גם עמדתו של מר יר

 17כולנו המשפטי של אסם לפיהם נסטלה תשקול לבטל את הסכמיה עם החברה: "

 18מסכימים כי החלפת בעלת השליטה בבעל שליטה אחר תדרוש מהחברה להקים 

 19את כל מערכי הפעילות שלה מחדש ולפתח מותגים חדשים, תהליכים שיפגעו 

 20לפחות בטווח הקצר. עם זאת במידה ומשקיע הוני יבקש  בחברה באופן מהותי,

 21מיעוט עם בעלת השליטה בתרחיש כפי שתיארה עו"ד ברגמן נוה, זה -להיות שותף

 22" )ר' פרוטוקול ישיבת הוועדה המיוחדת לא בהכרח אמור לפגוע בפעילות החברה

 23 (.9, בעמ' 21.12.2015מיום 

 24 

 25לדעתי אנחנו מנסים דבריו כי "יתרה מזו, היועץ המשפטי של אסם טען בהמשך 

 26" )שם, לנחש מה תעשה בעלת השליטה בכל תרחיש מבלי שניתן לדעת בוודאות

 27(. לא ניתן לכן לקבוע כי היועץ המשפטי של אסם העביר "אולטימטום 10בעמ' 

 28ידי צד שלישי -מרומז" מטעמה של נסטלה ביחס למקרה שמניות המיעוט יירכשו על
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 1היה חשש מפני השפעה שלילית ביחס לחברה במקרה  זר. כך או אחרת, אם לוועדה

 2ידי משקיע הוני זר, היה עליה להביא גם נושא זה -בו מניות המיעוט יירכשו על

 3וזאת מבלי לקבוע כי נסטלה אכן התכוונה לפעול באופן זה,  -במכלול שיקוליה 

 4 ומבלי להתייחס למשמעות של פעולה כזו. 

 5 

 6ר להבטחת הגמישות בעסקה והמנגנון של לבסוף העלתה המבקשת טענות באש .265

 7(. לטענת Fiduciary Outתניית ה"הצעה העדיפה" שנכללה בעסקה )תניית 

 8, שהייתה Go-Shopהמבקשת, היה על הוועדה לאמץ במקביל לתניה זו גם תניית 

 9ומתן עם רוכשים פוטנציאליים אחרים. חרף -מאפשרת לה להעביר מידע ולנהל משא

 10ימים בלבד,  42לתקופה של  Fiduciary Outהוועדה תניית  האמור, כך נטען, קבעה

 11באופן שלא הותיר למעשה אפשרות כי אכן  - No-Shopואימצה במקביל תניית 

 12 תתקבל הצעה עדיפה.

 13 

 14אינני מקבלת את טענות המבקשת גם בהקשר זה. בדו"ח העסקה, תחת הכותרת 

 15 כך: 3.7.1"תקופת ביניים", צוין בסעיף 

 16במהלך התקופה שממועד חתימת ההסכם  החברה התחייבה כי"

 17ועד למועד כניסת המיזוג לתוקף או מועד ביטול ההסכם )לפי 

 18המוקדם( )להלן: 'תקופה הביניים'( היא )בעצמה /או החברות 

 19המוחזקות על ידה( לא תיזום או תפעל ליצירת הצעה חליפית 

 20שעניינה מיזוג, עסקה משותפת, שותפות, איחוד, פיצול, פירוק, 

 21רכש, שינוי מבנה, החלפת מניות, הצעה לרכישת מניות הצעת 

 22החברה או לרכישת נכסיה המהותיים )להלן: 'הצעה חליפית'( וכן 

 23ומתן ולא תספק מידע לא פומבי לצד כלשהו -לא תנהל משא

 24 המעוניין לגבש הצעה חליפית.

 25על אף האמור לעיל, נקבע בהסכם המיזוג כי החברה תהא רשאית 

 26ר מידע לצד כלשהו, אשר מסר לחברה ומתן ולמסו-לנהל משא

 27לב, אשר הוועדה המיוחדת מצאה -הצעה חליפית בכתב ובתום

 28)לאחר שהתייעצה עם יועציה המשפטיים והפיננסיים( כי 
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 1ההצעה החליפית עשויה באופן סביר להוביל ל'הצעה עדיפה' 

 2)כהגדרתה להלן( בזמן סביר וכי חובותיהם של הדירקטוריון על 

 3מניות המיעוט של החברה מחייבים את בחינתה  פי דין כלפי בעלי

 4 ".של ההצעה הנ"ל

 5 

 6הצעה חליפית עוד צוין בדו"ח העסקה כי "הצעה עדיפה" הוגדרה בהסכם המיזוג כ"

 7ידי מציע, במימון מלא, לרכישה במזומן של כל -שהוגשה בתום לב ובכתב על

 8קבעה לפחות מעל תמורת המיזוג שנ 7.5%המניות המזכות, המשקפת פרמיה של 

 9בהסכם המיזוג, ושיתר תנאיה אינם פחותים )כמכלול( מהתנאים שנקבעו בהסכם 

 10המיזוג, ואשר הוועדה המיוחדת מצאה )לאחר שהתייעצה עם יועציה המשפטיים 

 11פי מכלול תנאיה והיבטיה, בתוך זמן -והפיננסיים( כי הינה ניתנת להשלמה, על

 12 לדו"ח העסקה(.  3.7.2)ר' סעיף סביר" 

 13 

 14י בהתקיים התנאים שנקבעו בהסכם המיזוג, ואם ימצאו חברי הוועדה כן נקבע כ

 15מניות המיעוט בחברה מחייבות -כי חובותיהם כלפי בעלי המיוחדת והדירקטוריון

 16תהא רשאית החברה לבטל את " -את ביטול הסכם המיזוג ואישור ההצעה העדיפה 

 17בהתאם פי דו"ח זה, והכל -הסכם המיזוג ואת האסיפה הכללית המזומנת על

 18 " )שם(.ובכפוף להוראות ההסכם

 19 

 20ידי -היא תניה המאפשרת להצעה מתחרה עדיפה להיבחן על  Fiduciary Outתניית .266

 21ובכך היא מועילה  -החברה גם אחרי שהיא התקשרה בהסכם עם בעלת השליטה 

 22מניות המיעוט. ואולם, בה בעת, תניה כזו גם פוגעת בוודאות -לכאורה לבעלי

 23של ביטול העסקה עם בעלת השליטה תמורת עסקה חלופית עם  העסקה. האפשרות

 24מניות המיעוט -צד שלישי שהחברה טרם התקשרה אתו בהסכם, עלולה לפגוע בבעלי

 25ולהותיר אותם "קרחים  -אם העסקה החלופית לא תצא בסופו של דבר אל הפועל 

 26רי מכאן ומכאן". יתרה מכך, כנגד הסכמה לתניה כזו, עלול הצד השני לעסקה )ק

 27ידיו, בין היתר בשל החשש כי -בעלת השליטה( להפחית את המחיר המוצע על

 28העסקה לא תצא בסופו של דבר אל הפועל, ולאור האפשרות לשפר את תנאי העסקה 
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 1אם תגיע הצעה מתחרה של צד שלישי. בקביעה של תניה כזו ושל תנאיה, על הוועדה 

 2 יהם. להביא את כל השיקולים האלה בחשבון, תוך איזון בינ

 3 

 4, אני Fiduciary Out -בכל הנוגע לטענה בדבר פרק הזמן שעמד בבסיס תניית ה .267

 5סבורה כי קביעתו של פרק הזמן הזה אינה מהווה פגם בהתנהלות הוועדה. לו אכן 

 6יום כדי  42היה מאן דהוא מעוניין לרכוש את מניות המיעוט, די היה בפרק זמן של 

 7העסקה, לא היה הכרח כי הצדדים יגיעו  לדו"ח 3.7לעשות זאת. כעולה מס' 

 8הימים, אלא רק שבתקופה זו תוגש "הצעה  42להסכמות ביניהם בתוך התקופה של 

 9חלופית" שעשויה להוביל באופן סביר ל"הצעה עדיפה". הוועדה פעלה בהקשר זה 

 10למזכר שצורף לפרוטוקול הוועדה  3.6בהתאם להמלצת יועציה המשפטיים בסעיף 

 11ניתן לקבוע ]פרק זמן קצר, ר.ר.[  כדי להתמודד עם כך, בו נקבע כי: "8.12.2015מיום 

 12האסיפה תידחה ]טעות במקור[  זה כי, אם תהיה התעניינות כלשהי בתקופה

 13 ". בתקופה נוספת

 14 

 15ועל כל פנים, לא נטען אחרת.  -בפועל לא הוגשה בפרק הזמן האמור "הצעה חלופית" 

 16י פוטנציאלי שהיה שוקל להגיש הצעה המבקשת אף לא טענה לקיומו של מציע חלופ

 17 אילו היה עומד לרשותו פרק זמן ארוך יותר. 

 18 

 19מעיון בדו"ח העסקה נראה כי הוועדה  - No-Shopבכל הנוגע לטענה בדבר תניית  .268

 20שללה מעצמה את האפשרות לפנות באופן יזום לצדדים שלישיים. ואולם, אינני 

 21 וועדה. סבורה כי מדובר בפגם בתהליך עבודתה של ה

 22 

 23היא תניה שיש בה יתרונות, אך גם  Fiduciary Out, כפי שהבהרתי, תניית ראשית

 24מניות המיעוט. לפיכך, בניסוח ההסכם עם בעלת -אף מבחינת בעלי -חסרונות 

 25השליטה, היה על הוועדה להביא בחשבון הן את יתרונותיה הן את חסרונותיה 

 26תוך הסתמכות בהקשר זה גם על יועציה  –האפשריים. הוועדה עשתה כן, והחליטה 

 27למזכר המשפטי שצורף לפרוטוקול ישיבת הוועדה  3.2המשפטיים )ר' סעיף 
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 1לפעול באופן בו היא פעלה. אינני סבורה כי ניתן לקבוע  –( 8.12.2015המיוחדת מיום 

 2 כי היא פעלה באופן בלתי סביר. 

 3 

 4, דו"ח העסקה כפי שפורסם, כלל את הערכת השווי של טריגר פורסייט. מכאן שנית

 5ול אפשרות להציע הצעה חלופית, היה מידע שלרוכש פוטנציאלי שהיה מעוניין לשק

 6 שהיה מאפשר לו לעשות כן. 

 7 

 8אף שהוועדה אכן לא הייתה רשאית ליזום פנייה לצד שלישי, לא הייתה מניעה כי 

 9ומתן, ואף תמסור לו מידע רלוונטי. כך, וכפי שצוין לעיל, -היא תנהל אתו משא

 10ח העסקה, שהמבקשת לדו" 3.7.1בדו"ח העסקה צוין מפורשות )בסיפא של סעיף 

 11הפנתה לרישא שלו( כי החברה תהיה רשאית למסור מידע לצד שהציע לה הצעה 

 12 חלופית, אשר הוועדה מצאה כי עשויה להביא באופן סביר ל"הצעה עדיפה". 

 13 

 14כי  –לאחר שקילת מכלול העובדות  –כפי שהובהר לעיל, הוועדה הניחה שלישית, 

 15האפשרות לקיומה של עסקה חלופית למכירת מניות המיעוט של אסם לצד שלישי, 

 16מיצוי המאמצים באיתור צד -היא אפשרות רחוקה. בנסיבות כאלה, פגם הנוגע לאי

 17לייחס לו משקל  שלישי שירכוש את מניות אסם, גם לו היה קיים, איננו פגם שיש

 18רב. בפועל, המבקשת לא הצביעה על קיומו של מציע פוטנציאלי כלשהו שעשוי היה 

 19 לרכוש את מניות המיעוט או אף להתעניין ברכישתן אילו היו תנאי ההסכם שונים. 

