תוכנית מפורטת :חידושים בתחום עסקאות בעלי עניין
ותנאי כהונה והעסקה של בכירים
ריכוז אקדמי  -עו"ד ענבל ציון
יום העיון יערך ביום רביעי ה 81 -ביולי  ,2182בבית התפוצות אוניברסיטת תל אביב
 83:31-85:51עסקאות בעלי עניין בחברות ציבוריות ובתאגידי אג"ח לאור עדכוני החקיקה
עו"ד ירון הרמן ,שותף ,משרד עוה"ד גרוס ,קלינהנדלר ,חודק ,הלוי ,גרינברג ושות'
בשנים  2100ו 2102 -נכנסו לתוקף שני תיקונים מהותיים ונרחבים לחוק החברות  -תיקון מס' ( 01ייעול
הממשל התאגידי) ותיקון מס' ( 01ממשל תאגידי בחברות אג"ח) .תיקונים אלה כוללים ,בין היתר ,חידושים
רבים בנושא עסקאות בעלי עניין ,לרבות תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה ובעלי שליטה .ההרצאה
תכלול סקירה של החידושים בנושא ושל השפעתם ,הלכה למעשה ,על הליכי האישור הנדרשים.
 85:51-81:51האם חלוקת דיבידנד עשויה להחשב עסקה שבה יש לבעל השליטה עניין אישי?
פרופ' עמרי ידלין ,הפקולטה למשפטים ,אונ' תל-אביב וראש ביה"ס למשפטים המכללה האקדמית ספיר
בהרצאה נדון בשאלה האם חלוקת דיבידנד ,המבוצעת באורח שוויוני לכל בעלי המניות בחברה ,עשויה
להחשב עסקה שבה יש לבעל השליטה עניין אישי.
 81:51-80:11הפסקת קפה וכיבוד קל
 80:11-80:11חידושים בתחום הנובעים מהחלטות רשות ניירות ערך
עו"ד אמיר הלמר ,ראש מערך תאגידים ודיווח ,סגן מנהלת מחלקת תאגידים ,רשות ניירות ערך
בשנים האחרונות ,פרסמה רשות ניירות ערך עמדות סגל ,הנחיות גילוי ,תשובות לפניות מקדמיות וחוזרים
רבים ,אשר כללו החלטות ועמדות בסוגיות שונות בתחום עסקאות בעלי עניין ותנאי כהונה והעסקה של
בכירים .ההרצאה תכלול סקירה של חידושים בתחום שמקורם בהחלטות ועמדות מרכזיות של רשות ניירות
ערך בנושא.
 80:11-81:11חידושי פסיקה בנושא עסקאות בעלי עניין
עו"ד ליאב וינבאום ,מנהל המחלקה המסחרית ,פרקליטות מחוז תל אביב
בשנת  ,2100הוקמה המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו ,שנועדה לעסוק בעניינים
כלכליים ("ביהמ"ש הכלכלי") .ההרצאה תסקור את ההלכות המרכזיות מהעת האחרונה בנושא עסקאות
בעלי עניין שנקבעו על ידי ביהמ"ש הכלכלי ובתי משפט אחרים.
 81:11-81:81הפסקת קפה וכיבוד קל
 81:81-80:11חידושים הנובעים מהצעות חקיקה
עו"ד רוני טלמור ,מחלקת ייעוץ וחקיקה ,משרד המשפטים
בחודש מרס  ,2102פורסמה הצעת חוק החברות (תיקון מס' ( )21תנאי כהונה והעסקה בחברות ציבוריות
ובחברות אגרות חוב) ,התשע"ב ,2102-המבוססת ,בשינויים מסוימים ,על המלצותיה של ועדת המשנה
לוועדת השרים לענייני חקיקה בראשות שר המשפטים .בחודש אפריל  ,2102אושרו ההמלצות הסופיות של
הועדה להגברת התחרותיות במשק ("ועדת הריכוזיות") .ההרצאה תכלול סקירה של עיקרי הצעת חוק
החברות האמורה ושל ההמלצות הסופיות הרלוונטיות של ועדת הריכוזיות והצעות החקיקה בנושא.

 80:11-51:81פאנל בנושא היבטים פרקטיים בתחום עסקאות בעלי עניין ותגמול בכירים
מנחה :עו"ד ענבל ציון
משתתפים :עו"ד אריאלה להב (להב ושות') ,עו"ד אילנית לנדסמן-יוגב (הרצוג ,פוקס ,נאמן ושות'),
עו"ד עמית לוי (גולדפרב ,זליגמן ושות') ועו"ד נטלי משען-זכאי (פישר ,בכר ,חן ,וול ,אוריון ושות')
הפאנל יתמקד בהיבטים המעשיים ,הנובעים מיישומן של הדרישות הרגולטוריות החדשות בתחום
עסקאות בעלי עניין ,בפעולות האורגנים השונים של החברה ,ובכלל זה בעבודתם השוטפת של
הדירקטוריון וועדותיו .במסגרת זו ,יידונו החובות החדשות המוטלות על ועדת הביקורת בתחום עסקאות
בעלי עניין ,חשיבות אימוצה של מדיניות תגמול בכירים ודגשים בבנייתה ,אימוץ נהלים בנושא עסקאות
בעלי עניין כחלק מיישום תכנית אכיפה פנימית ודגשים בעריכתם ,ותפקידי ועדת הביקורת והדירקטוריון
בהבטחת יעילותם והגינותם של הסדרי תגמול.

