עמוד 1

הנגזרות
הלים,
היזהרו %05 :מהתביעות
האחרונות הוגשו מאז2011
 40השנה
כשבעל מניות סבורשמנהליה של
העלייה במודעות הציבוריתלכשלים בשוק ההון ובזכות הקמתהמחלקההכלכלית בבית המשפט המחוזיבתל אביב חלזינוק במספר
עם
התביעות הנגזרותבישראל במה עוסקות רובהתביעות ,למה כמעט אף פעם לאמגיעים לפסקדין ,והאם הןמצליחות
לייצר הרתעה?
חברה גרמו להנזק ,והחברה אינה ממצה אתזכויותיה

יסמין

יכוללהגיש תביעה נגזרת
הוא

העלייה החדה
למרות
התביעות הנגזרות שמוגשותלבית
המשפט ,לא פשוט לדלג מעל המ־
$TS1$המשוכה$TS1$
$DN2$המשוכה $DN2$של אישור הבקשה .כך ,למ־
$TS1$למשל$TS1$,
שוכה
$DN2$למשל $DN2$,בנושא שלחלוקתדיווידנדים,
של,
דחה באחרונה השופט חאלד כבוב
המשפט המחוזי בתל אביב
מבית
שתי בקשותלאישור תביעות נג־
$TS1$נגזרות$TS1$
במספר

גואטה

<< כשכעלי מניות של חכ־
$TS1$חכ$TS1$%%

%%
$DN2$

רה

שנושאי

סבורים

$TS1$לנזקים$TS1$,
לנ־
התפקידים בהברה גרמו לה
זקים,
ם $DN2$,הםיבולים להגיש תביעה
נגזרת.