 20 

 21 לכן אינני מקבלת את טענות המבקשת בהקשר זה. 

 22 

 23הנהלת אסם כדי לנהל בשמה ידי -הוועדה המיוחדת הוקמה על - סיכומו של פרק זה .269

 24מניות -ומתן מול בעלת השליטה ביחס למכירת מניותיהם של בעלי-את המשא

 25המיעוט לבעלת השליטה. הוועדה כללה שלושה דירקטורים שלא הייתה להם תלות 

 26והמבקשת לא טענה אחרת. הדירקטורים הללו הבינו את  -בבעלת השליטה 

 27רת התהליך שהוביל בסופו של דבר תפקידם, וביצעו פעולות רבות ושונות במסג

 28 לעסקה נושא הבקשה דנן. 



 
 יפו -המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב 

  

 אסם השקעות בע"מ ואח'עצמון נ'  40404-03-16 ת"צ
 

 אברהם ברק ושות' שרותי יעוץ בע"מ נ' אסם השקעות בע"מ ואח' 40596-03-16 ת"צ
 

 עצמון נ' אסם השקעות בע"מ ואח' 39947-03-16 ת"צ
 
  
 

 251מתוך  223

 1 

 2לא העלתה המבקשת כל טענה. הוועדה מינתה  -ביחס לחלק גדול מפעולות הוועדה 

 3יועצים משפטיים מנוסים ועצמאיים, שייעצו לחבריה; היא מינתה יועץ כלכלי, 

 4ן חולק שחרף טענות מסוימות בנוגע לתמריץ שהיה לו לקדם את אישור העסקה, אי

 5ידי -דעת הוגנות, שאף היא נערכה על-גם על ניסיונו שלו. כן ניתנה לוועדה חוות

 6התלות שלו. מעבר -מעריך שווי שלא הועלתה כל טענה לגבי מומחיותו או לגבי אי

 7-לכך, הוועדה קיימה ישיבות רבות, בחנה נתונים, בנתה אסטרטגיה לניהול המשא

 8ו של דבר להסכמה ביחס למחיר בו יימכרו ומתן עם נסטלה, והגיעה עם נסטלה בסופ

 9 המניות. 

 10 

 11המבקשת הצביעה על מספר פגמים שלא היו משמעותיים בתהליך עבודת הוועדה,  .270

 12 והיא הצביעה גם על מספר נושאים שלא נמצא פגם בהתנהלות הוועדה לגביהם.

 13 

 14 אילו הייתה עבודת הוועדה נקייה מפגמים, או אילו היו נמצאים בתהליך עבודת

 15לקבל את התוצר  –כפי שהבהרתי  –הוועדה פגמים חסרי משמעות בלבד, ניתן היה 

 16של עבודתה ולקבוע כי המחיר בו נמכרו המניות הוא הוגן וכי אין מקום להתערב בו. 

 17המשפט יידרש לבחינת המחיר לגופו ותוך החלת סטנדרט -זאת מבלי שבית

 18 הביקורת המקל של כלל שיקול הדעת העסקי. 

 19 

 20כפי שעולה ממכלול האמור בפרק הקודם, בעבודת הוועדה נפלו מספר פגמים ואולם,  

 21משמעותיים, שאף אם אין די בהם כדי לפסול את תוצריה מיניה וביה, די בהם כדי 

 22לשלול את האפשרות להסתמך על תוצרי עבודתה של הוועדה תוך החלת כלל שיקול 

 23לים את העובדה הדעת העסקי ולאשר את העסקה כמות שהיא. פגמים אלה כול

 24שהוועדה שינתה טיוטות של הפרוטוקולים שלה, בחלק מהמקרים ללא שניתן לכך 

 25הסבר מניח את הדעת; היא לא תיעדה חלק מהפגישות, ובהן הפגישה בין היועצים 

 26כוחה של נסטלה; -המקצועיים של הצדדים; היא קיימה פגישה עם עו"ד הייק, בא

 27וי בפרמיית הסיכון הספציפית של אסם והיא לא בחנה בצורה ביקורתית את השינ

 28 ידי מעריך השווי, ולא הציעה הסבר לשינוי זה. -שבוצע על
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 1 

 2לאור המשמעות המצטברת של פגמים אלה, לא ניתן לתת אמון מלא בהליך ובהתאם 

 3בתוצרי עבודת הוועדה ולהחיל את כלל שיקול הדעת העסקי. נדרשת לכן בחינה של 

 4דובר במחיר הוגן אם לאו. יחד עם זאת, מלבד המחיר לגופו, ושל השאלה האם מ

 5הפגמים שצוינו לעיל, הוועדה ביצעה כאמור תהליך יסודי ומעמיק בניסיון לקדם 

 6מניות המיעוט יקבלו -למקסם את השווי שבעלי -את המטרה שלשמה היא מונתה 

 7תמורת מניותיהם. אין מקום לכן להתעלם מהמשמעות של עבודת הוועדה ויש לתת 

 8  לה משקל.

  9 

 10לכן, בבחינת שאלת הוגנות המחיר, יש להחיל סטנדרט מחמיר יותר מזה של כלל  .271

 11שיקול הדעת העסקי מחד גיסא; אולם תוך התייחסות לתוצרי עבודתה של הוועדה 

 12מאידך גיסא. משכך, ייבחן המחיר שעליו הוסכם בעסקה תוך השוואה לטווח 

 13ולא תוך בחינה האם מחירים סביר ולשאלה האם המחיר שהוסכם עליו נופל בגדרו )

 14ומתן -מחיר העסקה הוא המחיר הגבוה ביותר שניתן היה לקבל בתנאי משא

 15אופטימליים(. המבקשת תצטרך לכן להוכיח כי המחיר שהתקבל חורג מטווח 

 16הסבירות של המחירים האפשריים שניתן היה לקבל תמורת המניות, ואם לא תעשה 

 17 בקשתה תידחה.  -כן 

 18 

 19-ון היא האם המבקשת הוכיחה כי המחיר ששולם לבעלילכן, השאלה אותה יש לבח

 20ש"ח למניה, הוא מחיר החורג ממתחם  82.5המניות מקרב הציבור, מחיר של 

 21 הסבירות. לשאלה זו נתייחס עתה. 

 22 

 23 הוגנות התמורה

 24 בחינת הוגנות התמורה בשלב בקשת האישור

 25-בעליראשית, ועוד קודם שנברר לגופה את השאלה האם התמורה ששולמה ל .272

 26שלב בקשת האישור  –המניות הייתה הוגנת, יש לבחון האם בכלל יש מקום בשלב זה 

 27 לברר שאלה זו, ואם כן, באיזו מידה.  –

 28 
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 1דין זה היא כי בהליך עבודתה של -המסקנה אליה הגעתי בפרק הקודם של פסק

 2המשפט להידרש לבחינה מהותית -הוועדה נפלו פגמים שדי בהם כדי לחייב את בית

 3אי העסקה. לטעמי, הבחינה המהותית הזו מתאפשרת במקרה דנן כבר בשלב של תנ

 4זה. זאת, מאחר שבקשת האישור נדונה לעומקה לאחר הליך גילוי מסמכים מקיף 

 5דעת מומחים, ולאחר חקירות -מאד, לאחר שהוגשו עדויות הצדדים ובהן חוות

 6העסקה  שהתייחסו בין היתר לסוגיית תנאי -מלאות של העדים ושל המומחים 

 7והוגנות התמורה. נושא הערכת שוויה ההוגן של החברה עלה גם במסגרת הבקשה 

 8לגילוי מסמכים. בהחלטה בבקשה זו התקבלה עמדת המבקשת, והתאפשר לה לעיין 

 9גם במסמכים הנוגעים לשאלה זו, כדי שתינתן הזדמנות לה להתייחס לנושא זה 

 10 43ה הנוכחית )ר' למשל סעיפים בטענותיה, וכדי שניתן יהיה לבחון גם אותו בהחלט

 11 (. 26.1.2019להחלטה לגילוי מסמכים מיום  57-ו

 12 

 13המשפט לבחון את הגינות התמורה כבר בשלב הנוכחי, -כל אלה מאפשרים לבית

 14-ולקבל כבר עתה הכרעה מבוססת בהקשר זה. מאחר שהצדדים הפנו את בית

 15השאלה האם  המשפט למכלול החומר המאפשר לו לבחון לגופה בשלב זה גם את

 16וזאת בהתאם לקריטריונים  –התמורה שהתקבלה במסגרת העסקה הייתה הוגנת 

 17המשפט יעשה כן במסגרת השלב -אני סבורה כי מן הראוי שבית –שיפורטו להלן 

 18 הנוכחי של ההליך. 

 19 

 20דין זה, הביקורת השיפוטית בשאלת הוגנות -לעיל לפסק 67כפי שהבהרתי בסעיף  .273

 21עקרונות של מבחן ההגינות המלאה ותוך יישום של המחיר תיעשה בהתאם ל

 22המשפט יש חששות רבים יותר -סטנדרט ביניים. כך, וכפי שהובהר, ככל שלבית

 23באשר לאופן הפעולה של הוועדה הבלתי תלויה )וכל עוד חששות אלה אינם עולים 

 24יהיה מקום להחמיר את סטנדרט הבחינה ביחס להגינות  -כדי הפרת חובת אמון( 

 25ולהיפך; ככל שהפגמים בעבודת הוועדה יהיו קלי ערך יותר )אם כי לא  המחיר,

 26המשפט לתת אמון רב יותר בתוצאות -פגמים שאין להם כלל משמעות(, כך יוכל בית

 27עבודתה, ולהפעיל סטנדרט ביקורת מקל יותר. במילים אחרות, ככל שההליך הוא 

 28כל שנמצאו פגמים נאות יותר, כך יורחב "טווח הסבירות" של המחיר ההוגן, וכ
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 1המשפט יידרש באופן קפדני -בעבודת הוועדה, יצומצם טווח סבירות זה ובית

 2 ומדוקדק יותר לשאלה האם המחיר שהושג הוא אכן המחיר ההוגן של המניות. 

 3 

 4 "מחיר הוגן"

 5( שעל fair priceאחת השאלות שהתעוררו בסיכומי הצדדים היא מהו המחיר ההוגן ) .274

 6מסגרת ההליך הנוכחי, והאם הוא צריך לכלול את השווי המשפט לבחון ב-בית

 7הנוכחי של החברה או שמא גם את השווי שבעל השליטה מקווה להפיק ממנה 

 8 כתוצאה מהמיזוג. 

