
 

 

   1202  ינואר                                                                                                                       מעו"דכן תאגידים וניירות ערך
 

 לקוחות וידידים נכבדים,

חאלד   יפו )כב' השופט-המחוזי בתל אביבהמחלקה הכלכלית בבית המשפט    החלטת   בעדכון לקוחות זה נסקור בפניכם את עיקרי

כנגזרת שהוגשה על ידי מר אמיר ברוט כנגד חברת השקעות עניינו בבקשה לאישור תביעה  ו  ,שניתן לאחרונה  1ברוט בעניין  (  כבוב

 . דסק"שות בע"מ ונושאי המשרה בע, חברת דולפין אי.אל השק(תאמה, בה"דסק"ש"-ו "בקשת האישור": )להלן ונט בע"מדיסק

 יליון מ  100בסך של    ת דיבידנדשר חלוקהאם החלטת דירקטוריון דסק"ש לא  ה המרכזית שעמדה ביסוד פסק הדין היאאלהש

הדירש"ח חברי  בפני  ניצבו  החלוקה  החלטת  בזמן  כאשר  הרבעוני  ,  בדו"ח  לפיהם  נתונים  פורסם   הקרובקטוריון  צפוי   שטרם 

 ?סורה משום שהיא איננה עומדת במבחן הרווחחלוקה א עולה כדי –ש"ח  יליוןמ 155ך של סב דהפסה לחבר להירשם 

 סק הדין. מספר דגשים העולים מפ נציין, שתובא להלן בסיום הסקירה

 : תמצית העובדות

ם אוייר הם  ווחייתרת הר  ם עלה כימה,  2018חותיה הכספיים לרבעון השלישי לשנת  "פרסמה דסק"ש את דו  2018בחודש נובמבר  

חות הרבעוניים האחרונים "ישוב הרווחים על בסיס שמונת הדו, וזאת בחש"ח  יליוןמ  848מדה על  ע לחלוקה נכון למועד הפרסום  

 .  2018ועד לרבעון השלישי לשנת  2016רביעי לשנת בין הרבעון ה דסק"שסמה פראותם 

דסק"ש    2019ינואר  בחודש   דירקטוריון  של  הביקורת  ועדת  ידי  על  של  התקבלה  בסך  חלוקה  לבצע  ,  ש"ח   וןילימ  100החלטה 

 . "(קההחלו  החלטת)להלן: " ילחות האמורים לע"על הדו בהסתמך

המשפטילהצדדים   חלוק  הליך  היו  לכך  ים  לא  הח  שלפניבאשר  בחנ החלטת  בהו  לוקה  דודירקטורים,  את  היתר,  חותיה "ין 

נתונים לפיהם הוצגו  ,  ם. במסגרת זודסק"ש, וכן בחנו תחזיות והערכות לעניין מצבה הפיננסי ברבעוניים העתידייפיים של  הכס

צפוי  ,  החלוקה(ר החלטת  תפרסם כחודשיים לאח)ועתיד היה לה  שטרם פורסם   2018רבעון הרביעי לשנת  של הבדו"ח הרבעוני  

בהם לצורך מבחן הרווח לרבעונים הבאים, לרבות חישוב הרווח העתידי  יות  הוצגו תחז  מיליון ש"ח;  155-הפסד של כ  להירשם

 .  2018ן הרביעי של שנת ועברב  פסד הצפויצפויים רווחים בסך הגבוה מהה 2019מהלך שנת ב פיהםנים להוצגו נתווהרווח; 

יצוי  קשרבה ביזה  כי  הצדדן,  לא  ן  מחלוקהייים  כל  ב תה  החלוקה  ת  שהחלטת  לכך  ביחס  הפירעוןיכו  מבחן עמדה  כמובנו   לת 

 . "(חוק החברות: "לן )לה 1999-החברות, תשנ"ט וקלח 302בסעיף 

 : בקשת האישור על רכיביה נדחתה, במסגרתה בפסק הדין ה על ההכרעות המרכזיות קצרה בנעמוד עת

 : בחוק החברותווח" "מבחן הרמקלה ל פרשנותנקיטת תוך  ן,דילטת החלוקה התקבלה כבית המשפט מצא כי הח ❖

