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פרוטוקול מפגש הפורום – אתגרי הCFO-
אפרים קריאל ,יועץ לפיתוח אסטרטגי ,האודן  -מצגים בתהליכי M&A
TAX OPINION INSURANCE
ביטח זה קיים כבר מעל לעשור בעיקר בארה"ב ,ואמור לתת פיצוי על הנזק או המס העודף שחל על
הנישום בניגוד לחוות הדעת שקיבל מראש מרו"ח או עו"ד ,גם על נזק מס חד פעמי וגם על הפסדי
מס בשנים הבאות 4גם המוכר וגם הקונה עלולים לקחת בחשבון עסקה ועדיין היא לא בהכרח ברורה
עד הסוף 4נעשה דיו דיליג'נס מסודר ומלא ,ועדיין משהו קרה4
דוגמא אחת – קרן פרייבט אקוויטי מוכרת חברה המחזיקה ב 3-חברות בנות שצרנו הפסדים
תפעוליים ,וניתן יהיה לקזז את הפסדים מהרווחים העתידיים 4הקונה מעוניין להוריד את המחיר
מחשש שרשויות המס יטענו שאי אפשר לקזז את ההפסד4
דוגמא שניה – המוכר מציע לתת ערבות לאפשרות הקיזוז של ההפסד הצבור ,ללא מכתב שיפוי
לקונה 4הקונה לא מוכן לקנות ללא ערבות כתובה 4קונה אחר ,קבוצת משקיעים זרים ,הסכימה לרכוש,
בתנאי שתקבל פוליסה שתכסה את חבות המס העתידית לכל תקופת ההתיישנות 4הקונה ביקש
להפחית את מחיר העסקה4
הפרמיות הן  3-.1%מגבול האחריות שבפוליסה שהחליט קונה הפוליסה לקחת 4השתתפות עצמית
של  5-.1%מהיקף העסקה תחול4
המבטחים בסוג זה של כיסוי הם מבטחים של ללוידס או  Aומעלה מבחינת הדירוג4
ביטוח LOSS MITIGATION
ביטוח זה חל על מקרים שבהם במאזן כבר יש הפרשה לנזק או שיש צורך לבצעה כעת 4להבדיל
מביטוח צופה פני עתיד ,זה למעשה ביטוח רטרואקטיבי4
חברת הביטוח יכולה לקנות את החשיפה הקיימת 4יידרש דיו דיליג'נס ,אבל חברת הביטוח בנויה
לסיכונים כאלה 4כך למעשה החברה הרוכשת את הפוליסה יכולה להוריד את ההפרשה מהמאזן4
יתרונות
 4.מסייע בהשלמת עסקאות
 42הגבלת גובה הסיכון
 43מסייע ללקוח להשיג מחיר מרבי במקרה של מכירה
 4.מאפשר השפעה על מחיר המניה4
חברת הביטוח תיקח על עצמה פרמיית סיכון ,המשתנה בהתאם לתוצאה – וכך מגנה על עצמה4
דוגמא נוספת – החברה נזקקת לגיוס הון דחוף ,לאחר שהוגשה נגדה תביעה ייצוגית כשגבולות
האחריות בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה אינם מספיקים 4במאזן יש הפרשה לחשיפה
גבוהה מאד 4הפתרון נמצא במבטח שקנה את הסיכון שבפוליסה הבסיסית גם מהמבטח הקיים ,וכך
ניהל את התביעה מתחילתה ועד סופה 4הפרמיה כללה גם כאן נוסחה של השתתפות בתוצאות,

רח' קויפמן  4תל-אביב 21086
טל'  03-5804555פקס 03-5890781
lead@cfo-forum.org

www.cfo-forum.org

והחברה הצליחה בגיוס ההון הנדרש4
דוגמא רביעית – חברה הנסחרת בארה"ב סבלה מירידת דווי בגלל שחשפה אי סדרים בחשבונותיה4
הוגשו תביעות שונות ,כולל יצוגיות ,ושווי המניה צנח ,עד כדי חשש לעתיד החברה 4היה ביטוח ,די
משמעותי ,אך עדיין נמוך מכדי לאפשר תחילת מו"מ עם התובעים 4עלתה אפשרות לרכוש כיסוי
ביטוחי של  55-211מיליון דולר ,והענקת בונוס על הפרמיה לעודד שלא להגיע לסף הפיצוי 4או לקחת
כיסוי רק לפסקי דין חלוטים ומעל סף נמוך של  51מיליון דולר ,וסה"כ כיסוי של  .51מיליון דולר
בפרמיה משתנה על בסיס ניסיון תביעות 4שוק ההון הגיב בעליית המניה למרות ההוצאות הכרוכות4
WARRANTIES INSURANCE
 – SELLER SIDEהפוליסה תשפה את המוכר כנגד תביעה נגדו עקב הפרה של אחריותו לפי הסכם
המכירה 4הפוליסה המכסה את אחריות המוכר תעניק כיסוי לאחריות המוכר למצג שווא 4לרבות מצג
של חוסר תום לב של המוכר 4אחרי דיו דיליג'נס החברה תוכל לבטח בהתאם ,ולאורך תקופה מסוימת
לעתיד (ואפילו רק משנה לאחר המכירה ועד שנתיים לאחריה) 4רוב הפוליסות מסתיים בפשרה4
הולכים לבימ"ש ובד"כ מסיימים בפשרה4
יתרונות למוכר:
 4.הקטנת חשיפה לחברות
 42סיוע בניהול המו"מ
 43הגנת מפני חשיפת מס
 4.האצת המכירה
 45הגנה לחשבון הנאמנות
יתרונות לרוכש
 4.הגנה נוספת עקב הפרה של ההסכם ע"י המוכר ,אם תהיה
 42הארכת תקופת האחריות של המוכר
 43מאפשר מו"מ תחרותי יותר
 4.הגנה על מערכת יחסים עם המוכר שלעתים הוא איש מפתח בארגון החדש לאחר המכירה
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