 9 

 10-(, אותו נדרש ביתfair valueשאלה דומה התעוררה בפסיקה בנוגע ל"שווי ההוגן" )

 11חוק החברות. ביחס ל 338המשפט לבחון במסגרת תביעות לסעד ההערכה לפי סעיף 

 12המשפט העליון כי בהערכת השווי ההוגן, אין לכלול את -לתביעות אלה, קבע בית

 13הרווחים הצפויים לבעל השליטה בעקבות הרכישה )רווחים שנהוג לכנות בשם 

 14מניות המיעוט זכאים -( או "רווחים סינרגטיים"(. בעליsynergies"סינרגיות" )

 15לחלקם בחברה אלמלא נכפתה עליהם אפוא רק לתמורה הכספית שוות הערך 

 16דינו של השופט י' דנציגר; ר' גם -לפסק 63, בפס' עניין קיטאלרכישת מניותיהם )ר' 

 17 דינו של השופט י' דנציגר(. -לפסק 68-ו 46, בפס' עצמון עניין

 18 

 19מניות המיעוט אינו זכאי -כלומר, בבחינת השווי ההוגן במסגרת סעד הערכה, בעל

 20לערך הגבוה ביותר האפשרי של מניותיו מנקודת מבטו של רוכש המניות, אלא רק 

 21קרי, חלקו בחברה כעסק חי, על רווחיה הצפויים וללא רווחי  -למה שנלקח ממנו 

 22 הסינרגיה שהרוכש מקווה לקבל כתוצאה מהרכישה. 

 23 

 24המשפט בדלוור. גם שם נקבע ביחס -מסקנה זו עולה בקנה אחד גם עם פסיקת בית .275

 25לבחינת שווי הוגן במסגרת עתירה לסעד הערכה, כי שווי זה אינו בהכרח השווי 

 26ומתן מיטבי בתנאים אופטימליים )ור' לעיל -הגבוה ביותר שניתן היה להשיגו במשא

 DFC.) 27האמור בעניין  38בסעיף 
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 1בדלוור כי מסקנה אחרת בנוגע למהותו של השווי ההוגן, משמעה כי בעל עוד נקבע 

 2השליטה יצטרך לחלוק נתח משמעותי מהרווחים הסינרגטיים שהוא מצפה להם 

 3-הדין של בית-מניות המיעוט )ר' בהקשר זה את פסק-כתוצאה מהעסקה עם בעלי

 Verition Partners Master Fund Ltd. v. Aruba 4בדלוור:  Chancery-המשפט ה

Networks, Inc., No. 11448-VCL, 2018 Del. Ch. LEXIS 52 (Ch. Feb. 15, 5 

 In re Appraisal of 6-"(, כפי שצוטט בChancery-ב Arubaעניין )להלן: " (2018

Columbia Pipeline Grp., Inc., 2019 Del. Ch. LEXIS 303 (Ch. Aug. 12, 2019) 7 

 8-ב Arubaעניין הדין ב-יוער כי על פסק"(. Columbia Pipelineעניין )להלן: "

Chancery 9המשפט העליון בדלוור, אולם לא בנושא -הוגש ערעור )שהתקבל( לבית 

 10 זה(.

 11 

 12-, צריך ביתבהליך מיזוגהאם במקרה כמו המקרה דנן, בו שאלת השווי מתעוררת  .276

 13סעד המשפט להעריך את שווי המניות באותה הדרך בה הוא מעריך אותן במסגרת 

 14וזאת כדי ליצור הרמוניה  -? אני סבורה כי התשובה לשאלה זו היא חיובית ההערכ

 15מניות המיעוט לא תשתנה בהתאם למתווה -חקיקתית, וכדי שההגנה על בעלי

 16 העסקה בו בחר בעל השליטה. 

 17 

 18המסקנה לפיה בחינת המחיר ההוגן בתביעה שעניינה עסקת מיזוג צריכה להיעשות 

 19מסגרת סעד הערכה, נובעת קודם כל מהתכלית בהתאמה לבחינת השווי ההוגן ב

 20מניות המיעוט )ור' -מניעת פגיעה בבעלי -הזהה של הבחינה ביחס לשני המקרים 

 21(. הדין צריך לשאוף לכך שטיב ההגנה שיקבלו תמדא ענייןדיני ב-בהקשר זה את פסק

 22מניות המיעוט )להבדיל מצורתה( לא ישתנה בהתאם לאופן בו הוחלט לבצע -בעלי

 23 קת רכישת המניות שלהם. את עס

 24 

 25מניות המיעוט אינם צריכים להיות זכאים, בדרך כלל, לרווח שבעל -זאת ועוד: בעלי .277

 26השליטה מצפה להפיק כתוצאה מ"ההרפתקה העסקית" נושא עסקת המיזוג, שכן 

 27הם אינם לוקחים חלק בסיכון שבו נושא בעל השליטה הרוכש את מניותיהם. 

 28שם הובהר כי עניין עצמון, מדבריו של השופט י' דנציגר במסקנה זו עולה בין היתר 
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 1מניות המיעוט אינם לוקחים על עצמם את הסיכון של יזמי המיזוג ולכן הם -בעלי

 2המשפט כי קביעה לפיה המיעוט -הבהיר ביתעצמון  ענייןאינם זכאים לפירותיו. ב

 3בתמריץ זכאי תמיד לרווח שבעל השליטה מקווה להפיק מהמיזוג, הייתה פוגעת 

 4סגל בספרה, -המשפט את דבריה של חביב-לעריכת מיזוגים. בהקשר זה, הביא בית

 5כלל משפטי שהיה מאפשר לבעלי מניות המיעוט ליהנות מרווחי המיזוג, לפיהם: "

 6מבלי לשאת בסיכון הכרוך בו, היה מביא לחסימתם של מיזוגים יעילים, 

 7דינו של -לפסק 66, בפס' וןעניין עצמ" )ר' ולהקטנתה של הֻעגה החברתית הכוללת

 8(. תוצאה כזו אינה 610כרך ב', בעמ'  סגל-חביבהשופט י' דנציגר; כן ר' ההפניה ל

 9 רצויה. 

 10 

 11אחד הסיכונים הקיימים בהקשר זה הוא כי המיזוג לא יניב את הפירות המקווים 

 12והמחקר המצוטט שם(. גם המומחה מטעם  371, בעמ' .Glob. Corpעניין )ר' 

 13י לפי הספרות האקדמית בנושא, הסינרגיות במיזוגים אינן תמיד המבקשת טען כ

 14מתממשות, ולעיתים הן אף מפחיתות את ערך החברות בהשוואה לערכן טרם 

 15דעת -לחוות 4.1.3; כן ר' סעיף 271–268, בעמ' 26.3.2019המיזוג )ר' פרוטוקול מיום 

 16 לוי(. -פרופ' קידר

 17 

 18 ק לאומי לישראל בע"מ נ' שומרבנ 59159-05-15באופן דומה, בת"א )כלכלית( 

 19-המשפט )השופטת ד' קרת-ידי בית-"(, נקבע עלשומר עניין( )להלן: "6.10.2015)

 20 מאיר( לעניין עסקת מיזוג כי:

 21באשר לטענה כי יש להתחשב ברווח אשר יצמח לחברה הקולטת "

 22נקבע באופן חד משמעי בפסק דין עצמון  –כתוצאה מהמיזוג 

 23השווי של המניות תעשה נכון למועד  ובפסק דין קיטאל כי הערכת

 24לפסק דינו של כב'  51הגשת הצעת הרכש ולא לאחריו )סעיף 

 25לפסק דינו של כב'  63השופט דנציגר בפסק דין עצמון, וסעיף 

 26השופט דנציגר בפסק דין קיטאל(. כמו כן, נקבע כי בהערכת 

 27השווי לא יכללו הרווחים הצפויים לבעל השליטה בעקבות 

 28כל זאת תוך הפנייה לדבריה של חביב סגל ז"ל הרכישה עצמה. 
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 1-לחוות 25, בעמ' עניין שומר" )בספרה( 592בהקשר של מיזוג )עמ' 

 2 מאיר(.-דעתה של השופטת ד' קרת

 3 

 4המסקנה האמורה עולה גם מהספרות המשפטית. כך, המלומדים חמדני וחנס  .278

 5שוב הערך המשפט לחי-מן הראוי להקביל את המבחן המשמש את ביתסבורים כי "

 6המשפט את הוגנות -ההוגן במסגרת סעד ההערכה לזה שבמסגרתו יבחן בית

 7" )אסף חמדני ושרון חנס "חופש העיצוב התמורה במסגרת מבחן 'ההגינות המלאה'

 8-חביב(; ור' גם אצל 2008) 411, 401 משפט ועסקיםבעסקאות של מיזוג ורכישה" 

 9 (. 467–466כרך ב', בעמ'  סגל

 10 

 11הפסיקה במדינת דלוור הקבילה בין בחינת השווי ההוגן בסעד ההערכה  יצוין כי גם .279

 12, 49, בעמ' ACP Masterעניין לבין בחינת המחיר ההוגן במבחן ההגינות המלאה )

 13-ור' האסמכתאות המוזכרות שם. עם זאת יש לציין כי המחוקק בדלוור העניק לבעל

 Del. Code Ann. tit. 8, 14( לחוק החברות בדלוור h)262מניות באופן מפורש )בסעיף 

§ 262(h)) 15(( את האפשרות לעתור לסעד הערכה גם בהליך מיזוג, כאשר הסעיף קובע 

 16 כי אין להתחשב בסינרגיות בחישוב סעד ההערכה(.

 17 

 18המשפט אינו צריך להידרש, במסגרת הערכת שווי, לשווין -בית -זאת ועוד  .280

 19המשפט -חר. כך קבע ביתמניות כזה או א-ה"סובייקטיבי" של המניות עבור בעל

 20לחוק החברות בוחן את הוגנות וסבירות הצעת המיזוג  321סעיף כי: " שומר ענייןב

 21בהתאם להערכת השווי של החברה המתמזגת. אין במסגרת סעיף זה כל 

 22התייחסות או משקל לשיקולים או תחושות סובייקטיביים של בעלי מניות 

 23 מאיר(. -ת ד' קרתדעתה של השופט-לחוות 25" )שם, בעמ' המיעוט

 24 

 25המשפט אף אינו מביא בחשבון נתונים שונים המפחיתים את -לכן ובאופן דומה, בית

 26השווי לצורך ההערכה, ובכלל זה סחירות נמוכה של המניות או עצם היותן מניות 

 27ידי בת"צ )כלכלית( -מיעוט. זהו צדו השני של אותו המטבע. כך למשל נקבע על

 28(, 9.6.2014) 80–69, בפס' מבני תעשיה ומלאכה בע"מ ספרא נ' מ.ת.מ. 20457-03-11
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 1בהערכת שוויין של מניות שנרכשו במסגרת הצעת רכש, לצורך הקביעה האם כי "

 2השווי שהוצע בהצעת הרכש היה שווי הוגן, על מעריך השווי להביא בחשבון את 

 3שוויה של החברה כעסק חי, ולא לבצע הפחתות בגין סחירות נמוכה או העדר 

 4 ". ת של המניותסחירו

 5 

 6שווי "סובייקטיבי" עשוי אם כן להשתנות מבעל מניה אחד למשנהו בהתאם למכלול  .281

 7שיקולים המאפיינים אותו ואת צרכיו. המחיר ההוגן של המניות אינו צריך להביא 

 8בחשבון שיקולים כאלה, אלא את שוויה המלא של החברה כעסק חי. שווי מניה 

 9 ולל של שווי החברה. נקבע כאמור בהתאם לחלק היחסי שהיא משקפת מהסך הכ

 10 

 11מטעם זה אין להביא בחשבון את הערך הסובייקטיבי המיוחד של החברה עבור בעל 

 12שליטה המבקש לרכוש את מניות המיעוט. זאת כאשר מדובר בערך עודף שבעל 

 13יכול ליהנות ממנו, לאור קיומה של סינרגיה ייחודית שהוא  –ורק הוא  –השליטה 

 14 ברה. ורק הוא יכול להפיק מרכישת הח

 15 

 16יוער כי כל האמור לעיל איננו מתייחס לאותם מקרים בהם בעל השליטה ניצל לרעה  .282

 17את מעמדו ביחס להליך ניהול העסקה, וכאשר ניתן לקבוע כי העסקה נעשתה 

 18בתנאים של עושק, שימוש שלא כדין במידע סודי או תרמית. אעיר במאמר מוסגר 

 19בע כי "מתחם הסבירות" אינו "נמל המשפט בדלוור התייחס לנושא זה וק-כי בית

 20מבטחים" המאפשר לבעלי שליטה להתקשר בעסקאות שהן "הוגנות בקושי" 

(barely fairבמקרים של עושק, תרמית וכיו"ב, יכול בית .)- 21המשפט לקבוע כי על 

 22(. מסקנה 52–51, בעמ' ACP Masterעניין בעל השליטה לשלם מחיר "הוגן יותר" )

 23זו עולה בקנה אחד עם האמור לעיל לעניין "מקבילית הכוחות" בין חומרת ההפרה 

 24 של ההליך ההוגן, לבין מידת ההתערבות במחיר העסקה. 

