 11אוגוסט 2010
לכבוד
ח"כ משה גפני
יו"ר ועדת הכספים
הכנסת
ירושלים
הנדון :מתן אפשרות לביטוח ושיפוי לנושאי משרה באכיפה מנהלית של הרשות לני"ע
משה שלום,
אנו מבקשים את עזרתך בהבטחת הגנות מינימאליות לנושאי משרד בתאגידים באמצעות מתן אפשרות לביטוח
ושיפוי לנושאי משרה מפני אכיפה מנהלית של הרשות לני"ע.
כפי שידוע לך ,הצעת חוק אכיפה מנהלית ,אשר מצויה בימים אלה בשלהי הליך החקיקה בועדת הכספים
בראשותך ,תשנה באופן דרמטי את חשיפתם האישית של נושאי משרה בתאגידים .החוק יאפשר לרשות לניירות
ערך להטיל עונשים וקנסות עד גובה של מיליון ש"ח ליחיד ו 5-מיליון ש"ח לתאגיד על רשימה ארוכה של הפרות
של חוק ניירות ערך ,חוק היועצים או חוק הנאמנות ללא צורך בהליך פלילי או באישור בית משפט.
פורום  CFOהינו בעד אכיפה מנהלית ומכיר בחשיבותה ,אך במקרים רבים ,זוהי גזירה שאין הציבור יכול לעמוד
בה .כך למשל CFOs ,בחברות לא מעטות ,משתכרים סכומים צנועים יחסית ( 20-00אלף ש"ח בחודש) מסכנים
את כל רכושם ואף מעבר לכך ,בגין עבירות רשלנות בלבד ,וללא צורך בהוכחות הנדרשות בהליך פלילי .כל זאת,
בהעדר היכולת להעניק ביטוח או שיפוי מפני הקנסות הגבוהים .חשוב להדגיש כי הרשות לניירות ערך תומכת
במתן אפשרות לביטוח או שיפוי לחברות שיקבעו כך בתקנוניהן .פרופ' זוהר גושן אפילו הציע להכניס בהצעת
החוק סעיפים בהתאם (ראה פרוטוקול הישיבה של ועדת הכספים מיום .)20.0.10
להפתעתנו ,בשל התנגדויות שונות התיקון לא הוכנס להצעת החוק .ואכן ,הנוסח הנוכחי של הצעת החוק קובע
מפורשות כי לא יינתנו שיפוי או ביטוח על קנסות אכיפה מנהלית.
עמדה זו תעמיד מנהלים ודירקטורים רבים במצב בלתי אפשרי ובסיכון אישי עצום ובלתי מידתי .אנו מבקשים
את התערבותך בנושא ,ואת תמיכתך בעמדת רשות ניירות ערך להכנסת אפשרות לביטוח ושיפוי בהצעת החוק
ו/או בהנמכת גובה הקנסות שיהיו ביחס הולם לשכר נושאי המשרה.
מאחר והצעת החוק עומדת בשלבי הדיונים האחרונים בועדה – אודה לפעילותך בנושא.
בברכה,
נגה קינן
יו"ר פורום CFO
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