
 

 

 לטיגציה תאגידית וניירות ערך
 

 דחיית הליך מקדים לתובענה נגזרת בשל רכישת אג"ח בסמוך לאחר חלוקת דיבידנד

 לקוחות וידידים נכבדים,

בית  דחה , במסגרתה1נ' טבע קרן טוליפ קפיטלבעניין  לוד-בית המשפט המחוזי מרכזבעדכון זה נסקור בפניכם את החלטת 

  .ת דיבידנדיםשעניינה חלוקו ,ם לפני הגשת בקשה לאישור תביעה נגזרתלגילוי מסמכי המשפט בקשה

 תמצית העובדות 

"(, שניירות החברהחברת טבע )"אגרות חוב של במחזיקה במניות ופרטית שקרן השקעה  הינה"( טוליפ)"קפיטל קרן טוליפ 

 . הבבורס נסחרות הערך שלה

 למעלה ממיליארדבסך כולל של ארבע חלוקות דיבידנד  המאשרותבדירקטוריון החברה החלטות התקבלו  2017במהלך שנת 

 דולר.

ן עומדות ב'מבחן יכולת שכן הן אינ ,קיימת תשתית ראייתית ראשונית לכך שחלוקות אלו נעשו שלא כדיןש טענה טוליפ

כדי ללמד יש  ,לחברה ובפרסומים שונים הנוגעים החברהבדיווחי הרבעוניים של החברה, בדוחות הפירעון'. לטענת הקרן, מעיון 

גידול עצום בהיקף  וכן עלקושי מאזני אשר מקורו בעסקאות גרועות, על , החברה על קושי תזרימי אשר מקורו בירידה בהכנסות

 למסקנה על פיה החברה לא תוכל לשרת את נטל החוב האדיר אותו צברה.לטענתה מכוונים  . כל אלושל החברה החובות

, על מנת החלטות הדירקטוריוןהמסמכים שעמדו בבסיס  בבקשה לקבל לעיונה את כלת המשפט לבי טוליפלאור זאת, עתרה 

 .תביעה נגזרת כנגד הדירקטורים בקשה לאישור האפשרות להגיש אתלאחר עיון במסמכים תוכל לשקול  יאשה

 ת בית המשפטוקביע

  חלוקהמועד הסמוך לב חברההניירות ערך של רכישת בלב החוסר תום 

מרבית  כבר היו ידועים לה(, ומניותט מצא, כי בתקופה בה רכשה טוליפ ניירות ערך של החברה )אגרות חוב בית המשפ

 תה לגילוי מסמכים.האירועים והנתונים המשמשים בסיס לבקש

ההכרזה על  ימים ספורים לאחר אשר נרכשו והוחזקו על ידי טוליפ נרכשו על ידה היחידות אגרות החובכי  לעניין זה נמצא

גם חלק  עוד נמצא כי. החברה חוב של , היא לא פעלה באגרות טוליפבכל ההיסטוריה של , וזאת לאחר שהחלוקה הרביעית

 ההכרזה על החלוקה הרביעית.  לאחרממניות החברה נרכשו על ידי טוליפ 

ההחלטה ניתן להסיק כי , כך שם בטוליפשותפיהשלושת מתקבלות על ידי  רות חובאג ושרכשל טוליפ ל ותהחלט נמצא, כי בנוסף

 .אירוע אשר התרחש מחמת טעות או בהיסח הדעת לרכוש אג"ח של חברת טבע אינה

                                                 

1
 (.12.11.2018)מיום  קרן טוליפ קפיטל, שותפות מוגבלת נ' טבע תעשיות פרמבצבטיות בע"מ 65804-11-17 הלית סילש בתנ"ג תכב' השופטהחלטת  
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קיומו של חשש ממשי להעדר יכולת בדבר  עלאתן של טענות לא פשוטותעם ה בד בבדשבית המשפט ציין כי מממצאים אלו עולה 

להגדיל את שיעור כן , ו)באמצעות רכישת אג"ח( לחברה להלוות כספים לנכון צאה טוליפשל החברה לעמוד בהתחייבויותיה, מ

 .)באמצעות רכישת מניות( אחזקותיה בהון החברה

לא ניתן לראות במי שמלווה כספים בידו האחת, אך מנופף בשלטי אזהרה להעדר יכולת פירעון, בידו  קבע כי בית המשפט

 .משקיע מתוחכםר בגוף פיננסי, שהינו הדברים אמורים ביתר שאת, כאשר מדוב .האחרת, כמי שפועל בתום לב

משקיע אינו בוחר להלוות כספים למי שאינו צפוי להחזיר לו את ההלוואה, בין אם זו ניתנת על דרך של כי  ,בית המשפט הטעים

 אגרות חוב ובין אם בכל דרך אחרת.