 25 

 26 מניות המיעוט באסם היה מחיר הוגן? -האם המחיר ששילמה נסטלה לבעלי
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 1וגן, נבחן האם הוכיחה לאחר שעמדנו על העקרונות המנחים בקביעת המחיר הה .283

 2מניות המיעוט תמורת מניותיהם חרג -המבקשת כי המחיר ששילמה נסטלה לבעלי

 3 ממתחם הסבירות ביחס למניות אלה. 

 4 

 5דעת -ראשית יצוין כי המבקשת לא הגישה הערכת שווי משלה, אלא חוות

 6הדעת של טריגר פורסייט. הפסיקה -"תגובתית" המעלה טענות לגבי כשלים בחוות

 7ככלל, על הצדדים להימנע מהגשת חוות דעת מסוג זה ומן הראוי שכל כי "קבעה 

 8דינו של השופט -לפסק 95, בפס' קיטאל עניין" )צד יגיש חוות דעת עצמאית מטעמו

 9 י' דנציגר(. 

 10 

 11שכפי שנקבע לעיל, נטל ההוכחה הראשוני מוטל על כתפיה  –יתרה מכך, המבקשת 

 12ה, להיחקר על הערכת השווי שלו. כידוע, אף לא זימנה את מעריך השווי, מר תשוב –

 13רואה זאת בית המשפט כראיה  –צד להליך שנמנע מהבאת עד או ראיה רלבנטיים "

 14דינו של המשנה לנשיאה -, פס' ח' לפסקפישר נ' תמיר 7933/15" )רע"א כנגדו

 15((. לכן, הימנעות המבקשת מזימונו של מר תשובה פועלת 13.12.2015רובינשטיין )

 16 המבקשת.לחובתה של 

  17 

 18לוי שלוש שגיאות שגרמו -דעת המומחה מטעם המבקשת, מנה פרופ' קידר-בחוות .284

 19מניות המיעוט עבור כל מניה לבין המחיר -לטענתו לפער בין המחיר ששולם לבעלי

 20-( התעלמות מסינרגיות תפעוליות; ו2( התעלמות מסינרגיית נפח החוב; )1הראוי: )

 21לוי טען כי הערכת -ת. מעבר לכך, פרופ' קידר( שימוש בפרמיית סיכון ספציפי3)

 22השווי של טריגר פורסייט לוקה ביישום הנחות מחמירות הגורמות להפחתת שווי 

 23 החברה באופן מהותי ביותר. להלן אתייחס לטענות אלה. 

 24 

 25 ההנחות המחמירות

 26המבקשת התייחסה בסיכומיה הן לטעויות הספציפיות שכללה לשיטתה הערכת  .285

 27לסיכומי  108"הנחות המחמירות" כאל "כשלים חמורים" )סעיף השווי הן ל

 28לוי עצמו איננו כולל את הטענות -המבקשת( ללא הבחנה ביניהן. אולם פרופ' קידר
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 1הדעת -לחוות 12בנוגע להנחות המחמירות )לשיטתו( ב"סיכום הנזקים לציבור" )לוח 

 2תיקון  ם מחייביםאינהראשונה שלו(. לגישתו, ההנחות הללו )"אומדנים" כלשונו( "

 3" )שם, בסעיף שכן הם בעלי אופי סובייקטיבי, הנובעים מהערכתו של כל מומחה

 4 . ההדגשה במקור, ר.ר.(.4

 5 

 6מתיימר לטעון בפרק זה כי ההנחות המחמירות הוא הוסיף וציין כי הוא אינו "

 7מחייבות כדרך של הכרח שינוי בהערכת השווי משום שאני מכיר בחופש הנתון 

 8י שווי ליישום הנחות אשר לשיטתם הן סבירות. במיוחד, ברור לי שאין בידי מעריכ

 9זה מתפקידו של בית המשפט להכריע בין הנחותיהם המקצועיות של מעריכי שווי 

 10, ועמ' 22–16, ש' 179, בעמ' 26.3.2019; כן ר' פרוטוקול מיום 5.1" )שם, בסעיף שונים

 11 (. 22–5, ש' 225

 12 

 13מדע מדויק, הבחירה ברכיב כזה או אחר במסגרתן  ואכן, מאחר שהערכות שווי אינן

 14נתונה לא אחת למרחב שיקול הדעת של המעריך הספציפי. משכך, לא בכל פעם 

 15שישנם חילוקי דעות בין מעריכי שווי, פירוש הדבר בהכרח כי אחד מהם שגה. 

 16המשפט על המחיר ששולם במסגרת העסקה במקרה דנן, -הסטנדרט שמפעיל בית

 17המשפט לבחון -לא הסטנדרט המחמיר ביותר, כשעל בית –הר לעיל כפי שהוב –הוא 

 18האם המחיר ששולם הוא מחיר המצוי בגדרי מתחם הסבירות. בהתאם, כאשר גם 

 19המומחה מטעם המבקשת מכיר ב"חופש" הנתון למעריכי שווי לקבוע את ההנחות 

 20 המשפט, ואין מקום לקבוע-שינחו אותם במלאכתם, אין מקום להתערבות של בית

 21 כי ההערכה של טריגר פורסייט הייתה בלתי סבירה. 

 22 

 23לוי, כל אחת מההנחות -בנוסף, גם לגישתו של המומחה מטעם המבקשת, פרופ' קידר .286

 24המחמירות כשלעצמה אינה יכולה להעיד על היעדר הסבירות של הערכת השווי, 

 25 אלא הצטברותן היא שיכולה ללמד על כך. המומחה ציין בהקשר זה כי מדובר

 26אינם מהווים שגיאה כל אחד לעצמו, אלא מהווים עניין של מידה, בנושאים אשר "

 27 1.2.4.6" )סעיף כולם מוטים לכיוון אחדאשר לטעמי עוברים את גבול הסביר כאשר 

 28 הדעת הראשונה(. -לחוות 5.1דעתו המשלימה; ור' גם סעיף -לחוות
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 1 

 2בחקירתו הנגדית כי אין מדובר לוי הודה בהגינותו -ואולם, חרף האמור, פרופ' קידר

 3הדעת -בנושאים ש"כולם מוטים לכיוון אחד", וכי טריגר פורסייט יישמה בחוות

 4, 26.3.2019לפחות הנחה מיטיבה אחת שהעלתה את שווי אסם )ר' פרוטוקול מיום 

 5לוי לפיה טריגר פורסייט יישמה באופן -(. מכאן כי גרסתו של פרופ' קידר226בעמ' 

 6רק הנחות מחמירות איננה מדויקת. גם מטעם זה אינני מקבלת  עקבי ובלתי סביר

 7 את טענות המבקשת בהקשר זה.

 8 

 9 השגיאות הנטענות בהערכת השווי

 10 פרמיית הסיכון הספציפית

 11המבקשת טענה כי לא הייתה הצדקה לכלול בהערכת השווי פרמיית סיכון ספציפית  .287

 12. לגישתה, מדובר בכלי סובייקטיבי לחלוטין המשמש מעריכי שווי 1.6%בשיעור של 

 13כדי "למתוח" את תוצאות ההערכה בכיוון הרצוי. עוד נטען כי טריגר פורסייט 

 14 . 1.6%-ל 1.3%-ת מהגדילה, ללא כל הסבר, את פרמיית הסיכון הספציפי

 15 

 16המבקשת הוסיפה כי לא הוברר מהם הסיכונים הספציפיים המצדיקים את הפרמיה 

 17וכיצד היא חושבה; כי גם התחזית בהערכת השווי מתייחסת לסיכונים החלים על 

 18החברה; ובפרט, כי לא היה מקום לכלול בפרמיית הסיכון "פרמיית גודל" בשיעור 

 19הגדולות במשק הישראלי. היא הוסיפה כי חרף לא ידוע, שכן אסם היא מהחברות 

 20. לשיטת 1%לוי, מטעמי שמרנות, פרמיית גודל בשיעור של -האמור, קבע פרופ' קידר

 21המניות -המבקשת, החלפת פרמיית הסיכון הספציפית בפרמיית הגודל תניב לבעלי

 22 ש"ח למניה. 8.87ערך נוסף של 

 23 

 24ספת פרמיית הסיכון הספציפית או מנגד טוענים המשיבים כי לא נפל כל פגם בהו .288

 25בקביעת שיעורה. לגישתם, מדובר בפרקטיקה מקובלת בשוק. הם הוסיפו כי גרסתו 

 26לוי בעניין זה קרסה על דוכן העדים והתברר כי היא מוטה ומוטעית. -של פרופ' קידר

 27כגון פרמיית גודל, וכי  כלשהילוי הודה שיש להוסיף לנוסחה פרמיה -כך, פרופ' קידר

 28-ה של תוספת כזו זהה להוספתה של פרמיית הסיכון הספציפי. פרופ' קידרהתוצא
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 1לוי אף הבהיר כי הוא מודע לכך שהוספת פרמיית סיכון ספציפית היא פרקטיקה 

 2 מקובלת בעולם הערכות השווי. 

 3 

 4לוי בפרמיית גודל -עוד התברר, כך טענו המשיבים, כי הבחירה של פרופ' קידר

 5שרירותי. פרמיה זו היא נמוכה באופן משמעותי נעשתה באופן  1%בשיעור של 

 6מפרמיית הגודל המתאימה לחברות בגודלה של אסם, וזאת בהתאם לאמות המידה 

 7-ידי החברות המובילות בתחום. בנוסף נטען כי פרופ' קידר-שנקבעו בהקשר זה על

 8לוי לא ידע להסביר מדוע הוא לא הוסיף בעניינה של אסם גם פרמיית נזילות, 

 9 גם היא מבחינה התוצאה שלה לפרמיית הסיכון הספציפית.  המקבילה

 10 

 11בפועל, כך טענו המשיבים, הוספת פרמיית הסיכון הספציפית לא פגעה בתוצאה 

 12הסופית של הערכת השווי. זאת משום שגם מי שאינו מוסיף פרמיית סיכון ספציפי 

 13, חייב להתייחס למשמעות הסיכון הקיים בפעילות החברה CAPM-במודל ה

 14. באשר לטענת המבקשת ביחס DCF-ישוב תזרים המזומנים החזוי במודל הבח

 15, טענו המשיבים כי מדובר בספקולציה 1.6%-ל 1.3%-לשינוי שיעור הפרמיה מ

 16חסרת בסיס ובהחלטה מקצועית של מר תשובה שלא ראוי לערער על יושרו מבלי 

 17 לזמנו לעדות.

