24.4.2
פרוטוקול מפגש הפורום – אתגרי הCFO-
עו"ד שרון גזית ,ראש מחלקת חברות וטכנולוגיה ,גולדפרב זליגמן  -בדרך לעסקה -על ההכנה
למשא ומתן אפקטיבי בעסקאות  M&Aרב לאומיות
הבנת הבדלי התרבויות בין צד החברה הישראלית לבין הצד הרב לאומי יכולה לעשות ולנפץ עסקה4
לפני כשנתיים ייצגנו חברה רב לאומית בתחום אריזות המזון שבארץ היתה לה חברת בת באותו
תחום ,שאיתרה חברה תעשייתית אחרת שעוסקת בתחום משיק וביקשה לקנות אותה 4הצדדים
נפגשו וניהלו מו"מ 4המו"מ העסקי הצליח ,הכל התקדם 4ובמקביל ,נערכת בדיקת נאותות 4הכל היה
בסדר 4משפטית וחשבונאית 4אבל שאלנו כל הזמן איפה המפעל – בקיבוץ 4ואין הסכמים של שכירות
או הסכם עם המינהל 4אז התברר שחלק ניכר מהמפעל עומד ללא רישיון עסק ,ושבסמוך למפעל
עומד לול תרנגולות 4את רישיון העסק אפשר לפתור ,אבל לול התרנגולות גרם להחלפת צבעים אצל
הרוכש הזר 4הרוכש הישראלי לא חשב שזה בעייתי ,בחו"ל כמעט סגרו את הסיפור על זה4
מי עומד מולנו – הרוכש 4זה לא גוף אחד עם מטרה אחידה 4זה אוסף של אנשים בתפקידים שונים –
גוף רב זרועי שלכל זרועה אג'נדה משלה עם יועץ משפטי משלו 4המטה מפקח מלמעלה 4היחידה
העסקית המקומית שמאתרת את החברה מאוד מעוניינת בעסקה ותדחוף קדימה 4המחלקה הכספית
בכלל מסתכלת רק על הכסף ולא על העסקים ,רק שהדוחות יתקתקו 4הביקורת מסתכלת על
קומפליינס לחוקים ורגולציה4
פעם נתקלנו אפילו בבקשה לכתיבה רטרואקטיבית של חוזה רכש כולל ויתור על קנין רוחני והבטחת
סודיות 4המטה בארה"ב התעקש 4היחידה העסקית בארץ צעקה על המטה עד שיצא עשן לבן4
הכנה לרכישה –
העובדה שאין רישיון עסק ,למנהל ישראל – זה בכלל לא בעיה 4כך כולם עושים 4למנהל הזר זה לא
סביר ,מחלקת הביקורת (או רו"ח החיצוני) עלול להפיל עסקה על זה 4עו"ד הישראלים והזרים צריכים
להיות המפשרים והמגשרים4
כל החלטה שאנו עושים מהקמת החברה ועד האקזיט ,תקום לתחיה ותבחן במהלך עסקת רכישה4
מתי מתחילים להכין חברה לעסקת  ?M&Aבד"כ כשהדברים מתעוררים ,אחרי  4TERM SHEETאבל,
זאת הסתכלות מאוחרת במיוחד לניהול חשיפות 4בעיני ,הזמן להתחיל להכין את החברה הוא כשהיא
מוקמת 4וכשמנהל חדש נכנס לתפקיד – זה הזמן לבדוק מה קורה ולהתחיל להטמיע נהלים נכונים4
בעיות שיכולות לעלות:
 4.קניין רוחני – הנכס העיקרי של חברות רבות 4יש לשמור עליו 4להחתים על סודיות ,המחאת
קניין רוחני של עובדים לחברה ,במיוחד ככל שאלה עובדים גם במקום אחר ,או במוסד
אקדמי  /בית חולים4
 42נהלי עבודה לצמצום חשיפה – זכויות עובדים ,שמירה על סודיות
 43עסקאות בהון החברה ,חשוב מאד למשקיע לראות את התיעוד של ההתפתחות בהון
החברה ,על אף שזה נראה לכאורה טכני ,זה קריטי
 4.הגבלת אחריות בהסכמים – גם בסכום וגם לנזק עקיף שעלול להגרם
 45יכולת להעביר את ההסכם הלאה בעסקת נכסים (ולא רק בעסקת רכישה)
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 46רושם כללי – שמירת רקורד מסודר בחברה שיאפשר לרוכש פוטנציאלי להתרשם לטובה
מהמצב הטוב של החברה
החברה צריכה לחיות ולא להיות בכוננות אקזיט ,אבל ראוי לזכור איך אנו נראים בעיני רוכש אפשרי4
איך מתמודדים עם בדיקת נאותות?
להציף את הבעית או לחכות שיתגלו? לא להסתיר שום דבר !
אחד הדברים הקריטיים לעסקאות מכירה במיוחד ברמה רב לאומית הוא יצירת אמון באנשים ובדרך
שבה הם מנהלים דברים ופותרים משברים 4זו הליכה לשותפות 4לגלות ,והכל 4השאלה מתי 4אם נציף
הכל בהתחלה – נחסל את העסקה 4אם נציף בסוף – נחשד כמי שניסו להסתיר 4אי אפשר אז גם
לתקן את הטעויות 4מאידך ,בסוף יש לכולם תאבון כבר 4צריך למצוא איזון ראוי ו"מקום טוב באמצע"4
"רוח המנהל"
להנהלת החברה תפקיד מכריע בחיבור עם הנהלת החברה הרוכשת 4המנהל תמיד צריך לחשוב
כשהוא כבר בתוך מו"מ ,איך ליצור את האמון כך שביום שאחרי ,הוא יהיה שותף לכל דבר וענין 4זה
כולל את הכל – רמת דיוק גבוהה ,חיבור לחשש של הצד השני ,הבהרה אמיתית שהרוכש בידיים
טובות 4גם אם הפתרון הנקודתי אינו הכי טוב שיש ,הביאו אותו לשולחן כדי לקדם את הדברים4
חברות רב לאומיות מתרשמות מחברה שחיה במינימום חיכוכים עם מה שמסביב לה – קשרים טובים
עם הרגולטור ,היסטוריה של קומפליינס ,מינימום תביעות וסכסוכים4
ההבדלים התרבותיים גורמים לכך שכשאנחנו אומרים "סמוך" הם שומעים "אוי מה תגיד העיתונות
בחו"ל  /ארגוני זכויות הצרכן" וכו' 4השיטה הישראלית עובדת לנו 4אבל אנחנו חייבים להיות מודעים
לכך שהחברות הרב לאומיות כבר הטמיעו את ערכיהן והם מצפים לראות זאת גם אצלנו4
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