"חות הכספיים במבחן הרווח, נוכח ההפסד הצפוי בדו עמידת דסק"שביב שאלת בה ס נסו בין הצדדיםהמחלוקת גדר  ור,כאמ
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 . 2018לשנת של הרבעון הרביעי  

  יכול   לא  "שדסקן  דירקטוריו  2, להבין  בענית רונן  ם לפסק דינה של כב' השופטהייתה שבהתא  ברוטכזית של  טענתו המר

בעת קבלת ההחלטה בדבר חלוקת דיבידנד, אפילו אם אלה טרם מצאים לנגד עיניו  כספיים הנת  חו"לעצום את עיניו מדו  היה

נן דתה של השופטת רועמיובהר כי לעניין זה,    .בידנדלקבל החלטה על חלוקת דיעליו להתחשב בהם בבואו  היה  , ופורסמו

הגורמות בחברה    התפתחויות  לו ח   קבלת החלטת החלוקה,ל  קודם נים מקום בו  כונ  יםרושהדברים האמ  הייתהלהב  בעניין  

 ים.חות הכספיים המתואמ"פרסום הדו ן מהותי ביחס למועדלכך שמצבה החשבונאי של החברה השתנה באופ

לטענת  וד  ניג ב  כיקבע  , ולהבנן בעניין  יעות השופטת רובק  שלעם היקף תחולתן    בית המשפט  התמודד  וטרבהדין בעניין  ק  בפס

 .  היקפו ומהותו של מבחן הרווחאת נות לש השביקא ל  ההכרעה בעניין להבמבקש, ה

חות  "ו ה של הדשלצורך יישומו די בתוצא  ,פני עבר  וצופהקל  ,  טכנימבחן  יש לראות במבחן הרווח    שככלל,  קבעבית המשפט  

 . לת שיקול דעת כלשהון החברה בהפעטוריואת דירקת  יננו מחייב אאש, ופרסמה החברההכספיים המתואמים האחרונים ש

 רווחיה בלבדדיבידנד מתוך  החלוקת  תפקידו של מבחן הרווח הוא לוודא שהחברה מבצעת את  שהדגיש  הוסיף וט  בית המשפ

אחרונות, לפי ה  שנצברו בשנתיים  יתרת עודפים או עודפים  , הוא""רווח  חברות,ולעניין זה יובהר, שבהתאם להוראות חוק ה)

 שניים(. בין ההגבוה מ

רק  עתידיים  כספיים  להתייחס לדו"חות  עניין להב, לפיו יש וא אותו איזון שנקבע בוי השהאיזון הראעמד על כך  ית המשפט  ב

מאפשר הסתמכות של החברה באופן שלא  אי  בה החשבונפעה על מצהשתוצאה ממנו תיתכן  , שכאירע אירוע מהותיבו  ום  מק

הד זאתשפור  ו"חותעל  עם  לפניו.  הדגסמו  המשפט,  בית  כאמור    יש  האיזון  עריכת  רבעונים   מראשף  להוסיבאה    נהאינכי 

שקבלת טענת המבקש,   ,על כן, קבע בית המשפט.  את גבולותיואו לשנות    נוספים לצורך בחינת התקיימותו של מבחן הרווח 

  .ה לא ניתן להשליםה עמהיא מסקנ ,חן מהותיממבחן טכני למבה שמבחן הרווח יומר באופן כז

השפעה ממנו תיתכן  אה תוצשכ  אירוע מהותימתרחש   בנסיבות שבהן  רק תיתכן  סטייה ממבחן הרווח כמבחן בעל אופי טכני

, ושמביא  לפני קרות אותו אירוערסמו  שפו   שלא מאפשר הסתמכות על הדו"חותבאופן    , ל החברהל מצבה החשבונאי שע

 .  שלהבאים "חות הכספיים הלכך שהחברה לא תוסיף עוד לעמוד במבחן הרווח בדו הה של סבירותברמה גבו 

עיניו  או למצער עצם    ותיו שלכוהלשינוי  כאשר הדירקטוריון מודע  ו ,  כזהרק במקרה   בחון את השינוי באופן  ונמנע מלאת 

ורסמו עובר להחלטת החלוקה, ויש לקחת  שפל הדו"חות  בהסתמך ע  הרווחחברה עמדה במבחן  ע שהבו, לא ניתן עוד לקפסול