 18 

 19הספציפית משמעה כי הערכת  אני סבורה כי לא הוכח שהוספת פרמיית הסיכון .289

 20השווי שאליה הגיעה טריגר פורסייט חרגה ממתחם הסבירות. ראשית, גם פרופ' 

 21לוי הסכים כי יש מקום להוסיף לתחשיב פרמיית גודל. הוא אף הבהיר כי אין -קידר

 22הבדל לשיטתו בין הוספת פרמיית גודל לבין הוספתה של פרמיית סיכון ספציפית 

 23תו הוא הודה כי ה"טעות" של הוספת פרמיית סיכון מבחינת התוצאה. בחקיר

 24)אותה הוסיפה טריגר פורסייט(, יכולה להתקזז עם  1.6%ספציפית בשיעור של 

 25 לוי הוסיף לתחשיב שלו( באותו שיעור: -פרמיית גודל )שגם פרופ' קידר

 26כב' השופטת: פרופ' קידר לוי, אם מקזזים רעיונית את הטעות "

 27 אחר, אז התוצאה השורה התחתונה. 1.6אבל מוסיפים  1.6 -של ה

 28 ת: זה לא שינה.
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 1 כב' השופטת: נשארת בעינה, נכון?

 2 (.7–3, ש' 199, בעמ' 26.3.2019" )פרוטוקול מיום ת: נכון

 3 

 4 כלשהימכאן שאין מחלוקת בין הצדדים בדבר עצם הצורך בהוספתה של פרמיה 

 5 לשיעורה., אלא המחלוקת היא רק בנוגע CAPM-במודל ה WACC-לנוסחת ה

 6 

 7ולא כל  1%בכל הנוגע לשיעור הפרמיה, לא הוכח כי השיעור הראוי הוא דווקא  .290

 8חורג ממתחם  1.6%. ודאי שלא הוכח כי השיעור של 1.6%שיעור אחר, לרבות 

 9המשפט. כך, בחקירתו של המומחה -הסבירות במידה המחייבת התערבות של בית

 10באופן שרירותי  1%ת השיעור של מטעמה של המבקשת, הסתבר כי הוא עצמו קבע א

 11כשיעור שהוא העריך אותו, בלא שהוא יכול היה לבסס אותו על מקור מסוים 

 12תראה, האחוז הזה אמרתי שבחוות הדעת הראשונה היכרות כללית עם כלשהו: "

 13פחות או יותר הספרות. אני לא יודע בדיוק איפה אוסם נמצאת, אבל אחוז אחד אני 

 14 (. 195; כן ר' שם, בעמ' 21–18, ש' 189עמ' " )שם, בשזה המספר יודע

 15 

 16מאחר שלגישת המבקשת, כל תזוזה של עשירית האחוז ברכיב הספציפי הזה 

 17לבקשת  348מיליון שקלים בשווי מניות הציבור )ור' סעיף  50-משמעה הפרש של כ

 18בין פרמיית הגודל לבין פרמיית הסיכון הספציפית  0.6%האישור, לפיו הפרש של 

 19ממנה(, אין  36%-מיליון ש"ח בשווי החברה, שהציבור מחזיק בכ 980של  גורר הפרש

 20לוי, ולא ניתן לקבל הערכה שהיא "פחות או יותר" -די בהסבר של פרופ' קידר

 21גם מחקירתו של פרופ'  –מדויקת על בסיס "היכרות כללית" עם החומר. אין זה ברור 

 22לכן, על סמך הדברים הללו,  מהו טווח הסבירות ביחס לרכיב זה. לא ניתן –לוי -קידר

 23חורג  1.6%הוא השיעור הסביר או כי השיעור של  1%לקבוע כי הוכח ששיעור של 

 24 ממתחם הסבירות. 

 25 

 26לוי לא שלל את האפשרות שמכוח מחקרים של החברות -יתרה מזאת, פרופ' קידר .291

 27ידיו לפרמיה -המובילות בתחום, היה מקום לשנות את פרמיית הגודל שנקבעה על

 28 והה יותר, העולה על פרמיית הסיכון הספציפית:גב
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 1ש: לפני שכתבת את חוות הדעת, וחיפשת את פרמיית הגודל "

 2המתאימה לחברה בשווי שוק של שני מיליארד דולר, של אוסם? 

 3 תשובתך היא?

 4 ת: לא עיינתי.

 5ש: לא עיינתי. אם אני אספר לך שאם אני מסתכל, אם הייתי, אם 

 6ה רוצה, או אולי אתה לא מאמין לי היית עושה את זה, אולי את

 7 כשאני אומר לך את זה, אם צריך אני אראה לך, אין בעיה.

... 8 

 9נותנת מינימום, מינימום  IBBOTSONעו"ד רונן: היית מגלה ש

 specific risk premium 10 -פרמיית גודל יותר מה 1.7%בטווח של 

 11שהביאה טריגר פורסייט, מה היית אז חושב על חוות דעתך? 

 12 היית משנה אותה?

 13 (.21–7, ש' 202" )שם, בעמ' זה יכול היה להשפיע, יכול להיות ת:

 14 

 15לוי לא בחן הוספת פרמיית נזילות, -מעבר לכל אלה, התברר כי פרופ' קידר

 16הודה כי  פי שהוא-על-"המקזזת" גם היא את פרמיית הסיכון הספציפית. זאת אף

 17, ש' 208עמ'  – 4, ש' 205הוא כלל פרמיה כזו בהערכות שווי שערך בעבר )שם, בעמ' 

 18לוי אף ציין כי יש אפשרות כי לו הוא היה מוסיף פרמיה -(. יתרה מזאת, פרופ' קידר7

 19 כזו, היא הייתה עולה בשיעורה על פרמיית הסיכון הספציפי:

 20פרמיית נזילות  ש: עכשיו תראה לי איפה ואם, אם היית מוסיף"

 21גם במקרה שלנו לצד ימין של המשוואה, יש אפילו אפשרות 

 22 , נכון?1.6 -שהיית מקבל תוצאה יותר גבוהה מ

 23 ת: יש מצב.

... 24 

 25 ש: אבל איפה הבדיקה שלך אם כן או לא?

 26 ת: אני לא, לא בדקתי.

 27 (.22, ש' 207עמ'  – 21, ש' 206" )ר' שם, בעמ' ש: לא בדקת

 28 
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 1 1.6%ידי טריגר פורסייט השיעור של -אכן, גם המשיבים לא הבהירו מדוע נקבע על .292

 2בין  1.6%-ל 1.3%-מדוע שונה שיעור הפרמיה מ -לפרמיית הסיכון הספציפי, ובעיקר 

 3טיוטות הערכת השווי. משכך, יש לנקוט משנה זהירות ביחס לרכיב זה ולבחון 

 4א למסקנה לפיה שווי העסקה בקפידה את השאלה האם הוכח כי יש בו כדי להבי

 5חרג ממתחם הסבירות. אני סבורה כי גם בבחינה כזו, לא ניתן לקבוע שהמבקשת 

 6ידי היועץ הכלכלי של הוועדה, מר -הוכיחה שהשיעור שנקבע בסופו של דבר על

 7תשובה, חורג ממתחם הסבירות. כאמור, המבקשת לא זימנה את מר תשובה לעדות 

 8חה מטעמה לא נתן הסבר מספק שדי בו כדי להשיב כדי להבהיר נקודה זו, והמומ

 9בהתחשב במכלול השיקולים שצוינו לעיל ביחס לפרמיית  –בחיוב על השאלה האם 

 10ידי -הפרמיה שחושבה על –הסיכון הספציפית, פרמיית הגודל ופרמיית הנזילות 

 11 טריגר פורסייט חרגה ממתחם הסבירות. 

 12 

 13 התעלמות מסינרגיות

 14אני סבורה כי גם דינה של טענת המבקשת בדבר ההתעלמות  כפי שיובהר להלן, .293

 15 מסינרגיות להידחות.

 16 

 17(, אני סבורה כי בבחינת המחיר ההוגן, 281–276וכפי שצוין לעיל )בסעיפים  ראשית .294

 18אין מקום לכלול את הערך הסינרגטי הספציפי שבעלת השליטה מצפה לו מקיומו 

 19ר זה כי בעלת השליטה הייתה יכולה של המיזוג ומתוצאותיו. המבקשת טענה בהקש

 20לממש את הסינרגיות שהיא התייחסה אליהן ללא קשר לעסקה )למעט החיסכון 

 21הצפוי בהוצאות כתוצאה מהפיכת החברה לפרטית(, ומשכך יש לכלול אותן בהערכת 

 22לגישת המבקשת, אין  -לסיכומי המבקשת(. במילים אחרות  117שווי החברה )סעיף 

 23נובעות מהוצאתו לפועל של המיזוג, אלא מהפוטנציאל שהיה המדובר בסינרגיות ש

 24ידי נסטלה וללא קשר למיזוג, ולכן יש לקחת -גלום בחברה גם כאשר היא נשלטה על

 25 אותן בחשבון בחישוב שוויה ההוגן של החברה. 

 26 

 27הדעת -אינני מקבלת את הטענה, שאינה עולה בקנה אחד אף עם האמור בחוות

 28לוי הגדיר את הערך הסינרגטי אליו הוא -קידרמטעם המבקשת עצמה. פרופ' 
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 1כהפרש בין שווי החברה לאחר מיזוג לבין שוויין מתייחס בתיאור השגיאות "

 2-לחוות 4.1.1" )סעיף לפני שהתמזגו (stand alone)העצמאי של כל אחת מהחברות 

 3דעתו באופן מפורש כי הוא מתייחס לסינרגיות -דעתו הראשונה(. הוא הבהיר בחוות

 4מהמיזוג, ולא לאלה שניתן היה לממש כתוצאה משליטתה של  כתוצאהלו שיתקב

 5 נסטלה באסם ושאינן קשורות למיזוג:

 6מקיומן של סינרגיות כלשהן  TFלהלן אתייחס להתעלמות "

 7היינו מעל ומעבר ) בעקבות מיזוג אסם ונסטלההצפויות לצמוח 

 8(, ואראה כי אילו התחשבה לשווי הסינרגיות שהתממש עד כה

 9, ולו באופן שמרני הטמון בעסקההערכת השווי בערך הסינרגטי 

 10ביותר, צריכה הייתה הוועדה המיוחדת לדרוש מחיר מניה גבוה 

 11 (.4.1.4" )שם, בסעיף שקלים 82.5-משמעותית מ

 12 

 13לסיכום סעיף הסינרגיות אציין כי לא מובנת לי בהמשך הוא הוסיף וסיכם כי "

 14לנבוע ה הוועדה המיוחדת נמנעה מלשקף את הערך הסינרגטי שאמור הסיבה בגינ

 15 (.4.4.14" )שם, בסעיף על מנת להעלות את שווי החברה מביצוע העסקה

 16 

 17זאת ועוד, ספק אם היה מקום לכלול בהערכת השווי ערכים סינרגטיים 

 18פוטנציאליים שהיו קיימים כתוצאה משליטתה של נסטלה באסם, בהנחה שנסטלה 

 19ה אותם בפועל. זאת לאור העובדה שהפסיקה קבעה כי בהערכת השווי יש לא מימש

 20 ענייןעובר למועד ההערכה )ר'  ידועות וצפויותלכלול רווחים מהשקעות שהיו 

 In re Emerging 21 -דינו של השופט י' דנציגר; ור' גם -לפסק 63, בפס' קיטאל

Communs., Inc. S'holders Litig., No. 16415, 2004 Del. Ch. LEXIS 70, at 22 

*48 (Ch. May 3, 2004) .) 23 

 24 

 25והמומחה מטעם המבקשת הסכים עמם )ר' פרוטוקול מיום  –, המשיבים טענו שנית .295

 26כי גם אם תתקבלנה טענות המבקשת בדבר  –( 132–130, בעמ' 26.3.2019

 27 -ההתעלמות מהסינרגיות, אולם טענתה בדבר פרמיית הסיכון הספציפית תידחה 

 28מניות המיעוט איננו הוגן. -ה היא כי לא הוכח שהמחיר ששולם לבעליממילא המסקנ
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 1ש"ח( לבין המחיר ששולם  75.9זאת, שכן ההפרש בין מחיר המניה בהערכת השווי )

 2והפרש זה הוא ממילא גבוה יותר מהנזק  -ש"ח  6.6ש"ח( הוא  82.5המניות )-לבעלי

 3 ש"ח.  6.14על המניות בגין ההתעלמות מהסינרגיות, העומד -הנטען לבעלי

 4 

 5, בפועל, וכפי שהובהר לעיל, הוועדה פעלה כדי לנסות להשיא את ערך שלישית .296

 6המניות גם תוך שימוש בערכים הסינרגטיים הנובעים מהמיזוג, תוך שהיא היא 

 7 ומתן.-עשתה שימוש ביתרונות הפרטיים והסובייקטיביים של נסטלה ככלי במשא

 8 

 9 לכן, אינני מקבלת את טענות המבקשת בדבר השגיאות בהתעלמות מסינרגיות. 