. הנגזרת התביעה ה שלסיכוייעל  השלכהגם יש  מעבר לסוגיית תום הלב, להתנהלותה של טוליפ כיוקבע, פט הוסיף שבית המ

נד, ניתן ללמוד דת הדיביורכוש ניירות ערך של החברה במועדים הסמוכים לחלוקהוסיף ולמכיוון שמהחלטתה של טוליפ ל ,זאת

 החברה לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה. שלא סברה שקיים חשש ממשי  היא עצמה גםשבאותם מועדים 

 עלבפו נדדקבלת הדיביבלב החוסר תום 

הסכימה  עלת מניות בחברה,בכבכובעה , טוליפשלעובדה גם בית המשפט התייחס  של טוליפ,לבה במסגרת בחינת תום בנוסף, 

מודעת כבר  יאשה ההחלטה בדבר החלוקה. כל זאת, שעה את בדרישה לשנותולא פנתה לחברה לקבל את הדיבידנד עליו הוכרז, 

 . של החברה עדר יכולת פירעוןעל ה הלטענתהצביעו ש לחלק הארי של הנתונים

חלוקת רווחים בחברה, הנעשית לצד הסכמה וקבלת על כשל של הדירקטורים בקבלת ההחלטה טענה בדבר כי  ,בית המשפט קבע

 . מעוררת חוסר נוחותאותם רווחים בפועל, וללא כל פנייה לחברה בעניין זה, 

על דרך של פעם אחת, : ('Double Dipping')לטות הדירקטוריון תועלת מהחפעמיים פיק טוליפ להבהתנהלותה מנסה כי  הוטעם,

ופעם נוספת על דרך של השבת סכום הדיבידנד לקופת החברה )ומשכך לא סירבה לקבל. כאמור היא קבלת הדיבידנד, אותו 

 המשרה. הביטוח במסגרתן בוטחו נושאי  רתהגדלת שווי נכסיה(, וזאת על דרך של גבייה מהדירקטורים או לחילופין חב

כמי שפועלת בתום לב, מקום בו היא מותירה בידיה את תוצאות  טוליפלראות את  בית המשפט העיר כי בנסיבות אלו קשה

 חלקה ברווחים.את דהיינו  שבעטיה היא מבקשת לנקוט הליכים משפטיים,ההחלטה 

 בחינת יכול הפירעון של חברהאופן 

ם שיקול דעתנתון להמבחן הוא ' מבחן יכולת הפירעוןטכני( '-בית המשפט העיר כי בניגוד ל'מבחן הרווח' )שהינו מבחן חשבונאי

בהעדר יכולת לצפות ) נדרשים לוודאות מוחלטת לעניין יכולת הפירעוןאינם הדירקטורים  . במסגרת מבחן זהשל הדירקטורים

 , על בסיס הסתברותי. סבירל חשש לשלוהם נדרשים , אלא (כל תרחיש עתידי

, 2ורדניקובבעניין בחן בכלים שנקבעו על ידי בית המשפט העליון יתלאור זאת ציין בית המשפט, כי גם תביעה נגזרת בעניין זה 

 של בית המשפט. באשר למידת התערבותולרבות 

ל שיקול הדעת העסקי'                      בתחולתה של הגנת 'כלדומה, כי בדברים אלו יש משום הבעת עמדה התומכת )הערה: 

(Business judgment rule גם על החלטה שעניינה בחלוקת דיבידנד )תנ"ג בב )עמדה דומה הושמעה על ידי כב' השופט ח' כבו

 (.(7.3.2013 ,פורסם בנבו)רוזנפלד נ' בן דב ואח'  48082-11-11)כלכלי( 

חלוקת על ולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה, הוא מועד קבלת ההחלטות המועד לבחינת יכבית המשפט שב והדגיש, כי 

 הדיבידנד.

