פתרונות בטוחיים לשאלות בענייני מס
מיזוגים ורכישות
מוצג ע"י
אפרים קריאל – יועץ פיתוח אסטרטגי
האודן סוכנות ביטוח בע"מ

Tax Opinion Insurance

• הפיצוי עבור נזק ו/או מס עודף שחל על נישום בניגוד לחוות
דעת שקיבל הן לגבי גובה המס שעליו לשלם באופן חד פעמי
והן לגבי הפסדי מס בשנים באות.

• הבטוח כולל הוצאות משפטיות נלוות.
• הביטוח כולל קנסות.

דוגמאות
מקרה ראשון
•

•

•
•

קרן  private equityמעוניינת למכור חברה המחזיקה ב3
חברות בנות בהם קיימת צבירה של הפסדים תפעולים שנצברו
במשך  10שנים.
המוכר הודה במהלך בדיקת הנאותות כי פעל תוך פרשנות
אגרסיבית של חוקי המס אבל תמיד תוך התייעצות עם יועציו
המשפטים ורואי חשבון.
במסגרת שיחות המכירה טוען המוכר כי ההפסד הצבור הינו
מסוג הניתן לקיזוז מהרווחים העתידיים.
הקונה היה מעונין לקנות החברה תוך הפחתת מחיר עקב החשש
ששלטונות המס יטענו כי ההפסד אינו בר קיזוז.

דוגמאות
מקרה שני
• מוכר הציע לערוב לגבי אפשרות הקיזוז של ההפסד הצבור
אבל לא רצה לספק מכתב שפוי לקונה לתקופה עד תום
ההתישנות.
• לחברה היו קונים פוטנציאלים שונים.
• קבוצת משקיעים זרים הסכימה לרכוש פוליסה המכסה את
חבות המס העתידית לכל תקופת ההתיישנות
• הפרמיה היתה משמעותית אך נמוכה ב 25%-מההפחתה
אותה ביקש הקונה לבצע במחיר העסקה.

• פרמיות  3%-10%מגבול האחריות שבפוליסה
• השתתפות עצמית  5%-10%מהיקף העסקה ולעיתים יתכן
ויידרש גם בטוח משותף

ביטוח Loss Mitigation
• ביטוח רטרואקטיבי לנזקים אשר עבורם נעשתה או חייבת
להיעשות הפרשה במאזן.

• תכנית הביטוח היא קניית הסיכון ע"י חברת ביטוח ,מדובר
בעיקר בחשיפות נזיקיות בגין אירועים שקרו בין כאלה
שאין להם ביטוח כלל כגון נזקי סביבה ,זיהום מוצר
ולעיתים אף תביעות המוגדרות , Uninsurable Risks
ובין תביעות בגין בטוחים בחסר כגון בבטוח דירקטורים.

יתרונות
• עוזר להשלמת עסקאות.
• הגבלת גובה הסיכון.

• מסייע ללקוח להשיג מחיר מרבי במקרה של מכירה .
• יכולת להשפיע על מחיר המניה.
הפרמיה יכולה להיות  Swing Premiumהמשתנה בסוף
בהתאם לתוצאות.

דוגמאות
מקרה ראשון
נגד החברה הוגשה תביעה ייצוגית ותביעה נגזרת ,גבולות האחריות
בפוליסה לביטוח דירקטורים ונושאי משרה לא היו מספיקים.
החברה נזקקה לגיוס הון דחוף.
התביעה עדיין לא היתה בשלה והחשש מדילול הרתיע משקיעים.
הפתרון נמצא באמצעות מבטח שקנה את הסיכון שבפוליסה הבסיסית
במלואו מהמבטח הקיים וקיבל על עצמו את הסיכון העודף.
הפרמיה כללה נוסחא של השתתפות בתוצאות אם התביעה תסתכם
בסכום נמוך משמעותית.
החברה הצליחה בגיוס ההון הדרוש.

דוגמאות
מקרה שני
חברה (לא ישראלית) הנסחרת בוולסטריט בתחומים רפואיים סבלה מירידה
נכרת בשוויה לאחר שחשפה ( ) Disclosureאי סדרים בחשבונותיה וקשיים
במימוש חובות לקוחות.

הוגשו תביעות ע"י גורמים שונים כולל ע"י רשויות רגולטוריות וכן בעלי מניות
כולל תביעות ייצוגיות.
השוק הגיב בירידות חדות תוך הבעת ספק ביכולתה של החברה להמשיך
ולתפקד כולל בריחת לקוחות ,עובדים בכירים וירידה במוניטין.
לחברה ביטוח דירקטורים משמעותי ( 25מיליון דולר) אך נמוך מכדי לאפשר
תחילת מו"מ עם התובעים.
המו"מ לסילוק התביעה יכול להמשך שנים.

• נבחנו שתי אפשרויות:
א .רכישת כסוי ביטוחי מעל סף מסוים של  75מיליון דולר ועד  200מיליון דולר,
תוך הענקת בונוס על הפרמיה לעודד החברה לא להגיע לסף הפיצוי.
ב .כסוי רק לפסקי דין חלוטים ומעל סף נמוך יותר של  50מיליון דולר ובסה"כ
כסוי של  150מיליון דולר בפרמיה משתנה על בסיס ניסיון תביעות.

שוק ההון הגיב בחיוב למרות ההוצאה הכרוכה הכך.

Warranties & Indemnities Insurance
Seller Side
הפוליסה תשפה את המוכר כנגד תביעה נגדו עקב הפרה של אחריותו בהתאם להסכם מכירה
( SPAאו .)APA
פוליסה אשר מכסה את אחריותו של המוכר תעניק כיסוי לאחריותו של המוכר למצג שווא
ו/או מטעה שנעשה בתום לב.

Buyer Side
הפוליסה תשפה את הרוכש בגין מצג שווא ו/או מטעה שנעשה (בתום לב או שלא) על ידי המוכר.
הרוכש יתבע ישירות את פוליסת הביטוח שהופקה לכיסוי העסקה.

תקופת הביטוח
בדרך כלל הפוליסה תחל ממועד חתימת העסקה ועד למיצוי תקופת האחריות והשיפוי אשר נקובה
בהסכם ()One Time Policy

 - Warranties & Indemnities Insuranceיתרונות
מצד המוכר
 .1מקטין את החשיפה שלו לחבות ומאפשר ביצוע מימוש זהיר ונקי מתביעות בעתיד.
 .2מאפשר תשלום של כל או רוב התקבול מהעסקה למשקיעים במידה והתייתר חשבון הנאמנות.
 .3הגנה מפני חשיפת מס למוכר.
 .4גורם שמאיץ תהליך מכירה ומאפשר העלאה של מחיר המכירה עקב צמצום "מכשולים".
 .5הגנה לחשבון הנאמנות (.)Escrow
מצד הרוכש
 .1הגנה נוספת עקב הפרה של ההסכם על ידי המוכר.
 .2הארכת תקופת האחריות שנתנה בידי המוכר .המבטח יכול לקחת תקופת שיפוי ארוכה
מהמוסכם.
 .3מאפשר ניהול מו"מ תחרותי יותר עקב העדר צורך לניהול מו"מ מאוד אגרסיבי בקשר עם סעיפי
האחריות ו/או Escrow
 .4מגן על מערכת היחסים עם המוכר אשר יכול להיות איש מפתח בארגון החדש לאחר המכירה
(עובד,שותף).
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תודה רבה!