 . ות שטרם פורסמון גם את הנתונים המופיעים בדו"חבחשבו

ן רב לפני מועד הפרסום הצפוי שהחלוקה אושרה זמ  משפט כי לא זו בלבדת הקבע בי,  ברוטעניין  יו הקונקרטיות של  בנסיבות

. ברבעונים הבאים לאחר החלוקה  שסק"דבחנו את תחזיות הרווחים של  רי הדירקטוריון  חבש   , אלאהקרובים  "חותשל הדו

וע מהותי אירלא חל כל  ,  2018שנת  ל  שברבעון הרביעי  לאחר בחינה זו, השתכנע הדירקטוריון כי למרות השינויים הצפויים  

ק"ש לא תוסיף לעמוד במבחן דסנה שא ברמה גבוהה של סבירות למסקהמבי  ,דסק"שה הכספיים של  תיחו"אחר פרסום דול

  הכספיים העתידיים. דו"חותיהב הרווח

אלה,   דברים  בינוכח  עומד  המשפט  תקבע  החלוקה  חריגות  שהחלטת  נסיבות  עניין  באותו  התקיימו  ולא  הרווח  במבחן  ת 

 . הרווח המקובל מבחןו מתן פרשנות אחרת להמצדיקות הרחבה א

 : ם מפסק הדין גשים העוליד ❖

בעניין   - הדין  למגמה  ברוטפסק  נוסף  עמד  מהווה ביטוי  בו  נ עליה  בעניין    מעו"דכןגם  לפיהחבסקודם  נושא  ,  של  י  יכולתם 
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היא הפרק  שעל  ההחלטה  את  מתמיד,  ובאופן  אמיתי  בזמן  לעומק,  בחנו  כי  להוכיח  להגנתם.    המשרה  לי כהקריטית 

שנקטו פעולות  והההליכים    ועדותיו, במסגרתו מתועדיםירקטוריון ופרוטוקול ישיבות הד  כך הוא   הראשון במעלה לשם

 אלה. פעולות  וד אחר המעיד עלזאת לצד כל תיע, והרנושאי המש

ך יישומו די  שלצור  ,כלשהי של שיקול דעת מטעם הדירקטוריון  שאיננו מחייב הפעלה  מבחן טכני  , ככלל,נותרמבחן הרווח   -

 .  (במיוחד םכאמור לעיל, במקרים חריגי ,)למעט ההאחרונים שפרסמה החברמתואמים ת הכספיים ההדו"חו בתוצאה של

, באופן כזה שהחריג האמור יחול  להבבעניין    תחולת החריג שנקבע  צומצמה  ברוטעניין  בעקבות פסק הדין בניתן לומר כי   -

 .  יוצאות דופן במיוחד בנסיבות

על  קבל  מדירקטוריון    כאשר - דיבידנדהחלטה  בו כי  ץ  מומל ,  חלוקת  החלוקה  מקום  על  ההחלטה  קבלת  קיימות    במועד 

הדירקטוריון האם מדובר בדו"חות יבחן    )או ההפסדים( הצפויים ברבעונים העוקבים,  רווחיםתחזיות מבוססות בדבר ה

כדישהאמו עולה  בהם  מהותי  ר  תיתכשכ  , אירוע  ממנו  החברהתוצאה  של  החשבונאי  מצבה  על  השפעה  שלא בא  , ן  ופן 

 .  אירועלפני קרות אותו תמכות על הדו"חות שפורסמו הסק בלהסתפאפשר מ

"ערב"   מסוג זהלהימנע מקבלת החלטות  חלוקה זמן מה לפני פרסום הדו"חות של הרבעון הבא, ומומלץ לקבל החלטות על   -

 פרסום הדו"חות.  

 ברכה,ב

 אוריון ושות'ר בכר חן וול פיש

 ריםאהוד אפעו"ד ותב עדכון זה: * כ

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

   gorion@fbclawyers.com 03-6944141 ד"ר גיל אוריון, עו"ד

 wers.comawell@fbclay 03-6944131 אברמי וול, עו"ד

................ ............... ................................................................................................ 
ות שמורות לפישר אין להסתמך עליו. כל הזכוי ית או ייעוץ משפטי ו עת משפטלי בלבד, הוא אינו חוות דהכלול באגרת מידע זו הוא מידע כל

 news@fbclawyers.com זה או להסרה מרשימת התפוצה:  להירשם למייל '.חן וול אוריון ושות בכר 
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