האחרונות

בשנים

הפבו

התביעות הללו לאחד מהבלים

המרכזייםלאכיפה
ההון,

ומאז

בשנים האחרונות,

פרטית

2011

זרות
$DN2$נגזרות$DN2$

בשוק

שהוגשו נגד חברת בזק .הט־
$TS1$הטענות$TS1$

$DN2$הטענות $DN2$היו כי בזקחילקה דיווידנדים
ענות

נרשם זינוק

והפחיתההון ,כאשרבמקביל נטלה
במספר התביעות הנגזרות
חד
החברההלוואות וגייסה חוב כדי
המשפט :על פי
שהוגשו לבית
לאפשר לבעל השליטה בחברה,
נתונים שנאספו על ידיהקלי־
$TS1$הקליניקה$TS1$
אלוביץ',להחזיר את הל־
$TS1$הלוואות$TS1$
שאול
שבמרכז האק־
$TS1$האקדמי$TS1$
קה $DN2$לשוק ההון
ניקה
$DN2$הלוואות $DN2$שלקח כדי להשתלטעל בזק.
וואות
יותר עלהמניפולציות הללו,
$DN2$ורכישות %01 $DN2$ופעולות מסחריות
כישות
ריווירנרים מסיבית ,עסקותבעלי תגמול״ ,הוא אומר.
ולעסקים ,מ1970 -
דמי
י $DN2$למשפט
ההחלטה של כבוב תעמוד בקרוב
והדיון הציבורי הפך גם הוא בי־
$TS1$ביקורתי$TS1$
דוגמת מתן הלוואותוליקויים
בנוסף ,ב 2011 -נכנם לתוקף
לצר
בכירים
ושכר
134
הבל
בסך
2011
הוגשו
העניין
עניין
ועד
שהוגש
$DN2$ביקורתי $DN2$יותר כלפי השיטה״.
קורתי
תיקון  16לחוק החברות ,שחי־
$TS1$שחיזק$TS1$
התקשורת במא־
$TS1$במאבקים$TS1$
הגובר מצר כלי
נגזרות
במוצרי ביטוח .( %22
לבחינה ,בעקבות ערעור
ולעומת
תביעות
המשפט
לבית
גיל לא הופתע לגלות שה־
$TS1$שהנושא$TS1$
$DN2$שחיזק $DN2$את כוחם של בעלי המניות
זק
מת־
$TS1$מתמרצים$TS1$
בתחום
משפטיים
בקים
$DN2$במאבקים$DN2$
הוגשו
זאת ,מאז  2011בלבד
העליון .אחת הטע־
$TS1$הטענות$TS1$
$DN2$הטענות $DN2$בערעור היא כי כבוב הלך רחוק
נות
$DN2$שהנושא $DN2$המרכזי בתביעות נגזרות
נושא
מהציבור
$DN2$מתמרצים $DN2$בעלי מניות ועורכי דין
מרצים
בבר  107תביעות נגזרות.
נובעת
״ההרתעה
בפיקוח על עסקות
הוא חלוקת ריווירנרים .״הרכי־
$TS1$״הרכישות$TS1$
עםבעלי שליטה ובמינוי דיר־
$TS1$דירקטורים$TS1$
להגיש תביעותנגזרות״.
תביעה נגזרת מוגשת על ירי
המביכה״
מהחשיפה
מדי ,שכן בשלב של אישור תובענה
נגזרת כלומר בשלב המקדמיבל־
$TS1$בלבד$TS1$
ההליכים להגשת תביעה נגז־
$TS1$נגזרת$TS1$
שהת־
$TS1$שהתרחשו$TS1$
$DN2$״הרכישות $DN2$המטונפותהגדולות
שות
$DN2$דירקטורים $DN2$חיצוניים .לדברי גיל,
קטורים
בנוסף ,מציין גיל שני שי־
$TS1$שינויים$TS1$
בעלי המניות ,בשם החברה ,נגר
היה על בית המשפטלבחון
בד
$DN2$בלבד$DN2$
רגילה.
רת
$DN2$שהתרחשו $DN2$בישראל בשנים האחרונות
רחשו
התיקון הזה יצר ״רוח גבית״
ב2011 -
שהתרחשו
נויים
$DN2$שינויים$DN2$
הדירקטורים ונושאי המשרה .היא
$DN2$נגזרת $DN2$שונים מבהגשת תביעה
לכאורה.
סעיף  194בחוק החברות קובע כי
השימוש
המשפט העלו לסדר היום את
הפרטית בבתי
הקמת המחלקה לאכיפה
הראשון הוא
מאפשרת לבעל המניות להיכנס
רק קיומה שלעילה
גם לאחר
באמצעות תביעות נגזרות.
המשפט המ־
$TS1$המחוזי$TS1$
בבית
$TS1$המנהלים $TS1$.הכלכלית
בנעלי החברה,ולתבוע את המ־
שבקשה לתביעה
שעושים בעלי שליטה במנגנון בעל המניות צריך קודם כללהציע
נגזרת מאושרת ,ברוב המוחלט
המשרה
לחברהלתבוע את נושאי
מנת
