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תכניות תגמול סטנדרטיות – תום עידן
 בעבר ,תכנית התגמול כללה
 אופציות שהוקצו על פני תקופת
הבשלה של  3-4שנים.
 מחיר מימוש שנקבע לפי שער המניה
ב 30/90 -יום לפני מועד ההקצאה.
 מענק שנתי (בונוס) שניתן בהתאם
לשיקול דעת הדירקטוריון או לעיתים
נגזר כאחוז מהרווח הנקי לפני מס.

תכניות תגמול סטנדרטיות – תום עידן
 תיקון  16לחוק החברות טרף את הקלפים לגבי
בעלי שליטה
 האסיפה הכללית נדרשת לאשר "ברוב
מיוחד" את התגמול אחת לשלוש שנים.
" רוב מיוחד"  )1( -רוב מקרב בעלי המניות
שאינם בעלי עניין; או ( )2סה"כ המתנגדים
אינו עולה על  2%מכלל זכויות ההצבעה
בחברה.

תכניות תגמול סטנדרטיות  -תום עידן
ההשלכות

 חיזוק כוחם של המשקיעים המוסדיים ובעלי מניות המיעוט.
המשמעויות
 תיקון  20מחולל מהפיכה ומחיל את הוראותיו על תגמול כל
נושאי המשרה בחברה (להבדיל מתיקון  16שטיפל בבעלי
שליטה) ובכך ,למעשה ,משנה משמעותית את אופי התגמולים
הללו ומחמיר את הליכי אישורם.
 התגמול יהיה תלוי גם במוסדיים שמיישמים מדיניות "קשיחה"
ולעיתים לא פרטנית.

תכניות תגמול סטנדרטיות  -תום עידן

תכלית החקיקה
ועקרונות הבסיס שלה






הסדרת מבנה התגמול לנושאי משרה.
ההסדרה עקיפה ולא ישירות דרך גובה
השכר.
הנחת המוצא  -מדיניות התגמול חשובה
להשגת מטרות החברה ,תכניות העבודה
שלה ומדיניותה.
הדירקטוריון הוא הגוף המתאים לקביעת
מדיניות התגמול.

הצעת חוק החברות (תיקון מס' – )20
שינויים עיקריים







חובה למנות ועדת תגמול.
אישורי ועדת התגמול יחליפו את אישורי ועדת הביקורת.
חובה לאמץ מדיניות תגמול (מנגנוני אישור מיוחדים).
מדיניות התגמול תאושר תוך  6חודשים.
סטייה ממדיניות התגמול  -מנגנוני אישור מיוחדים (כמו
באישור מדיניות תגמול).
תנאי כהונה של מנכ"ל  -אישור אסיפה כללית ברוב מיוחד.

הצעת חוק החברות –
תנאי כהונה בחברה ציבורית
החובה למינוי ועדת תגמול

מינוי ועדת התגמול והרכבה:
חובת מינוי ועדת תגמול.
לפחות שלושה חברים בועדה :רוב דח"צים ,והיתר
דירקטורים "בלתי תלויים" .היו"ר  -יו"ר ועדת הביקורת.
ההוראות לגבי ועדת הביקורת יחולו גם על ועדת
התגמול.

הצעת חוק החברות –
תנאי כהונה בחברה ציבורית
החובה למינוי ועדת תגמול
הרציונל לפי דברי ההסבר  -עצמאות והעדר תלות .קבלת
ההחלטות בעניין תנאי כהונה והעסקה תהיה על בסיס טובת
החברה בלבד ללא תלות באינטרסים של בעל השליטה.
ביקורת  -אין סיבה להחמיר מהרכב ועדת הביקורת במתכונתו
הנוכחית .ייצוג בעל השליטה חשוב.

הצעת חוק החברות –
תנאי כהונה בחברה ציבורית
החובה למינוי ועדת תגמול
סמכויות ועדת התגמול:
 המלצה לדירקטוריון על מדיניות התגמול
ואחת לשלוש שנים אישור המשך תוקפה.
 אישור תנאי כהונה של נושא משרה,
דירקטור ובעל שליטה.
 החלטה אם לפטור אישור תנאי כהונה
של מנכ"ל מהצורך באישור על-ידי
האסיפה הכללית.

