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 13/01/2013ב' שבט, תשע"ג   תאריך:        

 11066-13-א   סומן:               

 לכבוד

 פרופ' שמואל האוזר

 יו"ר רשות ניירות ערך

  22כנפי נשרים 

 95464ירושלים 

 א.נ. שלום רב,

 התפטרות דירקטורים מחברת אי.די.בי פיתוחהנדון: 

 : התנועה( הריני לפנות אליך כדלקמן:בשם התנועה למען איכות השלטון בישראל, ע"ר, )להלן

עניינו של מכתב זה הינו התפטרות בעת ובעונה אחת של שלושה דירקטורים מחברת אי.די.בי 

 פיתוח, שלא נומקה או הוסברה לציבור בדיווחי החברה. 

על רשות ניירות ערך לבחון ולחקור מה טיבה של התפטרות מתוזמנת זו, מה התנועה סבורה, כי 

וריה והאם מדובר בנושאים שיש מאחוריהם השפעה ממשית על ציבור המשקיעים עומד מאח

 והחוסכים כאחד, שכספם נמצא בידי מנהלי הקבוצה. 

הדירקטור הבלתי תלוי עמוס מלכא התנועה קוראת ליו"ר רשות ניירות ערך, שידרוש מבנוסף 

על פי חוק; כמו כן,  לפרט ולפרסם את הסיבות להתפטרותו, כנדרש מהם חברת אי.די.בי פיתוחו

יש לדרוש כי תנומק התפטרותם של שני הדירקטורים הנוספים, וזאת בשל המצב הפיננסי 

 כנטישת הספינה השוקעת.עלולה להצטייר והחשש מן התמונה ההקשה של הקבוצה 

על רקע הקשיים הפיננסיים שחווה קבוצת אי.די.בי בתקופה האחרונה, הודיעו בתאריך  .1

האלוף )במיל'( עמוס  -טורים בחברת אי.די.בי פיתוח על התפטרותםדירק שלושה 8.1.13

מלכא, המכהן כדירקטור בלתי תלוי, אליהו כהן וזהבה דנקנר, שהתפטרה בנוסף גם 

 1מתפקידה כדירקטורית באי.די.בי אחזקות.

כאשר אי.די.בי  -עיתוי התפטרות שלושה דירקטורים מחברות האחזקה במעלה הפירמידה .2

בפתחו )כך על פי פרסומים( של משא ומתן לקראת הסדר חוב עם מחזיקי אחזקות עומדת 

תמוה ומעלה שאלות. התמונה המצטיירת מתזמון ההתפטרות, עלולה להיראות  -אגרות החוב

 כנטישת הספינה השוקעת. 

                                                 

 של חברות אי.די.בי פיתוח ואי.די.בי אחזקות. 8.1.13ראו דיווחים מיידיים לבורסה מיום  1
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דווחו לציבור בדיווח מיידי. כל שהוצג לא התפטרות הדירקטורים הסיבות ללמרבה הצער,  .3

לפי מיטב ידיעת התאגיד הפרישה: מערכת הדיווחים של הבורסה הוא כי "לציבור בדיווח ב

  2".אינה כרוכה בנסיבות שיש להביאן לידיעת המחזיקים בני"ע של התאגיד

התפטרות הדירקטור הבלתי תלוי  -חובת הדירקטור החיצוני לפרט את סיבות התפטרותו .4

 .ר להוראות החוקבניגוד גמועמוס מלכא לא לוותה בפירוט הסיבות להתפטרות, 

הודעה שמסר קובעות כי " 1970-תקנות ניירות ערך )דיווחים תקופתיים ומיידיים(, תש"ל .5

)ג( לחוק תצורף לדוח המיידי, ויפורטו בה 37דירקטור חיצוני על התפטרותו לפי סעיף 

  3".)ב( לחוק החברות229, לפי סעיף הסיבות להתפטרותו

ק להפריד בין דירקטור חיצוני לדירקטור, ודרש כי ניתן לראות, אפוא כי ראה לנכון המחוק .6

נסיבות החברה תפרסם את הנימוקים להתפטרות באשר הם, ומבלי קשר להיותם/אי היותם 

  .שיש להביאן לידיעת המחזיקים בני"ע של התאגיד

ברי כי אין לקבל גישה לפיה אין בהתפטרות עניין לציבור, שכן מדובר בהוראת חוק שאינה  .7

נה תלויה בהשקפותיו, דעותיו או עמדותיו של הדירקטור המתפטר, וממילא אינה מבחינה ואי

 נתונה לשיקול דעתה של החברה.