$DN2$המחוזי $DN2$בתל אביב .פסקי הרין של
חוזי
הם
 $DN2$.אם ייפסקו פיצויים
נהלים.
$TS1$ועסקים $TS1$חלוקת הריווירנרים על
במרכז האקדמי למשפט וע־
של המקרים הצדדיםיגיעו בשלב
בעצמה ,ורק אם היא מסרבת הוא
חברות ,ולכסות בא־
$TS1$באמצעות$TS1$
$TS1$התביעות $TS1$׳לחלוב׳
$DN2$ועסקים $DN2$ערכו גם פילוח של הת־
סקים
המחלקה
שופטי
שלושת
החברה.
לקופת
קובעים
מועברים
זה לפשרה ,כך שבסופו של דבר
רשאי להגיש בעצמו תביעה נגז־
$TS1$נגזרת$TS1$.
את
הנושאים
$DN2$התביעות $DN2$הנגזרות לפי
תקדימיות בדיני חב־
$TS1$חברות$TS1$
$TS1$במספר $TS1$הלכות
מה גרםלעלייה החרה במ־
$DN2$באמצעות $DN2$כספי המשקיעים
מצעות
ביעות
לא תהיה הכרעת בית משפט .גם
פרוצדורלית,ההליכים
$DN2$נגזרת $DN2$.מבחינה
רת.
ההלוואות שנטלו כרי לרכוש
מהבקשות %23
$DN2$חברות $DN2$וניירות ערך,ולטענת גיל שלהן :כשליש
רות
ר $DN2$התביעות הנגזרות? לדברי
ספר
בארה״ב רק מעט מהתביעות הנגז־
$TS1$הנגזרות$TS1$
דומים לאלה של תביעה ייצוגית.
חברות.
אותן
את
מלכתחילה
עוסקות בהחלטות שקיבלו די־
$TS1$דירקטורים$TS1$
משמעותית את
הם גם מחזקים
ד״ר עמירםגיל ,ראשהקליניקה
$DN2$הנגזרות $DN2$מגיעות לשלב פסק הדין.לד־
$TS1$לדברי$TS1$
רות
חברות חילקו בשנים האחרונות התובע צריך ,קודםכל,להגישלבית
משרה בכירים
$DN2$דירקטורים $DN2$ונושאי
רקטורים
המשקיעים מהציבור ,כולל בכל
לשוק ההון במרכז האקדמי למ־
$TS1$למשפט$TS1$
$DN2$לדברי$DN2$פרופ׳ אהוד קמר מאוניברסיטת
ברי
ריווירנרים במיליוני שקלים
בחברות ציבוריות סביב חלוקת
הנוגע לאכיפה פרטית .״האקטי־
$TS1$״האקטיביזם$TS1$
פט $DN2$ועסקים ,בשנים האחרונות
שפט
המשפט בקשה לאשר את התביעה
תל אביב ,בארה״ב כמעט כל הת־
$TS1$התביעות$TS1$
כנגזרת .בית המשפט בוהן אם הנג־
$TS1$הנגזרת$TS1$
הכרה
דחיית
משערוך נרל״ן,
ריווירנדים .נתח משמעותי נו־
$TS1$נוסף$TS1$
המשפט
$DN2$״האקטיביזם $DN2$השיפוטי של בית
ביזם
גברה המודעות הציבורית לנו־
$TS1$לנושא$TS1$
$DN2$הנגזרת $DN2$היאלטובת החברה ואם הוגשה
זרת
בהפסדים ורווחים רעיוניים וח־
$TS1$וחשבונאיים$TS1$,
$DN2$נוסף $DN2$עוסק בשכר בכירים והסכמי
סף
מניות
$TS1$״הרגישות $TS1$הכלכלי
 $DN2$הבשלים בשוק ההון .״הר־
שא
$DN2$התביעות $DN2$מסתיימות לפני שנשמעו
ביעות
מתמרץ בעלי
עדים באחת משתי אפשרויות :או
בתום לב ואז מחליט אם לקבל
שטרם הניבו רווח
שבונאיים,
$DN2$וחשבונאיים$DN2$,
ועורכי דין להגיש תביעות נגר
לסוגיות כגון
ישות $DN2$הציבורית
גישות
שכר עם בעלי שליטה .( %81
לגופה ,בסילוק על הסף ,כי הופרה רק חו־
$TS1$חובת$TS1$
את הבקשה
המשפט ,מצ־
$TS1$מצדם$TS1$,
ממשילחברה .בתי
דירקטורים ונושאי משרה ולת־
$TS1$ולתבוע$TS1$
עצמאותם של דירקטורים ,רכי־
$TS1$רכישות$TS1$
ולדון בתביעה
נושאים נוספים הם עסקות עם
$DN2$חובת $DN2$הזהירות וכל החברות בארה״ב
בת
אולדחות אותה על הסף.
קפדנית
$DN2$מצדם$DN2$,מפעילים ביקורת
דם,
שמהםיקבלו רכיב בעלי עניין  ,) %61מיזוגים ור־
$TS1$ורכישות$TS1$
$DN2$ולתבוע $DN2$פיצויים,
ת $DN2$מטונפות הכרוכות בחלוקת
שות
בוע