מדיניות התגמול לנושאי משרה
המלצת מדיניות תגמול על-ידי ועדת התגמול
קביעת מדיניות התגמול על-ידי הדירקטוריון
אישור מדיניות התגמול על-ידי האסיפה הכללית
של בעלי המניות (ברוב מיוחד)
"במקרים מיוחדים" אם האסיפה הכללית לא אישרה*:
יאושר שוב על-ידי ועדת תגמול ודירקטוריון

(*) לא אפשרי ב"חברה נכדה ציבורית".

מדיניות התגמול לנושאי משרה







האסיפה אינה הפורום הנאות להחליט על מדיניות התגמול.
"במקרים מיוחדים" :לא מוגדרים בחוק ולא בהצעת החוק.
יש להתייחס להחלטת האסיפה :האסיפה לאו דווקא מנמקת
את אי האישור.
חריג" :חברה נכדה ציבורית"  -אישור האסיפה הכללית מחויב.
אחת לשלוש שנים יש לאשר את המדיניות ,או כאשר חל "שינוי
מהותי בנסיבות שהיו בעת קביעתה" .הדירקטוריון יבחן מעת
לעת את מדיניות התגמול והצורך בשינויה.

עקרונות למדיניות התגמול לנושאי משרה
מדיניות התגמול תיקבע בהתאם לשיקולים אלה
המהווים רשימה סגורה:

מדיניות התגמול לנושאי משרה -
חובת התייחסות ל"אמות מידה"
המדיניות תכלול ,בין השאר ,התייחסות לאמות מידה אלה:
השכלתו ,כישוריו ,מומחיותו והישגיו של נושא המשרה.
הסכמי שכר קודמים עם נושא המשרה.
היחס בין תנאי הכהונה וההעסקה לשכר של שאר עובדי החברה
ועובדי הקבלן ,ובפרט היחס לשכר הממוצע של עובדים כאמור,
והשפעת הפערים ביניהם על יחסי העבודה בחברה.
היחס בין רכיבים קבועים למשתנים והאפשרות להפחית את
המשתנים לפי שיקול דעת דירקטוריון.
מענקי פרישה.

מדיניות התגמול לנושאי משרה -
הוראות חובה
במדיניות ייקבעו ,בין השאר ,הוראות חובה אלה:
רכיבים משתנים:
 יתבססו על ביצועים בראיה ארוכת טווח
ועל-פי קריטריונים הניתנים למדידה.
 ניתן לקבוע כי חלק לא מהותי מהרכיבים
המשתנים יתבסס על קריטריונים שאינם ניתנים
למדידה בהתחשב בתרומתו של נושא המשרה
לחברה.
 יש לקבוע תקרה לרכיבים המשתנים.

מדיניות התגמול לנושאי משרה -
הוראות חובה
במדיניות ייקבעו ,בין השאר ,הוראות חובה אלה:
החזר בונוסים(Claw-Back) :
נושא המשרה יחזיר לחברה סכומים ששולמו לו
כחלק מתנאי הכהונה וההעסקה:
 אם שולמו לו על בסיס נתונים שהתבררו כמוטעים
והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של החברה; או

 אם הפר חובת אמונים.

מדיניות התגמול לנושאי משרה -
הוראות חובה
במדיניות ייקבעו ,בין השאר ,הוראות חובה אלה:
תגמול מבוסס מניות:
יש לקבוע תקופת החזקה מזערית
תוך התייחסות לתמריצים לטווח ארוך.
מענקי פרישה:

יש לקבוע תקרה למענקי הפרישה.