ביקשה חשש ליכולת הפירעון של החברה, ושלל את המשמעות שהיא של טוליפ לטענתה  שהקימובחן את הראיות בית המשפט 

                                                 

 (.28.12.2016)פורסם בנבו,  ורדניקוב ואח' נ' אלוביץ 7735/14ע"א  2
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  לראיות אלו. וביתר פירוט: לייחס

 לעצמם, אין כדי לבסס טענה לחשש בדבר העדר יכולת לעמוד הפסדים, כשבקיומם של : נקבע כי קיומם של הפסדים

שהפסדים אינם זרים לפעילות העסקית ויש להוסיף ולבחון האם לצדם יש ברווחי החברה זאת, מכיוון  .בהתחייבויות

 ההפסדים.כדי לחפות על 

  אינו  מו"מ כאמור : נקבע כיבהסכמי ההלוואה בהם התקשרה החברהתניות בהסכמי שינוי ניהול משא ומתן לעניין

שינוי תניות פיננסיות בתנאי שכן העדר יכולת פירעון בתנאים המקוריים,  לע קונקלוסיביתמהווה, כשלעצמו, ראייה 

יכול ותנאי אשראי בשוק, או שיקולים  ,על קושי כלכלי בעמידה בהתחייבויות. כך לדוגמאלא מצביע בהכרח הלוואה 

יניבו אף הם החלטה לשנות או לעדכן ינוי תחומי פעילות וכיוצא באלו, שרוחביים של החברה הנוגעים להתרחבות, 

 מנגנוני פירעון חוב.  

 גם מחיקת חובות, אינה יכולהנקבע כי  ,בדומה לסוגיית ההפסדים: המגיעים לחברהבגין כספים  מחיקת חובות, 

ש להוסיף ולבחון את השלכות , אלא ישל החברה למסקנה שיש חשש סביר לגבי יכולת הפירעוןלהביא בהכרח  ,לבדה

 אותה מחיקה על יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה.

 כי חלק הארי של נכסי החברה : אחת מטענותיה של טוליפ היתה ההתחשבות ברכיב המוניטין בעת בחינת ההון העצמי

בנטרול רכיב המוניטין,  ההון העצמי של החברה,יש לראות את ולכן , ולא מנכסים מוחשיים מוניטין חשבונאימ מורכב

אינו נכס הנפרד מהפעילות, שלה מוניטין . לעניין זה קיבל בית המשפט את עמדתה של החברה לפיה ההון עצמי שליליכ

 .והוא כולל בחובו, בין היתר, את השווי העתידי של הפעילות העסקית

 

 סיכום

גיבוי נרחב לשיקול דעתו  הקיא מענידיבידנדים, שכן ה מהווה נדבך חשוב בהגנה על דירקטוריונים בכל הקשור לחלוקת ההחלטה

אשר בחרו להשקיע בניירות הערך של של הדירקטוריון ביישום מבחן יכולת הפרעון, תוך צמצום יכולת התביעה של תובעים 

 תוך ידיעת מצבה לאשורו בזמן אמת. ,החברה

 

 

 

 

 בברכה,

 פישר בכר חן וול אוריון ושות'

 רועי שטינמץ * כותב עדכון זה: עו"ד

 לסייע ככל הנדרש. חאנו עומדים לרשותכם בכל שאלה או הבהרה ונשמ

  מחלקת תאגידים וניירות ערך:  מחלקת ליטיגציה:

 fbclawyers.comawell@ אברמי וולעו"ד  gorion@fbclawyers.com עו"ד ד"ר גיל אוריון

 fbclawyers.comnsandor@ ניצן סנדורעו"ד  orevivo@fbclawyers.com עו"ד עודד רביבו

   rsteinmetz@fbclawyers.com עו"ד רועי שטינמץ

............................................................................................................................... 
:  להירשם למייל זה או להסרה מרשימת התפוצה יון ושות'.כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אור הכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.

news@fbclawyers.com 
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