אין
הקושי והסיבון

ברשות ניירות ערך זיהו את
הבלבלי שניצב בפני תובע בתביעות
או נגזרות

בהפרות הוקי ניירות ערך.

ייצוגיות

בדילעודד

רשות ניירות

ערן

מחליטה באילו

לדברי עו״ר אופיראיל ,הממונה על
הפרטית ברשות ניירות ערך ,״קיומה של
פרטית

ראויה

והרגש הוא

על

ראויה

האכיפה
אכיפה
הוא

תביעות

לתמון?

בנוסף ,לא ניתןלהפעיל אותם בנוגע לכל ההפ־
$TS1$ההפרות$TS1$
$DN2$ההפרות $DN2$ובכל מקרה הם אינם מביאיםלפיצוי של
רות
המשקיעים או החברה״ ,אומראיל .על מנת לק־
$TS1$לקרם$TS1$
הרשות לפצות את המש־
$TS1$המשקיעים$TS1$
$DN2$לקרם $DN2$את האינטרס של
רם

לדבריו ,״המטרה של
אינטרס חשוב של הרשות״.
בצורה ניברת
תביעות באלה,
הרשות מסייעת
הרשות אינהלעורר הגשת תביעות רבות ,אלא
הגשת התביעה ,במידה ויש בה
במימון
עלויות
לתמוך משלב מוקרם בתביעות הטובות והחשו־
$TS1$והחשובות$TS1$,
המשפט
שבית
עניין ציבורי וקיים סיבוי סביר
מסתיימות
$DN2$והחשובות$DN2$,ולוודא כי התביעות האלה גם
בות,
משתנים
הסכומים
אותה בנגזרת.
יאשר לנהל
באופןראוי״.
כהתאם לנסיכותולצורך ,ומגיעיםלעתיםלע־
$TS1$לעשרות$TS1$
איל מציין כי האכיפה הפרטית היא אופציית
האחרונות
לעשרות $DN2$אלפי שקלים .כארכע השנים
שרות
היחידה בנוגע להפרות שאינן מטו־
$TS1$מטופלות$TS1$
האכיפה
 5.1מיליון שקל
הרשות מימון כסך כ-
אישרה
$DN2$מטופלות $DN2$על ידי הרשות ,והיהירה שמביאה לפי־
$TS1$לפיצוי$TS1$
פלות
הגשת תכיעות נגזרות.
לסיוע

$DN2$שעשויים $DN2$להשפיע על סיכוייההליך״ ,אומר איל,
שויים

הרשות הוא

במסגרת

בחינתהעניין הציבורי יבחנו

חומרת

של

גם

ברשות

מרגישיםעלייה

צוי
$DN2$לפיצוי$DN2$
משמעותית במ־
$TS1$במספר$TS1$

המשקיעים או

החברה .״תפקיד

לשמור על האינטרסים של
מספר $DN2$התביעות הנגזרות שמוגשות בנוגע לחברות
ספר
הרשות
בניירות ערך ,אבל הליכי האכיפה של
הבקשות
במספר
ציבוריות ,ובהתאם גםעלייה
מתאימים לכל הסיטואציות.
לניירות ערך אינם
סיוע במימון.
ציבור

מנהלים,

היזהרו:
בשוק

המשקיעים

ההון גילו
התביעות

את
הנגזרות
יסמין

גואטה
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המשקיעים

הרשותפועלת

$DN2$המשקיעים $DN2$והחברה,
קיעים

הפעלת

סמכות המימון ודרך מעורבות

״במסגרת
אנחנו

בחינת

מתמקדים

$DN2$התביעה $DN2$על
עה

בסיס

וכמובן

שגם

ומוסיף כי
גובה הנזק,

ההליך

בעיקר באמצעות

סיכויי

הבקשה

בפשרות.

להתקבל

בבחינת חוזקה שלעילת התבי־
$TS1$התביעה$TS1$

המסמכים

שמוגשים לבית

המשפט,

מתחשבים בעניינים נוספים שע־
$TS1$שעשויים$TS1$

המעשה ,השפעות

רוחב

וחשיבות הסוגיות הנבחנות.
יטמין

גואטה
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עורכי דין

באולם

ומתמחים

פערי הכוחות בין הצדדים בת־
$TS1$בתביעות$TS1$

לעיןבאולם
$DN2$בתביעות $DN2$נגזרותבולטים
ביעות
בית המשפט .בעוד שמהצד של הח־
$TS1$החברה$TS1$
ברה
$DN2$החברה $DN2$והדירקטורים מגיעים עשרות