חובה על עמוס מלכא כדירקטור בלתי תלוי לנמק את  על פי חוקמכל האמור עולה בבירור כי  .8

 התפטרותו בפני החברה, ועל החברה לפרסם את נימוקיו באשר הם. 

 הנסיבות ומצבה הפיננסי של אי.די.בי מחייבים פרסום הסיבות להתפטרות הדירקטורים .9

אמנם הוראות החוק מחייבות את פרסום נימוקי התפטרותו של עמוס מלכא בלבד,  -הנוספים

אולם נדמה כי , מסר לחברהיהכל הפחות לונימוקי  הדירקטורים הנוספים צריכים ל

ונה אחת, על רקע מצבה הפיננסי של הקבוצה, חוסר התפטרות שלושה דירקטורים בעת ובע

היכולת לשלם את חובותיה, הניסיונות לבצע דיספוזיציה בנכסים בתוך הקבוצה במטרה 

מקימים  -להעביר כספים מחברה א' לחברה ב' תוך התגברות על הקושי לחלק דיבידנדים

 חובת גילוי מוגברת. 

 

                                                 

 , שם.שם 2

לחוק ניירות ערך מסדיר את  37; סעיף 1970-)ג( לתקנות ניירות ערך )דיווחים תקופתיים ומיידיים(, תש"ל34סעיף  3

הליכי הדיווח של נושא משרה בכירה בנושאים המפורטים בתקנות. למען הסר ספק, חוק החברות מגדיר דירקטור 

 )וודאי דירקטור חיצוני( כנושא משרה בכירה.
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ושקעים בקונצרן, והן ביחס לכספי הציבור כל אלו, הן בשים לב להיקף כספי הציבור שמ .10

דירקטורים  שלושהשמנוהלים על ידו באופן ישיר, מחייבים כי התפטרותם המקבילה של 

בחברות האם תפורט ותוסבר לציבור הרחב. אין לקבל את הטענה בדבר צירוף מקרים, שכן 

 מדובר בצירוף אירועים לא שגרתי וחריג.

ובשים לב למצבה  ,חדות של התפטרות שלושה דירקטוריםלאור האמור לעיל, בנסיבות המיו .11

הקשה של הקבוצה, על רשות ניירות ערך לבחון ולחקור מה טיבה של התפטרות מתוזמנת זו, 

מה עומד מאחוריה והאם מדובר בנושאים שיש מאחוריהם השפעה ממשית על ציבור 

 המשקיעים והחוסכים כאחד, שכספם נמצא בידי מנהלי הקבוצה. 

הדירקטור הבלתי ה למען איכות השלטון קוראת ליו"ר רשות ניירות ערך, שידרוש מהתנוע .12

לפרסם את הסיבות להתפטרותו, כנדרש מהם על  חברת אי.די.בי פיתוחתלוי עמוס מלכא ו

פי חוק; כמו כן, יש לדרוש כי תנומק התפטרותם של שני הדירקטורים הנוספים, וזאת בשל 

כנטישת הספינה  העלולה להצטייר החשש מן התמונהוהמצב הפיננסי הקשה של הקבוצה 

 השוקעת.

 לתגובתך המהירה, נודה. .13

 

 בכבוד רב,

 

 חן, עו"ד-נילי אבן      עמרי בן חורין

 מנהלת מחלקת כלכלה ומחקר     מחלקת כלכלה ומחקר
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