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.אינו חוות דעת משפטית או יעוץ משפטי ואין להסתמך עליו, הכלול במצגת זו הוא מידע כללי בלבד

2015, ינואר26ד"עו, שוני אלבק



?על מה נדבר
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גורמי סיכון

  סיכונים אופייניים

סיכונים משפטיים וניגודי עניינים

כלי עבודה לניהול סיכונים



?איך מנהלים סיכונים
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-לפרט את כל הכללים שחלים על חברות 
לא יעיל ובלתי אפשרי, לא מועיל



?איך מנהלים סיכונים

חובת זהירותחובת אמונים 
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שגם פעולה לפי הספר אינה חסינהמלמדת מציאות ה



 בריטניהארץ ישראל בנק

Lehman Brothers

Bank of America

בי.די.אי

 לאומיבנק

גם בארזים נפלה השלהבת
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אופן התנהלות בסיסי
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 החברהלימוד מפת האינטרסים של;

 החברהבגורמי הבקרה של הסתייעות;

 ומומחיםשומרי סף , עם דירקטורים בעלי ידעהיוועצות       ;

(שאינם בניגוד עניינים)

 ומקצועיותאישי ניסיון  ;

שכל ישר



סיכונים אופייניים
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מידע;

זרימת מידע וניתובו;

עניינים שנושא משרה אינו מבין בהם;

פעולות שהציבור מסתמך עליהן;

פעולות בתחומי אי הודאות של החוק;

פעולות בניגודי עניינים;

פעולות שמסכנות את יציבות החברה



אי ודאות חוקית
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תכנון מס
מתיחת כללי ממשל  

תאגידי תקין

היקף הדיווח לציבור



ספק ניגוד עניינים

:דוגמאות לניגודי עניינים כדירקטור
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קידום ענייניה של חברת 
ייעוץ שקרוב משפחה עובד  

בה

ל מציע לדירקטור  "המנכ
אירוח לסוף שבוע בדירת  

הנופש שלו

בעל שליטה מציע לסייע  
להתמנות  צ"לדח

כדירקטור בחברה אחרת



ענייניםפעולות בניגוד 
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עסקאות עם בעל שליטה

  עסקאות שוויוניות שלבעל שליטה עלול להיות בהן עניין

מיוחד

זכויותהנפקת , אשראי לצורך חלוקה, דיבידנד

תכנית תגמול

 עניינים של ההנהלהניגוד

עסקאות גורליות

 של ניירות ערךבכפיה עסקאות שתוצאתן מכירה



כלי עבודה לניהול הסיכונים
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הבטחת קבלת מידע מלא

 ומומחיםמשרה הסתמכות על נושאי

 נטרול ניגודי הענייניםשתכליתו תהליך

 ועדת דירקטוריון עצמאית-עסקה עם בעל שליטה;

 ועדת תביעות-תביעה נגזרת;

 אישור רוב מהמיעוט+ ועדה עצמאית –עסקאות גורליות

תכנית אכיפה אפקטיבית

 אחריות חברתית



ועדת תביעות
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אשר הוסמכה לבחון  , בלתי נגועה, ועדת תביעות מיוחדת
.  את כל הנוגע לנטען בתביעה הנגזרת

:בחינה דו שלבית
תום לב ואופן פעולת , בחינת עצמאות:שלב ראשון

.  הוועדה
בחינה מהותית של החלטות הוועדה על ידי :שלב שני

.  בית המשפט

ככל שהוועדה תעמוד היטב בתנאי המבחן :יחס הפוך בין השלבים
ההליך  -הראשון כך ימעט בית המשפט לבחון את החלטות הוועדה 

.  מעיד על התוצאה
עצמאות הוועדה  , היעדר ניגוד עניינים, הנטל להוכחת תום הלב

.מוטל על החברהומאמציה לחתור לחקר האמת 



Structured View of Compliance
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Compliance and Ethics Topics
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 Anti-Boycott Requirements

 Citizenship and Community Service

 Communication
 Confidential and Proprietary Information

 Conflicts of Interest

 Creation, Retention, and Disposal of 
Records and Information Assets

 Diversity

 Equal Employment Opportunity

 Export Control

 Fair Competition and Antitrust

 Fair Information Practices

 Financial Integrity

 Fiscal Responsibility

 Gifts and Entertainment

 Insider Information and Securities 
Trading

 Intellectual Property

 International Business Activities

 Lobbying

 Obtaining Competitive Information

 Openness, Honesty, and Respect

 Political Activities and Contributions

 Product and Service Quality

 Purchasing Decisions and Practices

 Regulatory Compliance

 Regulatory Investigations, Inspections, and 
Inquiries

 Respect for the Environment

 Responsible Leadership

 Safety and Health

 Sensitive Payments
 Anti-Corruption, Anti-Bribery

 Third-Party Software

 Use and Protection of Assets

 Use of Information Technology

 Vendors



 סיכונים מותאם לתאגידסקר

 התאגידהטמעה בכל רמות

 וביקורת ציות שנתיתבחינת תהליכים

מקלות וגזרים

תכנית אכיפה אפקטיבית
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העניין מסובך

רצוי לנטרל סיכונים לפני שהם מתממשים

 הוא המודל הרצוי" הקרב המשולב"מודל

אין תחליף להבנה עסקית ולשכל ישר

סיכום
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