מהמשרדיםהגדולים,

עורכי דין

לתביעה

השופט יעקב שינמן אישר בקשה לתביעה
נגזרת נגד אפריקה ישראל ,בעל השליטה
שהוצעו
ישראל,
שבוצעה
לב לבייב
קרקעות
$DN2$בקנדהישראל $DN2$,בטענה כי רכשו באופן פרטי
והדירקטורים ,בגין עסקה
באוקראינה לרכישת קרקע בסך של 22מיליון
החברה הציבורית
לחברה ,בזמן שהציגולדירקטוריון
הערעור
העסקה
שידתה את
במטרה
מידע מוטעה
בקשת
דולר .כיום תלויה ועומדת
שהגישה אפריקה ישראל
השופטת דניה

אסף

נגד

קרת

מאיר

טוכמאייר

בקשה

אישרה

השופט עופר

נגזרת

וברק רוזן ,בעלי השליטה בקנדה־
$TS1$בקנדהישראל$TS1$,

אישר

גרוסקופף

ניצבים עורכי דין

מהעבר

השני

בודדים

שמייצגים

בקשה

אתבעל

מניות

המשרה של
לתביעה נגזרת נגד נושאי
המיעוט שהגיש את הבקשה .״באחד
בראשות שלמה ולד
פסיפיקה הציבורית,
הדיונים בתיק של בזק ,למשל ,נס־
$TS1$נספרו$TS1$
כשאישרו עסקות
בטענה כי התרשלו
מקרקעין ברומניה
לרכישת שתי חלקות
באולם״,
$DN2$נספרו30 $DN2$עורכי דין ומתמחים
פרו
חברת

נזכרעו״ד רנן גרשט ,שייצג יחד עם
שותפו אופיר נאור את אחד התו־
$TS1$התובעים$TS1$

בעים
$DN2$התובעים$DN2$

שהגישו את

הבקשהלאישור

תביעה נגזרת נגד בזק .גרשט מס־
$TS1$מסביר$TS1$

$DN2$מסביר $DN2$כי״מכיוון
ביר

שההיקפים הכספיים

בתיקים האלה הםגדולים

בצד

מחמשת המ־
$TS1$המשרדים$TS1$
השני תמיד יהיה אחד

השופט חאלד
בקשות לאישור

כבוב

דחה

שתי

תביעות נגזרות נגד

בזק ,בטענה כי חילקה
והפחיתה הון
ובמקביל נטלה
הלוואת וגייסה חוב כדי לאפשר
לבעל השליטה ,שאולאלובין',
להחזירהלוואות

דיווידנדים

השופטת רות רונן

לאישור

בקשה

דחתה

תביעה נגזרת נגד

תעשיות

קבוצת גזית

בטענה כי
בראשות

(נורסטאר)
שימוש

עשתה

אורמת

כצמן

חיים

במידע פנים כדי

לרכוש
ולהשתלט עליה
מניות

השופטת דניה

קרת

מאיר

דחתה

בקשה לאישור
חברת דלק אנרגיה בשליטת

תביעה נגזרת נגד

תשובה

בעקבות

הסדר

של המנכ״ל לשעבר

יצחק

הפרישה
תדמור

גדעון

החברה בזול

השופט חאלד
לאישור
מיליארד שקל

כבוב

דב

דחה

שהוגשה נגד אילן

משרה

ודירקטורים
הדיווידנדים

בקשה

שיהיה צורך להתמודד עם

52.1
בסך

תביעה נגזרת

ונושאי

בישראל ,וזה ברור
הגדולים
שרדים
$DN2$המשרדים$DN2$

בן

בכירים

עמודים של כתבי טענות
ארוכה שלהליכיסף״.