 10 

 11הדעת של טריגר -לאור האמור אני סבורה כי המבקשת לא הוכיחה כי נפל פגם בחוות .297

 12פורסייט, וכי השווי שנקבע בה איננו השווי ההוגן של מניות החברה. על כל פנים, 

 13ם הסבירות ביחס לשווין האפשרי של המבקשת לא הוכיחה כי שווי זה חורג ממתח

 14 מניות אסם. 

 15 

 16 אינדיקציות נוספות להוגנות התמורה

 17השאלה האם המחיר ששולם למיעוט עבור מניותיו הוא מחיר המצוי  -זאת ועוד  .298

 18הדעת הרלוונטיות -בגדרי מתחם הסבירות, יכולה להיבחן לא רק בהתאם לחוות

 19וההשוואה ביניהן, אלא גם לאורן של "אינדיקציות שוק" נוספות, שלטעמי יש 

 20 לייחס להן משמעות רבה. 

 21 

 22ת שווי של חברות שונות נבדלות לא אחת זו מזו מסקנה זו נובעת מהעובדה שהערכו

 23הדעת של המומחים בהליך דנן -בשיעורים גבוהים ביותר. כפי שעולה גם מחוות

 24הדעת שאין למומחים הסברים מלאים -ומחקירותיהם, ישנם לעיתים רכיבים בחוות

 25לבחירה בהם, וזאת אף שיישומם עשוי לשנות באופן משמעותי מאד את ערכה של 

 26פי שציינתי לעיל, גם המומחה מטעם המבקשת הסכים, במקרה דנן, כי החברה. כ

 27חלק מההכרעות בדבר אומדנים שונים שנעשה בהם שימוש, הן בעלות "אופי 
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 1הדעת הראשונה של -לחוות 4סובייקטיבי" הנובע מהערכתו של כל מומחה )ר' סעיף 

 2 לוי(. -פרופ' קידר

 3 

 4שטרית נ' אריסון השקעות  9491/04המשפט העליון בע"א -כתוצאה מכך קבע בית

 5 ( כי:23.8.2006) בע"מ

 6חוות דעת אינה מהווה תחליף לקונה שמוכן לרכוש את הנכס "

 7המוצע למכירה. הערכת שווי אינה שוות ערך להצעת מחיר. גם 

 8אם היו מציגים המערערים חוות דעת מטעמם ומבססים 

 9כדבעי את הטענה כי מבחינה כלכלית שוויה של החברה עלה 

 10מור בכל אחת מחוות הדעת שהזמינה ההסתדרות, לא על הא

 11היה בכך כדי ליצור יש מאין קונים שהיו מתעניינים ברכישת 

 12דינו של השופט )כתוארו אז( -לפסק 12" )שם, בפס' החברה

 13 גרוניס(.

 14 

 15המשפט משקל -, שם נתן ביתעניין קיטאלהדין ב-מסקנה דומה עולה גם מפסק .299

 16המשפט השווה הסכמה כזו לקיומה -הרכש. ביתלהסכמת "ניצע מתוחכם" להצעת 

 17עניין של עסקה מרצון לפני הצעת הרכש, במסגרתה רוכש המציע בלוק מניות )ר' 

 18דינו של השופט י' דנציגר(. המחיר של עסקה כזו, כך נקבע, -לפסק 95, בפס' קיטאל

 19 עשוי לשמש אינדיקציה להוגנות המחיר בהצעת הרכש. 

 20 

 21ומתן -ע מההערכה לפיה המחיר שנקבע במסגרת משאהרציונל של הקביעה הזו נוב

 22חופשי בין מציע לבין ניצע מתוחכם המוכר חבילת מניות, ואשר יודע להעריך את 

 23הוא המחיר ה"אמתי" המדויק יותר של המניות הללו. יתרה מכך  -שווי המניות שלו 

 24הוגן  לניצע מתוחכם המחזיק בחבילה גדולה של מניות יש עניין רב לעמוד על מחיר -

 25לכל מניה, שישליך באופן משמעותי על המחיר הכולל שהוא יקבל תמורת חבילת 

 26 (.171, בפס' גולדשטיין ענייןדיני ב-המניות שהוא מוכר )ור' גם פסק

 27 
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 1המשפט בדלוור העניקו בשנים האחרונות משקל למחירים -יוער כי גם בתי

 2האינדיקטור  שהתקבלו בעסקאות שנערכו בפועל, תוך קביעה שמחיר העסקה הוא

 3דעת המומחים -הטוב ביותר להערכת שווי החברה ושמשקלו עולה על זה של חוות

 Glob. Corp.  ;Dell, Inc. 4עניין  ; ור' גם140, בעמ' Columbia Pipelineעניין )ר' 

v. Magnetar Glob. Event Driven Master Fund Ltd., 177 A.3d 1 (Del. 2017) ;5 

Verition Partners Master Fund Ltd. v. Aruba Networks, Inc., 210 A.3d 128, 6 

132–133 (Del. 2019).) 7 

 8 

 9אני סבורה כי המשיבים הציגו אינדיקציות המחזקות את המסקנה כי המחיר  .300

 10 ראשיתששולם היה הוגן. המשיבים הפנו למספר אינדיקציות עיקריות בהקשר זה: 

 11 שניתבעד אישור העסקה;  מהמשקיעים המוסדיים הצביע 75%העובדה שרוב של  -

 12העובדה שלאחר מועד ההצעה הראשונית של נסטלה, פנה אל נסטלה ביום  -

 13ש"ח למניה  69גוף מוסדי שביקש למכור את מניותיו באסם במחיר של  12.1.2016

 14 - שלישיתלתצהיר מר בהדור(;  2)כפי שעולה מהודעת הדוא"ל שצורפה כנספח 

 15שהחזיקו בכשני שלישים מתוך סך כל הסכמתן לעסקה של משפחות המייסדים, 

 16העובדה שמסקנת הערכת השווי של טריגר פורסייט  - רביעיתמניות הציבור; ו

 17דעת ההוגנות של אסכולה. עוד טענו המשיבים בהקשר זה כי -נתמכה גם בחוות

 18על המחיר הממוצע של  30%-מחיר המניה ששולם למיעוט משקף פרמיה של כ

 19 לאישור עסקת המיזוג.  הימים שקדמו 30-המניה בשוק ב

 20 

 21המבקשת התייחסה לאינדיקציות הללו. לגישתה, אין לתת משקל להסכמת  .301

 22משפחות המייסדים, שכן כוח המיקוח שלהן היה נמוך. זאת מאחר שמשפחות אלה 

 23רצו למכור את מניותיהן ללא קשר לעסקת המיזוג, והן העדיפו לכן ודאות בהשלמת 

 24 העסקה גם על חשבון האפשרות להשיא את התמורה. 

 25 

 26ם המוסדיים שהשתתפו בהצבעת האסיפה הכללית, נטען שהם עשו זאת ביחס לגופי

 27דין -לפסק 85–78על סמך גילוי חסר ומטעה בדוח העסקה )טענה שנדחתה בסעיפים 

 28זה(. המבקשת הוסיפה כי הסכמה זו אינה עומדת בתנאים של הסכמה של "ניצע 
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 1. מעבר מתוחכם", שכן לגופים המוסדיים לא הייתה אפשרות "לטרפד" את העסקה

 2מהגופים המוסדיים התנגדו  25%-לכך, המבקשת טענה כי דווקא העובדה ש

 3לעסקה, מהווה אינדיקציה לכך שהתמורה לא הייתה הוגנת. זאת, בעיקר לנוכח 

 4החזיקו  -מניות באסם -מהגופים המוסדיים הזרים שהיו בעלי 74%פרסומים לפיהם 

 5 גם במניות נסטלה.

 6 

 7לעיל, אני סבורה כי יש לתת משקל להסכמת רוב הגופים מבין האינדיקציות שצוינו  .302

 8המוסדיים לעסקה כמו גם להסכמתן של משפחות המייסדים. לטעמי, המשקל 

 9המצטבר של הסכמות אלה הוא בעל משמעות וחשיבות בבחינת השאלה האם 

 10המחיר ששולם עבור מניות המיעוט היה הוגן, ויש בו כדי לחזק את המסקנה לפיה 

 11 א חרג ממתחם הסבירות. מחיר העסקה ל

 12 

 13גופים מוסדיים נחשבים בדרך כלל לגופים מתוחכמים המסוגלים להעריך בכוחות  .303

 14עצמם את שווי החברה, ולכן ניתן לייחס להסכמתם משנה חשיבות. הסכמה של רוב 

 15מקרב הגופים המוסדיים מהווה משום כך אינדיקציה בעלת משקל ראייתי לביסוס 

 16המניות היה בטווח הסבירות )והשוו ת"צ -ולם לבעליהמסקנה לפיה המחיר שש

 17(; 21.12.2015) ( בע"מ1990מגן נ' אוליצקי כריה ) 36604-02-10)מחוזי תל אביב( 

 18נ' מלאכי  Elad High Plateau Acquisition Inc 9714-07-15ת"א )כלכלית( 

 19ומלאכה ספרא נ' מ.ת.מ. מבני תעשיה  20457-03-11(; ת"צ )כלכלית( 8.12.2015)

 20 ((.9.6.2014) בע"מ

 21 

 22הדעת של אנטרופי, -מסקנה זו מקבלת משנה תוקף במקרה דנן, כאשר חוות

 23ידי -שהמליצה להתנגד לעסקה בנימוקים החופפים בחלקם לאלה שנזכרו על

 24המבקשת בבקשה הנוכחית, עמדה לנגד עיניהם של הגופים המוסדיים עובר 

 25לחלק נכבד מטענות המבקשת  להצבעה. כלומר, הגופים המוסדיים היו מודעים

 26 המועלות בבקשה, ולמרות זאת הם החליטו לאשר את העסקה. 

