פרוטוקול ישיבת ועדת דיווחים וקשר עם הרשות לניירות ערך
בנושא אכיפה מנהלית של הרשות לניירות ערך ,בהשתתפות עו"ד פרופ' יוסף גרוס
אשר התקיימה ב 11.8.1.-במשרדי חברת שרם פודים גרופ באירוח רגינה אונגר
נוכחים:
רגינה אונגר  CFOשרם פודים גרופ ויו"ר ועדת דיווחים
עו"ד פרופ' יוסף גרוס
נגה קינן ,יו"ר פורום CFO
מיטב דגן ,מנהל תוכן ,תקשורת וקשר ממשל בפורום CFO
חברי הועדה:
אביעד שקדי ,מבקר חברת דואר ישראל
אלה אלקלעי ,סמנכ"ל פיתוח עסקי IBI
ארי מנוח VBL CFO
אריה טננבאום  CFOדורות

זמירה גנני-וילנצ'וק  CFOהתעשייה הצבאית לישראל
ליאור קוור  CFOדש איפקס הולדינגס
מאיר ברון משנה למנכ"ל IBI
מישל דהן  CFOדיסקונט השקעות
ניר יחזקאלי  CFOב .יאיר
עופר אלשייך  CFOקבוצת סלע
עמנואל אבנר  CFOפרטנר
רון פאינרו  CFOאפריקה ישראל
אורחים

עיקרי דבריו של פרופ' גרוס בנושא הצעת חוק אכיפה מנהלית:
הרקע לאכיפה מנהלית:
 .1המצב כיום הוא שכאשר יש הפרות של חוק ניירות ערך ,חוק היועצים או חוק הנאמנות ,רשות ניירות ערך
יכולה לבקש מהפרקליטות להגיש תביעה פלילית או להטיל עיצומים כספיים לא גדולים.
 .2בפני הכנסת עומד לאישור חוק האכיפה המנהלית שמטרתו ענישה לאותם מקרים שבהם יהיה קשה להוכיח
את האשמה בבית משפט רגיל.
 .3סיבות נוספות לצורך בחוק:
א.

רמת ההוכחה הנדרשת באכיפה מנהלית היא נמוכה יותר מאשר במשפט פלילי – דהיינו אכיפה
מנהלית אינה דורשת הוכחה מעל ספק סביר כפי שנדרש במשפט פלילי.

ב.

ההליך הפלילי הוא ארוך ויקר.

ג.

ההליך הפלילי מורכב ומסורבל.

ד.

יש הפרות שאינן מספיק חמורות עבור הליך פלילי ,אך אינן מצדיקות להתעלם מהמקרה.

ה.

התמשכות ההליך הפלילי גורמת עינוי דין לאורך שנים.

 .4עקב קשיי ההוכחה ואי התמצאות השופטים בחומר המורכב ,היו לא מעט זיכויים וניתן להניח שעדיף לטפל
טיפול מהיר במסגרת מנהלית.
משמעויות האכיפה המנהלית:
 .1באכיפה מנהלית ,הרשות מקימה בית דין מיוחד במינו ,המורכב משלושה שופטים – יו"ר הרשות ,משפטן
ומומחה לשוק ההון .יש פגם בעובדה שיו"ר הרשות אחראי לחקירה ,למעצרים והוא יושב בראש בית הדין
עצמו .קיימת גם בעייתיות העלולה להיווצר כאשר יו"ר רשות איננו משפטן.
 .2אכיפה מנהלית מוסיפה נדבך נוסף לשלושת דרכי הפעולה הקיימות כיום )1 :היעדר תביעה )2הטלת
עיצומים כספיים מצומצמים  )3הגשת תביעה פלילית.
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ענישה:
 .1אכיפה מנהלית תאפשר לרשות להטיל קנס כספי של עד מיליון ש"ח ליחיד ועד  5מיליון ש"ח לתאגיד בגין
שורה ארוכה של הפרות ,המפורטות בתוספות לחוק
 .2האכיפה תוכל להגביל את העיסוק או הכהונה של אדם מסוים בחברה ציבורית .בכלל זה ,ניתן לפסול אדם
מכל תפקיד כדירקטור או נושא משרה ,לתקופה של חמש שנים
 .3הרשות תוכל לקבוע תשלום פיצויים לנפגעי ההפרה ,התליית רישיון או עונש על תנאי.
ייצוג וערעור:
 .1על פי הצעת החוק ,כאשר אדם מקבל תלונה ,הוא זכאי להגיב לרשות תוך  3.ימים.
 .2להערכתו של פרופ' גרוס ,במסגרת האכיפה זכאי הנילון לייצוג של עו"ד בפני המוקנית בית הדין לאכיפה,
וזאת מתוקף חוק לשכת עו"ד.
 .3לא עומדות לנאשם זכויות ,כגון זכות השתיקה והגנות נוספות שקיימות במשפט פלילי.
 .4ניתן לערער על כל החלטה באכיפה מנהלית לבית המשפט המחוזי.
פרסום החלטת הרשות:
החוק קובע כי החלטת אכיפה מנהלית תפורסם באתר הרשות וכן מחייבת בדיווח מיידי על ידי החברה – דהיינו אין
חסינות מפני חשיפה ציבורית.
ביטוח ושיפוי:
 .1להערכת פרופ' גרוס ,לא ניתן לקבל ביטוח או שיפוי על קנס שיוטל באכיפה מנהלית ,להבדיל ,כנראה ,מכיסוי
הוצאות התדיינות סבירות.
 .2באשר לכיסוי הוצאות התדיינויות סבירות ,קיים ספק שמקורו בעובדה שסע' 1(26.א) לחוק החברות מאפשר
כיסוי הוצאות במקרה בו חקירה הסתיימה בלא הגשת כתב אישום אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך
פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית .מאחר שהסנקציה על פי הצעת החוק כוללת גם
שלילת תפקיד כנושא משרה ושלילת האפשרות לכהן בדירקטוריון וכו' ,נראה לפרופ' יוסף גרוס ,כי בכל זאת
ההוצאות ניתנות לשיפוי גם בהליכי האכיפה המנהלית .האכיפה המנהלית מתייחסת למקרים של רשלנות
ולכן ניתן להצדיק את החזר ההוצאות מאחר שרשלנות אינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.
החלטות שהתקבלו בתום הישיבה:
 .1פורום  CFOייאבק להכנסת שיפוי וביטוח הולמים עבור ה CFOs-ו \ או להפחתת גובה הקנסות.
 .2פורום  CFOיפנה ליו"ר ועדת כספים ח"כ משה גפני בכדי ליזום פגישה עימו.
 .3כל חברי הועדה שמוכנים להתגייס למאבק תקשורתי בנושא ,תוך זיהוי שמם ,יודיעו לפורום.
 .4הפורום ימשיך לבדוק נושאים ודרכי פעולה שמטרתם להקטין את הסיכון שמוטל על ה CFOs-הנובע מהצעת
החוק.
כתב :מיטב דגן ,מנהל תוכן ,תקשורת וקשרי ממשל ,פורום CFO
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