בפרטנר בנוגע לחלוקת
גרשט
שביצעה פרטנר
עים עבודת מחקר
$DN2$כשמבצעים$DN2$

מאות
ושורה

כשמבצ־
$TS1$כשמבצעים$TS1$
מסביר כי גם

של

כמה חודשים

לפני הגשת תביעה נגזרת ,לא מעט

קשיים נקרים בדרך .״כל תביעה
מאבק בין

כזו היא

החברות שאנו

דוד
לגוליית

מתמודדים עמן יכו־
$TS1$יכולות$TS1$

לעורכי דין כמעט כל
$DN2$יכולות $DN2$לשלם
לות
עבודה״,
מחיר עבור אינספור שעות
הוא אומר.
נוחי
ונושאי

דנקנר

ושאר

הדירקטורים

המשרה באי.די.בי

פיתוח

הגיעו לפשרה
בגין חלוקות
אושרה
לכאורה (בקשה אחת
כתביעה נגזרת על ידי
השופטת רות
הפשרה ,אי.די.בי
רונן) .על פי
אחזקות תחזיר לקופת אי.די.בי
פיתות 23מיליון שקל ,ותשלום
 6.72מיליון שקל ישולם
נוסף בסך
על ידי הביטוח
בשתי

תביעות נגזרות

דיווידנדים

אסורות

שאול ,בעל השליטה

משה בן

באילקס מדיקל ,ישיב לחברה
8.71

מיליון שקל
מגישי
יהיו

שמשך

התביעה

שלא

כדין.

הנגזרת ובא

זכאים לגמול ולשכר

בהיקף

כוחם

טרחה

מיליון שקל (הפשרה

אושרה לאחר קבלת
לאישור התביעה הנגזרת על

הבקשה

השופטת

בעלי השליטה
איילון,לוי
והפיננסים

בקבוצת

רחמני

בתביעה נגזרת,

אינם

שהוגשה

השכר שללוי

ונגה

חוקיים (הפשרה

בטענה כי
רחמני

אושרה

ידי השופט תאלד כבובלפני
הבקשה לתביעההנגזרת)

רות
רונן)

ההשקעות יוניטל)

(בתמונה) ובנו נגה ,ישיבו לחברה
 5.22מיליון
האם,איילון החזקות,
שקל,
במסגרת הסדר פשרה
הסכמי

ידי

הביטוח

לאחרשמנורה
מנהל
הלוואותללקוחותיה ללא ביטחונות,
נקבע בהסכם הפשרה כי היא תקבל
 8.31מיליון שקל ,מתוכם מיליון
ממבטחים של נושאי
שקל יגיעו

מבטחים
(בתמונה,

על
אישור

המשרה

והשאר

האם (הפשרה

מקופת
אושרה

על

חאלד כבובלפני
לתביעה
התנגדה להסכם הפשרה)
אישור

הנגזרת.

סיפקה

החברה
ידי

השופט

נגזרות

תביעות

שמתמקדות

בהפרות

של

מורכבות

להוכחה.
וקשות יותר
ניתוח מעמיק של דו״חות

מצריכות

דיניני״ע

הן מטבען
הן

כספיים ,מעקב אחר עסקות סבוכות

ודיווחיםלבורסה .לצורך
^H

בטענות

i^h

^m

^r

הבקשה

$DN2$התובע $DN2$פעמים רבותלהגיש חוות דעת
בע

רשות

nn

של

בתחום

מומחים

החשבונאות,

שוק ההון .בנוסף,

התביעה הנגזרת

מתאפיינת בפערי

מידעעצומים ,שכןלתובע
פוטרות את

הדירקטורים מאחריות

ביטוחי״ ,הוא אומה
כיסוי

אין את

נדרשים

כל הפרטים
רגילה.
בתביעה
כדילהתמודד עםהבעיה ,המ־
$TS1$המחוקק$TS1$
לתובעלהגיש בקשה
$DN2$המחוקק $DN2$מאפשר
חוקק
בקשת
לגילוי מסמכים עודלפני
האישור .בקשה כזו הוגשה ,למשל,

$DN2$המשרה $DN2$בחברהובעיקר את הדירקטורים,
רה
אם מוגשות יותר מדי או פחות מדי

בשם שי
על ידי גרשט ונאור
נשר ,בעל מניות בבנקהפועלים
כשביקשולהורותלבנק
להעביר

מצנן בעת

שהדירקטורים

לכך ,או בפשרה שמשלם
כשחרב התביעה הנגזרת
החברה,
פוליסות ביטוח לנבועמעלות כספית כמו פיצויים
של החברה .״אמנם
מרחפת מעל ראשם״.
או פשרה ,אומעלות עקיפה כמו
מחריגות הפרה של חובת האמונים,
בשונה מתביעהייצוגית ,התבי־
$TS1$התביעה$TS1$
במשפט ופ־
$TS1$ופגיעה$TS1$
אי־הנעימות שכרוכה
לקבוע איזו
אבל בפשרה אין הכרח
$DN2$התביעה $DN2$הנגזרת מערבת את נושאי המש־
$TS1$המשרה$TS1$
$DN2$ופגיעה $DN2$במוניטין .״השאלה היא לא
מתפשרים ויש
חובה הופרה .פשוט
עה
גיעה
המבטח