 27 
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 1מהגופים המוסדיים היא אינדיקציה לכך  25%אינני סבורה כי התנגדותם של 

 2שהמחיר ששולם לציבור כנגד מניותיו היה מחיר בלתי סביר ולא הוגן. אם המבקשת 

 3מוסדיים, אז יש לבחון מה הייתה מסכימה כי יש לתת משקל לעמדתם של הגופים ה

 4העמדה של כלל הגופים הללו. לכן, יש להביא בחשבון את העובדה שרוב נכבד 

 5מקרבם היה סבור כי יש לאשר את העסקה בתנאים בהם היא הוצעה. בכל הנוגע 

 6מהגופים המוסדיים הזרים גם  74%לפרסומים הנטענים על אודות החזקה של 

 7דינו של -לפסק 95לא הוכחה )והשוו לאמור בפס'  הרי שטענה זו -במניות נסטלה 

 8 (.עניין קיטאלהשופט י' דנציגר ב

 9 

 10בהתייחס למשפחות המייסדים, אני סבורה כי תמיכתן בעסקה היא אינדיקציה  .304

 11חשובה נוספת להגינות המחיר. משפחות המייסדים כוללות את משפחות קולן 

 12-רמן ווילמסדורף שהחזיקו יחד בכ)ירקוני(, לורש וגליק )פינקלשטיין( והאחים צימ

 13ממניות המיעוט(. הסכמתן של משפחות  67%-ממניות החברה )ובסך הכול בכ 24%

 14 אלה לעסקה היא משמעותית ממספר טעמים. 

 15 

 16למשפחות המייסדים היה אינטרס אישי משמעותי מאד בשאלה מה יהיה מחיר 

 17יותר מפי  -ה העסקה. משפחות אלה החזיקו בחלק משמעותי ממניות הציבור בחבר

 18המניות מקרב הציבור יחד. לכן, מבחינתן -שניים מהחזקותיהם של כל יתר בעלי

 19הייתה משמעות רבה מאד לשאלה מה יהיה המחיר שנסטלה תשלם עבור המניות, 

 20כאשר לכל שינוי במחיר הייתה השלכה משמעותית על סכומי הכסף שיתקבלו על 

 21הציבור, שהמוטיבציה שלהם לבחון  מניות המיעוט מקרב-ידיהן. בניגוד ליתר בעלי

 22לעומקה את השאלה מהו המחיר ההוגן של המניות היא נמוכה, הרי שחזקה על נציגי 

 23המשפחות כי בחנו שאלה זו, וכי הם לא היו מאשרים את העסקה אלמלא היו 

 24סבורים כי המחיר שהוצע במסגרתה הוא מחיר הוגן, או לו הם היו סבורים כי ניתן 

 25 ות מחיר גבוה יותר. לקבל תמורת המני

 26 

 27בהקשר זה יש להדגיש כי כמי שייסדו את החברה וכמי שנציגים מטעמן עדיין 

 28מכהנים בדירקטוריון שלה )למעט האחים צימרמן ווילמסדורף(, חזקה על 
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 1המשפחות שמצבה של החברה היה ידוע להן היטב. משכך הן יכלו להעריך בכוחות 

 2מניותיהן כנגזרת של שווי זה, ולהסכים עצמן את שוויה של החברה ואת השווי של 

 3 להצעה רק אם היא נראית להם הוגנת.

 4 

 5המניות ממשפחות -במאמר מוסגר יצוין, כי כאמור לעיל, חלק נכבד מבעלי .305

 6המייסדים נמנע מלהצביע באסיפה הכללית מחשש לניגוד עניינים. עם זאת, אין בכך 

 7ת המייסדים נמנעו , אמנם חלק ממשפחוראשיתלשנות ממסקנתי האמורה. 

 8המניות, אולם נציגיהם תמכו בעסקה בישיבת -מלהצביע באסיפת בעלי

 9לעסקה, סביר  להתנגד, אילו היו משפחות המייסדים מבקשות שניתהדירקטוריון. 

 10להניח כי הן לא היו רואות את עצמן כמצויות במצב של ניגוד עניינים עם בעלת 

 11בהצבעה ולסכל את העסקה. לכן  השליטה. במקרה כזה, הן היו יכולות להשתתף

 12העובדה שחלק מהן לא לקחו חלק בהצבעה מעידה על כך כי הן תמכו בעסקה כפי 

 13 שגובשה.

 14 

 15המבקשת טענה כי אין לתת משקל להסכמתן של משפחות המייסדים, שכן הן היו  .306

 16מעוניינות מזה תקופה ארוכה למכור את מניותיהן, וכי הן היו מסכימות לכן למכור 

 17גם במחיר שאינו משקף את שווין ההוגן. טענה זו לא הוכחה. יתרה מזאת, גם אותן 

 18בהנחה שמשפחות המייסדים אכן היו מעוניינות למכור את מניותיהן, אין סיבה 

 19להניח כי הן היו עושות זאת במחיר נמוך ממחירן ההוגן. כך, אין כל טענה לפיה 

 20מזומנים, או כי הייתה סיבה משפחות המייסדים כולן או חלקן היו במצב של מצוקת 

 21אחרת לרצון שלהן למכור את המניות בחיפזון. בנסיבות כאלה, אין לכן טעם להניח 

 22היו מסכימות למכור את  –שאין גם כל טענה כי פעלו במשותף  –כי המשפחות הללו 

 23 המניות שלהן במחיר שאינו משקף את שווין ההוגן ושחורג ממתחם הסבירות. 

 24 

 25המבקשת, אילו משפחות המייסדים היו מבקשות למכור את לשיטת  -זאת ועוד 

 26מניותיהן, הן היו יכולות לעשות כן במחיר מופחת. אולם, אין מחלוקת שהמשפחות 

 27לא עשו כן ולא מכרו את מניותיהן לפני העסקה. מכאן שהן לא היו מוכנות למכור 

 28 את מניותיהן בכל מחיר, גם כזה שאינו סביר בעיניהן.
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 1 

 2וד כי המשפחות לא היו יכולות למכור את המניות בבורסה, שכן המבקשת טענה ע

 3אילו הן היו מציעות אותן למכירה, הדבר היה מביא לנפילה במחיר המניה. 

 4המשיבים טענו מנגד כי במקרים מסוג זה, מקובל כי המכירה נעשית מחוץ לבורסה, 

 5הייתה  וכי נמכרות כל המניות במקשה אחת )אם כי המבקשת טענה כי מכירה כזו

 6 לסיכומיה(.  144ר' סעיף  -( על מחיר השוק discountנעשית בהנחה )

 7 

 8דעת זו עולה -דעת ההוגנות של אסכולה, הרי שמחוות-לבסוף, בנוגע למסקנות חוות .307

 9כי לא זו בלבד שמחיר העסקה היה הוגן, אלא כי הוא כלל פרמיה גבוהה בצורה 

 10(. 7–6, בעמ' 31.1.2016יוחדת מיום יוצאת דופן )ור' פרוטוקול ישיבת הוועדה המ

 11בהקשר זה יודגש שוב כי המבקשת לא העלתה כל טענה ביחס לאובייקטיביות, 

 12דעתה משקל משמעותי -לתמריצים או למקצועיות של אסכולה. לכן, יש לתת לחוות

 13מניות המיעוט היה שווי הוגן. לאור -בבחינת השאלה האם השווי שקיבלו בעלי

 14 שובה לשאלה זו היא חיובית. הדעת, הת-האמור בחוות

 15 

 16מנגד, המבקשת התייחסה למספר אינדיקציות חיצוניות המעידות לשיטתה דווקא  .308

 17על כך כי התמורה ששולמה למיעוט לא הייתה הוגנת. טענותיה של המבקשת 

 18מבוססות על עסקאות בהן מכרו האחים פרופר את מניותיהם לנסטלה במועדים 

 19ת טענה כי התמורה ששילמה נסטלה למר דן פרופר שקדמו לעסקת המיזוג. המבקש

 20עבור מניותיו )שנתיים לפני עסקת המיזוג( גבוהה באופן ניכר מהתמורה ששולמה 

 21לאור  -ש"ח למניה, בהתאמה(. זאת  82.5ש"ח למניה לעומת  93.8בעסקה דנן )

 22 השוואה בין מכפיל הרווחיות בעסקת דן פרופר לבין עסקת המיזוג. 

 23 

 24כי יש להביא בחשבון בהקשר זה את העובדה כי בעלת השליטה  המבקשת הוסיפה

 25יכולה הייתה לתזמן את עסקת המיזוג לפי מחיר המניה, וכי מניותיו של מר דן פרופר 

 26לאחר עליית שער המניה, בעוד שמניות המיעוט בעסקת המיזוג  –כך נטען  –נרכשו 

 27בסיס מחיר השוק נרכשו לאחר ירידת שערים. לגישת המבקשת, בחינת הפרמיה על 
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 1מעידה על  –בהתאם לגישתה הראשונית של טריגר פורסייט  –ביום ביצוע העסקה 

 2 כך כי הפרמיה ששולמה לציבור נמוכה מהפרמיה ששולמה בעסקת דן פרופר.

 3 

 4מנגד הבהירו המשיבים כי אין להשוות בין עסקאות שונות ונפרדות שנערכו  .309

 5אינה הגישה המומלצת להערכת שווי בתקופות זמן שונות; כי גישת המכפילים 

 6לוי -ידי פרופ' קידר-; כי בחישוב פרמיית המכפילים עלDCF-חברות אלא שיטת ה

 7נעשה שימוש בקבוצת חברות השוואה מוטה ולא מתאימה, וכי כאשר המכפילים 

 8מתוקננים בהתאם לשינויים שחלו במכפילי אסם לאורך זמן, פרמיית המכפילים 

 9 לציבור. הגבוהה היא זו ששולמה 

 10 

 11עוד טענו המשיבים כי כאשר בוחנים את ממוצע המכפילים בעסקאות האחים 

 12פרופר, הם דומים לאלה נושא עסקת המיזוג, כאשר הציבור קיבל מכפילים גבוהים 

 13יותר מאלה שקיבל מר גד פרופר ונמוכים מאלה שקבל מר דן פרופר. בנוסף, 

 14בין האחים פרופר  2004 העסקאות עם האחים פרופר בוצעו על סמך הסכם משנת

 15לוי הודה כי אילו הוא היה מכיר את ההסכם, יכול -(, ופרופ' קידר1לבין נסטלה )נ/

 16 להיות שהוא היה בוחן את ההצעות באופן שונה.

