
 

 

 

 

בהצבעה רשות התחרות פרסמה גילוי דעת שעניינו בשיתופי פעולה בין משקיעים מוסדיים 

 באסיפות כלליות

ידיהם, עשויים לשפר את יעילות הפיקוח -בקבלת החלטות בתאגיד המוחזק על 1שיתופי פעולה בין משקיעים מוסדיים

רות המתרחשות הן בשוק ההון הישראלי והן על הנהלת התאגיד. לנוכח היתרונות הגלומים בכך, ובשים לב לתמו

 בשוקי ההון בעולם, התגבר בשנים האחרונות הצורך בקידום שיתופי פעולה מעין אלה. 

ופי פעולה בין גורמים מתחרים עלולים, בנסיבות מסוימות, לעלות כדי הסדר כובל לפי חוק עם זאת, משום ששית

גילוי דעת ") הרשות("פרסמה רשות התחרות  2019וני בי 17ביום  -") החוק(" 1988-התחרות הכלכלית, התשמ"ח

במטרה ליתן וודאות למשקיעים המוסדיים המעוניינים לקיים שיתופי פעולה כאמור, מבלי  ,")גילוי הדעת(" 1/19

 לחשוש מהפרת החוק.

 כהסדר כובל: פי גילוי הדעת, שיתוף פעולה בין משקיעים מוסדיים העומד בכל אמות המידה שלהלן, לא ייחשב -על

: שעל הפרק קונקרטיובעניין  קונקרטי, המתמקד בתאגיד (ולא מתמשך) נקודתימדובר בשיתוף פעולה  .1

גילוי הדעת יחול רק במקרים שבהם מדובר בשיתוף פעולה נקודתי (ולא מתמשך), הנוגע לעניין קונקרטי 

גבל וני זמן, כל עוד הוא מפ-העומד על הפרק בתאגיד מסוים. שיתוף הפעולה הנקודתי יכול להתבצע על

 סוגיית מינויו של דירקטור שעשויה להתארך לזמן מה).  וגמה:לדלעניין מוגדר שעל הפרק (

 לדוגמה: , (כלומר, לא יהיה נקודתי) מתמשךל יהפוךככל ששיתוף הפעולה עם זאת, הרשות מבהירה כי 

 ד מהם להצבעה מסוימת. אם הגיעו הצדדים ל"הסכמות מסגרת" הכובלות במפורש או בפועל את אח -

, אף אם הבנה כל אסיפה או הצבעהאם הגיעו הצדדים להסכמה או הבנה, לפיה הם ידברו ביניהם לפני  -

 כזאת לא כוללת הסכמה על אופן ההכרעה בהידברות ביניהם.

 אם הצדדים הגיעו ביניהם להסכמה על שיתוף פעולה מתמשך, על פני זמן או על פני תאגידים שונים.  -

לעלות כדי מיזוג חברות או הסדר בכלל זה ו שונות, סוגיות תחרותיות עוררל הרשות,, לגישת הדברעשוי 

  כובל. 

                                                 
כגופים הפועלים להשקעת כספים שהועברו אליהם על ידי בגילוי הדעת,  ,סדיים"והרשות מגדירה את המונח "גופים מ 1

 כו'. הציבור, כגון חברות ביטוח, חברות המנהלות קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות נאמנות ו

 2019יוני                         תחרות והגבלים עסקיים מעו"דכן



 

: לות התאגיד הקונקרטי לבין פעילות המשקיע המוסדייבין פע תחרות אנכייםאין יחסי תחרות או יחסי  .2

פעילותו של התאגיד  נכית, ביןאופקית או א ,גילוי הדעת יחול רק במצב שבו לא קיימת זיקה תחרותית

לא נכללים בגדרי  לעמדת הרשות, לדוגמה,. למשקיע המוסדי "אדם קשור"או ק לבין המשקיע המוסדי זחהמו

 כללית של תאגיד בנקאי.הפה יחברות ביטוח בהחלטה המתקבלת באסבין  שיתופי פעולהגילוי הדעת 

: גילוי הדעת הכרחייםחלק רק בעלי תפקידים  יקחוילצורך שיתוף הפעולה, בשיח המתקיים בין הצדדים  .3

הם  מטעם המשקיעים המוסדיים, ,הקונקרטי יחול רק במצב שבו הגורמים המעורבים בשיתוף הפעולה

או לשם גיבוש הסכמות בין המשקיעים  ,לגביהן מתקיים שיתוף הפעולהש הסוגיותהכרחיים להערכת 

 המוסדיים.

: גילוי הדעת יחול כאשר ם שיתוף הפעולה הקונקרטי בלבדהמידע שיוחלף בין הצדדים יהיה בקשר ע .4

בקשר עם שיתוף הפעולה הקונקרטי העומד על הפרק בלבד.  רלוונטי מידעאך ורק מועבר בין הצדדים 

ר מידע שאינו פומבי ביחס למדיניות ההשקעה של משקיע מוסדי, או כל מידע יעבאין להש, הרשות מבהירה

 יעים המוסדיים מתחרים ביניהם.המשקאחר הנוגע לתחומים שבהם 

 .כאן לחצולקריאת גילוי הדעת 

 

 בברכה,

 פישר בכר חן וול אוריון ושות'

 .הנדרש ככל לסייע ונשמח הבהרה או שאלה בכל לרשותכם עומדים אנו
 

 zschwartz@fbclawyers.com 6944141-03 זיו שוורץעו"ד 
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התפוצה:   תלהירשם למייל זה או להסרה מרשימ כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות'. הכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.
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