₪^ mi

המשפטיות נדרש התו־
$TS1$התובע$TS1$

הפיננסים או

תביעותכאלה״.

תמיכה

קמר מציין כי

הרתעהיכולה

לקבל החלטה

משמעותית בחיי

והמסמכים

שישלתובע

לדבריו ,״היא יוצרת לחצים
$TS1$שמוגשות $TS1$ולכן,
עם זאת ,קמר מציין כי במקרים תביעות ,אלא האם התביעות שמו־
לא בריאים בחברה ,כרוכה
$DN2$שמוגשות $DN2$הן התביעות הנכונות ואיך
גשות
בעלויות
הבודדים שבהם התביעות מגיעות
להם מסמכים הנוגעיםלהלוואה
את
לשבש
ואף
רבות
בהקשר
מוסיף
קמר
מסתיימות״.
הן
לשלב מתן פסקדין ,הפיצויים יכו־
$TS1$יכולים$TS1$
הפעי־
$TS1$הפעילות$TS1$
עלולה
שקל
מיליון
150
בסך
החברה.
מוסדות
של
התקינה
לות
$DN2$הפעילות$DN2$
מקלות,
הדרישות
בארה״ב
שאם
זה
$DN2$להיות גבוהים מאוד; ב2011 -
לים
שהעמיד
לטומהוק ,חברה פרטית של נוחי
ולעורכי דינועשוייםלהיות
הפסידה חברת  southern Peruהרי שבישראלעדיין לא ברור מה לתובע
דנקנר .כבוב נענהלבקשה ,והבנק
לעמוד בחובת הזהירות .שיקולים ואינטרסים שונים או נוס־
$TS1$נוספים$TS1$
נדרש כדי
 Copperבתביעה נגזרת בארה״ב
לעיכוב ביצוע לבית
הגיש בקשה
שיקולי שכר טר־
$TS1$טרחה$TS1$
$DN2$נוספים $DN2$כמו למשל
פים
״בארה״ב
על עסקתבעלשליטה ,שילמה פי־
$TS1$פיצויים$TS1$
התשובה היא ׳כמעט
המשפט
$DN2$טרחה $DN2$ויוקרה משיקוליהם של יתר
חה
אצלנו,לעומת זאת ,רשות
יים $DN2$של יותר מ -מיליארדדולר כלום׳.
צויים
העליון.
אלכאוי ,שמייצג בין היתר גם
$TS1$כשנה $TS1$בעליהמניות״.
ניירות ערך החליטה לפני כש־
ושכר טרחתעו״דלתובע בסך 304
הפועלים ,סבור כי המגמה
את בנק
המשפט מאשרים
במידה שבתי
$DN2$כשנה $DN2$לממן תביעה נגזרת נגד נושאי
נה
מיליוןדולר .״אבל זה לא קורה
של בית המשפט לאשר את הבקשות
בקשה להגשת תביעה נגזרת המש־
$TS1$המשמעות$TS1$
״לרוב ,אם יש
הרבה" ,מדגיש קמר.
משרה בחברת דיסקונט השקעות,
לגילוי מסמכים מוגזמת מדי .״הת־
$TS1$״התחושה$TS1$
$DN2$המשמעות $DN2$היא ,פעמים רבות ,שהחברה
ב׳מעריב׳ .לכל
הרתעה ,היא נובעת מחשיפה מביכה על השקעה כושלת
מעות
המשפט מאמצים
$DN2$״התחושה $DN2$היא שבתי
חושה
מחויבת לפתוח חזית מול נושאי
הפחות ,זה אומר שהדין בישראל
הכלכליים .היו מחקרים
בעיתונים
פרשנות המקלה עם התובעים ומרו־
$TS1$ומרופפת$TS1$
המשרה בה .״במקרה כזה ,גם אם
בנושא עוד לא מגובש ,מה שבהחלט