 17 

 18אני סבורה כי אין לקבל את עמדת המבקשת גם בהקשר זה. ראשית יצוין כי ספק  .310

 19בע באופן בלעדי על בסיס אם המחיר שנקבע במכירת מניות האחים פרופר נק

 20. זאת מאחר שבתצהירו שצורף לתשובה לבקשת האישור, לא 2004ההסכם משנת 

 21לאחר שקיימתי מו"מ מול הזכיר מר דן פרופר את ההסכם הנ"ל, והוא אף ציין כי "

 22אנשי נסטלה הגענו לסיכום על פרמיה הולמת על מחיר השוק באותה עת 

 23 לתצהיר מטעמו(.  24" )סעיף למניותיי

 24 

 25יחד עם זאת, אני סבורה כי המבקשת לא הוכיחה כי הסתמכות על עסקאות פרופר 

 26המניות מקרב הציבור בעסקת המיזוג -מביאה למסקנה כי המחיר ששולם לבעלי

 27חרג ממתחם הסבירות ולא היה הוגן. המבקשת התמקדה במחיר ששולם בעסקת דן 

 28לבקשת האישור,  144–117-ו 6פרופר והתעלמה מעסקת גד פרופר )ר' למשל סעיפים 
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 1לתגובה לתשובות לבקשת האישור(. זאת, בלא שהיא הבהירה מדוע היא  94סעיף 

 2(. התעלמות 21–19ש'  33, בעמ' 26.3.2019הבחינה בין העסקאות )ר' פרוטוקול מיום 

 3המבקשת מעסקת גד פרופר מעידה על כך כי גם המבקשת אינה סבורה כי התמורה 

 4 ו שקיבל הציבור. בעסקת גד פרופר היא גבוהה מז

 5 

 6ואכן, בחינה כוללת של שתי העסקאות, מעידה על כך כי נסטלה רכשה את המניות 

 7מהאחים פרופר פעם במחיר נמוך יחסית למחיר בעסקת המיזוג )מגד פרופר( ופעם 

 8במחיר גבוה ביחס למחיר זה )מדן פרופר(. משכך, לא ניתן להסיק מעסקאות אלה 

 9ה בוצעה עסקת המיזוג( כי תנאיה של עסקת המיזוג )שנערכו בתקופות שונות מזו שב

 10ימים  30לא היו הוגנים. עוד יצוין, כי בבחינת הפרמיה על מחיר השוק בתקופה של 

 11לפני העסקה עולה כי הפרמיה בעסקת דן פרופר הייתה נמוכה מזו ששולמה לציבור. 

 12שונות אמנם, ניתן לבחון ולנתח את מחיר העסקה אל מול עסקת דן פרופר בדרכים 

 13אשר יביאו לתוצאות שונות, אולם עובדה זו מוכיחה כי לא ניתן להתייחס לעסקת 

 14 דן פרופר בהכרח כאל עסקה "עדיפה". 

 15 

 16המסקנה העולה מפרק זה היא אם כן כי לאור העובדה שנטל ההוכחה הוטל על  .311

 17המבקשת, ולאור סטנדרט הביקורת המחמיר יחסית )מבחינת המבקשת( שמפעיל 

 18ט, שהוא תוצאה של הליך בעל משמעות שקיימה הוועדה הבלתי תלויה המשפ-בית

 19ושל ההליך המפורט שהתנהל בבית המשפט, יש לקבוע כי המבקשת לא הרימה את 

 20כי  –ולו גם ברמה הנדרשת בשלב זה של הדיון  –הנטל שהוטל עליה ולא הוכיחה 

 21נו מחיר מניות המיעוט חורג ממתחם הסבירות וכי הוא אי-המחיר ששולם לבעלי

 22הוגן. יתרה מזאת, אני אף סבורה כי לאור כלל האינדיקציות שפורטו לעיל, אף לו 

 23היה הנטל מוטל על המשיבים, הרי שהם הוכיחו למצער כי מחיר העסקה נופל בגדרי 

 24 מתחם הסבירות. 

 25 

 26 משכך, דין בקשת האישור להידחות. 

 27 

 28 עוללות
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 1בשולי הדברים ולמעלה מן הצורך, נתייחס בקצרה לטענת המשיבים לגבי הנזק  .312

 2המשפט -לחברי הקבוצה. כידוע, בשלב הדיון בבקשה לאישור תביעה ייצוגית, בית

 3אינו נדרש לבחון את השאלה מהו גובה הנזק שנגרם לחברי הקבוצה, ושאלה זו 

 4)ר' ת"צ )מחוזי מרכז(  נדונה רק בשלב השני של הדיון, שלב הדיון בתביעה לגופה

 5 הראל פיא קרנות נאמנות בע"מ נ' לנדמארק גרופ בע"מ 14144-05-09

 6, רבי נ' בנק הפועלים בע"מ 21795-03-15(; והחלטתי בת"צ )כלכלית( 27.12.2012)

 7 ((. 7.9.2017) 104-ו 98פס' 

 8 

 9המשפט נדרש -יחד עם זאת, כאשר רכיב הנזק הוא אחד מרכיבי עילת התביעה, בית

 10האם מבקש האישור הוכיח את עצם קיומו של  –כבר בשלב בקשת האישור  –ון לבח

 11נזק לחברי הקבוצה )להבדיל משיעורו(. אם מבקש האישור אינו עומד בדרישה 

 12דיני בת"צ )כלכלית( -להוכחה לכאורה של רכיב זה, בקשתו תידחה )ר' למשל פסק

 13 ((. 21.11.2019) בוכריס נ' אפולו פאוור 60401-12-17

 14 

 15אחת מטענות המשיבים במקרה דנן הייתה כי המבקשת לא הוכיחה קיומו של נזק  .313

 16לקבוצה אותה היא מבקשת לייצג, שכן נסטלה לא הייתה מסכימה לשלם עבור 

 17 מניות המיעוט מחיר שהוא גבוה יותר מהמחיר ששולם להם בפועל. 

 18 

 19דיבור דין זה, אין מקום להרחיב את ה-לאור התוצאה אליה הגעתי לעיל בפסק

 20בנושא זה. יחד עם זאת, יש לציין כי השאלה האם נסטלה הייתה מסכימה לשלם 

 21מחיר גבוה יותר עבור מניות המיעוט לא נבחנה בפועל. זאת בין היתר מאחר 

 22שהמבקשת לא הגישה את בקשתה אלא לאחר שהעסקה אושרה והושלמה, והיא לא 

 23לקבל פיצוי בגין הנזק אלא רק  -ביקשה במסגרתה לעצור את העסקה ולמנוע אותה 

 24שנטען שנגרם לחברי הקבוצה )זאת, בניגוד למבקש אחר שעתר לקבל צו מניעה 

 16698-03-25ר' תנ"ג )מחוזי מרכז(  -לדחיית הצבעת האסיפה הכללית ועסקת המיזוג 

 26 ((. 15.3.2016) בן חמו נ' אסם השקעות בע"מ 16

 27 
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 1ם הוועדה הבלתי ומתן שהיא מנהלת ע-בהקשר זה יש להדגיש כי במסגרת המשא

 2תלויה, לא חלה על נסטלה חובה להסכים להצעה לרכישת מניות המיעוט, יהיה 

 3המחיר המוצע עבור המניות אשר יהיה. נסטלה רשאית לסרב לבצע את העסקה גם 

 4מאחר  -אם המחיר שהיא נדרשת לשלם עבור המניות הוא מחיר סביר והוגן )למשל 

 5שקיע את הסכום הנדרש כדי לרכוש את שהיא אינה מעוניינת או אינה מסוגלת לה

 6 המניות, או מכל סיבה אחרת(. 

 7 

 8המניות מבקש למנוע את קיום העסקה לפני השלמתה, הייתה -אילו היה אחד מבעלי

 9לנסטלה הזדמנות להביע את עמדתה בשאלה האם היא נכונה להוסיף למחיר 

 10 -ילית העסקה סכום נוסף אם לאו. אילו תשובתה באשר לאפשרות כזו הייתה של

 11המשפט היה קובע כי מחיר העסקה שהתגבש בין נסטלה לבין אסם -הרי שגם לו בית

 12חרג ממתחם הסבירות ולא היה הוגן, התוצאה הייתה כי העסקה לא הייתה יוצאת 

 13 מניות המיעוט היו נותרים בעלים של מניותיהם. -אל הפועל, ובעלי

 14 

 15נסה למנוע את העסקה כפי עוד יש לציין כי לא הייתה מניעה לכך שהמבקשת ת .314

 16וזאת בין לפני כינוסה של האסיפה הכללית שאישרה את העסקה  -שהיא התגבשה 

 17דעתו -על תנאיה, ובין מיד לאחר מכן. זאת מאחר שמחומר הראיות עולה כי חוות

 18לוי על מסקנותיה של הוועדה המיוחדת הייתה בידי המבקשת כבר -של פרופ' קידר

 19יים לפני מועד כינוסה של האסיפה הכללית )ר' נספח כ"ח , היינו שבוע3.3.2016ביום 

 20לבקשת האישור(. כאמור, המבקשת פעלה רק בדיעבד ועתרה לפיצוי בגין הנזק 

 21שנגרם כתוצאה ממחיר העסקה, פיצוי שלו היה נפסק לזכות חברי הקבוצה היה 

 22משנה בדיעבד את תנאי העסקה בניגוד להסכמתה של נסטלה. בנסיבות אלה לא 

 23 –המשפט היה נדרש לסוגית הנזק -כפי שצריך היה לבחון אילו בית –גם לבחון ניתן 

 24 האם נסטלה הייתה מסכימה להוסיף על המחיר בזמן אמת אם לאו. 

 25 

 26בשולי הדברים אציין כי המבקשת העלתה במסגרת בקשתה טענות ביחס להפרת  .  315

 27וועדה חובת ההגינות של בעלת השליטה. משעה שבעלת השליטה מינתה את ה

 28ומתן מטעמה של אסם, היא הייתה -המיוחדת והקנתה לה עצמאות בניהול המשא
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 1ומתן, -רשאית לפעול אל מול הוועדה המיוחדת כפי שפועל כל צד במסגרת משא

 2היינו כדי למקסם את התועלת שלה עצמה. לכן, ניסיונותיה לשפר את עמדתה 

 3 ות מטעמה. ומתן אינם יכולים להיחשב להפרת חובת ההגינ-במהלך המשא

 4 

 5המגבלה היחידה שהוטלה על נסטלה היא חובתה שלא למנוע מהוועדה לפעול באופן 

 6עצמאי ולא לנסות להתערב בפעולותיה. הנושא היחיד שיכול היה להיחשב כבעייתי 

 7בהקשר זה הוא פגישתו של עו"ד הייק עם חברי הוועדה לפני שהיא החלה לפעול. 

 8הגינות שלה ביחס לפגישה זו )שלא היא ולא כדי לקבוע כי נסטלה הפרה את חובת ה

 9עו"ד הייק יזמו אותה אלא חברי הוועדה(, היה על המבקשת לטעון ולהבהיר נושא 

 10זה. כך, היה עליה לטעון ולהבהיר האם יש לייחס בנסיבות המקרה דנן את פעולותיו 

 11 מכוח -ומעשיו של עו"ד הייק, שאיננו אחד האורגנים של החברה, לנסטלה, ואם כן 

 12מה. המבקשת לא העלתה כל טענה בהקשר זה ואני סבורה לכן כי היא לא עמדה 

 13בנטל ולא הוכיחה, בהתייחס לפגישה האמורה, כי נסטלה הפרה את חובת ההגינות 

 14  שלה כלפי החברה. 

 15 

 16 לאור כל האמור לעיל, בקשת האישור נדחית. -סוף דבר  .316

 17 

 18דין זה לעיל, נושאים -הבקשה והדיון בה העלו, כפי שפורט בפסק - באשר להוצאות

 19רבים ומשמעותיים, שהדיון בחלק גדול מהם היה תקדימי ובעל משמעות רבה 

 20לעסקאות מיזוג עתידיות. משכך, ולאור העובדה שאין מדובר בבקשה חסרת בסיס 

 21אי מאחר שהמבקשת אכן הצביעה על מספר פגמים שחייבו בירור מהותי של תנ

 22 העסקה, אני סבורה כי אין מקום לעשות צו להוצאות לחובתה. 

 23 

 24 לכן, אינני עושה צו להוצאות. 

 25 

  26 

 27 , בהעדר הצדדים.2020אוגוסט  04, י"ד אב תש"פניתן היום,  

          28 
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