שניסו לכמת את זה ,אבל קשהלמ־
$TS1$למדוד$TS1$
$DN2$ומרופפת $DN2$את התנאים
פפת
קיימתעילהלכאורהלתביעת הח־
$TS1$החברה$TS1$
ד $DN2$דבריםכאלה״.
דוד
והנטלים שהתובע
יכוללייצרהרתעה״.
לעמוד בהם כדי לקבל מסמ־
$TS1$מסמכים$TS1$
צריך
$DN2$החברה $DN2$אתבעלי התפקידים בה ,הנזק
ברה
לדברי קמר,בישראל קצת מוק־
$TS1$מוקדם$TS1$
$DN2$מסמכים $DN2$שלהחברה״ ,הוא אומר.
כים
בעלי המניות
דם
ראשי
וזרב מעל
ם$DN2$לדעתלאן תביעות
ההיקפי לתפקודה החברהעלול
לדבריו ,אם המגמה לא תאוזן
במקרים מסוימיםלהיותגדול שב־
$TS1$שבעתיים$TS1$
יובילו את השוק ,אבל ברור שהן
הדירקטורים
״היאעלולה להביאלאינפלציה
$DN2$הנגזרת״ $DN2$.התביעה הנגזרתנועדה ,לד־
$TS1$לדבריו$TS1$,
רת״.
$DN2$משחיקה $DN2$בבדיקת תנאי הסף על ידי בתי
קה
אלכאוי.
מהתועלת״ ,סבור
אלכאוי ,שותף בכיר
עו״ד ירון
יוצרות הרתעה,אפילו יותר מאשר
עתיים
$DN2$שבעתיים$DN2$
לגילוי מסמכים,
בהגשה של בקשות
$DN2$לדבריו$DN2$,לשימוש רק במקרים חריגים,
בריו,
המשפט :״למרות שבחוק קיימים
ניהול הת־
$TS1$התביעה$TS1$,
שמתמחה לדבריו ,נכוןלבדוק אם
במשרד גורניצקיושות׳,
בארה״ב,״אצלנו ישבעלי שליטה
לדיג׳,
׳ניסיונות
שאותן אנו מכנים
וזאת״לאור העובדה שהיא נוגדת
המשפט נוטים
מספר תנאים ,בתי
$DN2$התביעה $DN2$,גם בהנחה שישעילת תבי־
$TS1$תביעה$TS1$,
ושוק ריכחי .אלה תנאים שמזמנים
בייצוג החברותבהליכים האלה ,ביעה,
תוך גרירה של חברותלהליכי סרק
את הכלל הבסיסי בדיני התאגידים,
להתמקד בעיקר בשאלת קיומה או
$DN2$תביעה $DN2$,אכן משרת את האינטרסים של
לא מעט עסקותבעליעניין שאפ־
$TS1$שאפשר$TS1$
סבור כילגידול במספר התביעות עה,
אי־ההתערבות׳ של בית
שהוא׳כלל
לכאורה .מגמהזו
המוגשותולהרתעה הזאת יש גם בעלי המניות.
ר $DN2$לתקוף בבית המשפט .דרישת
שר
יקרים ומיותרים על ידי תובעים
היעדרה שלעילה
שנפשם
משועממים או מסוקרנים
המשפטבניהול החברהובניהול
ולעתים רחבה
פותחת דלת רחבה,
העלייה במספר
אלכאוי סבור כי
פןשלילי.״ריבוי בקשות לתבי־
$TS1$לתביעות$TS1$
חוק הריכוזיות לפרק פירמידות של
חפצה לפשפש במסמכים שלחברה״.
מרי,לשימושבכלי התביעה הנגז־
התביעות שמוגשות נובעת משחי־
$TS1$משחיקה$TS1$
$DN2$לתביעות $DN2$נגזרות עלול להוות גורם
$TS1$הנגזרת״ $TS1$.תביעותיה״.
עות
חברות צפויה גם היאלהניב עוד