אישור תנאי כהונה של נושא משרה
(שאינו דירקטור או מנכ"ל)
ע"י ועדת התגמול
ע"י הדירקטוריון
אם לא בהתאם למדיניות התגמול של החברה
("במקרים מיוחדים") :ע"י האסיפה הכללית ברוב מיוחד
"במקרים מיוחדים" (מועמד עם כישורים יוצאי דופן או
שימור כ"א איכותי במיוחד) ניתן לאשר גם אם האסיפה
הכללית לא אישרה את התגמול – ע"י דיון חוזר בועדת
התגמול*
ע"י דיון חוזר בדירקטוריון

בשינוי לא מהותי של תנאי כהונה של נושא המשרה (אם
קבעה כך הועדה) ,ניתן להסתפק באישור ועדת התגמול.
* לא אפשרי ב "חברה נכדה ציבורית.

אישור תנאי כהונה של מנכ"ל
ע"י ועדת התגמול
ע"י הדירקטוריון
ע"י האסיפה הכללית ברוב מיוחד
"במקרים מיוחדים" (מועמד עם כישורים יוצאי דופן או
שימור כ"א איכותי במיוחד) ניתן לאשר גם אם האסיפה
הכללית לא אישרה את התגמול – ע"י דיון חוזר בועדת
התגמול והדירקטוריון (בתנאי שהתנאים בהתאם
למדיניות)*.
ע"י דיון חוזר בדירקטוריון
בשינוי לא מהותי של תנאי כהונה של המנכ"ל (אם קבעה כך
הועדה) ,ניתן להסתפק באישור ועדת התגמול.

* לא אפשרי ב"חברה נכדה ציבורית".

אישור תנאי כהונה של מנכ"ל
ללא אסיפה כללית
ועדת התגמול יכולה לפטור עסקה מאישור על ידי
האסיפה הכללית בתנאים הבאים:
 .1התנאים הינם בהתאם למדיניות.
 .2למנכ"ל אין "זיקה" לחברה או לבעל השליטה בה.
 .3אם מצאה ,על יסוד נימוקים שפירטה ,כי אישור
באסיפה הכללית יסכל את ההתקשרות.

תחילה
 30 ימים מיום פרסום החוק .יחול על תנאי כהונה
שייקבעו ביום התחילה או לאחריו ושינויים בהם או
אישורם מחדש.
 החובה לאמץ מדיניות תגמול תהיה תוך  6חודשים
מיום התחילה.
 עד לאישור מדיניות תגמול ,תחויב חברה לאשר את
תנאי הכהונה וההעסקה של כל נושא משרה ,באותו
האופן בו מאושרים תנאי כהונה והעסקה החורגים
ממדיניות התגמול.

הערות להצעת החוק







לא נכון להחיל את החוק על "חברות קטנות" או חברות בהן
התגמול נמוך ופשוט (רק שכר למשל).
לכל היותר בחברות קטנות בהן התגמול נמוך צריך להתייחס
רק למנכ"ל ודירקטורים.
מדיניות תגמול לא צריכה להיקבע באסיפה אלא בדירקטוריון
ולכל היותר שהאסיפה תהווה גוף מבקר בלבד בשיטת say on
.pay
שינויים במדיניות התגמול שאינם מהותיים יאושרו בועדת
התגמול בלבד ,בדומה לאופן אישור שינויים בתגמול עצמו.
אישור תגמול המנכ"ל יהיה על-ידי
האסיפה ברוב רגיל.

תכניות תגמול  -הדור הבא
תנאי סף ותקרה כוללת -
 תנאי מקדים לחלוקת הבונוס – עמידת החברה בשיעור מסוים
מיעד הרווח הנקי השנתי שנקבע מראש בכל שנה (בשנת
 2012נדרש השגת  80%מיעד הרווח הנקי כתנאי מקדים
לחלוקת בונוס).
 סכום הבונוס השנתי לחלוקה לכל נושא משרה יוגבל מראש
למספר משכורות ,באופן שיבטיח איזון הולם בין הבונוס לבין
הרכיב הקבוע שבתגמול נושא המשרה.
 סה"כ הבונוסים לכלל נושאי המשרה לא יעבור  7%מהרווח
הנקי.

תכניות תגמול  -הדור הבא
יעדים

 התגמול יתבסס על יעדים ומדדים ארוכי טווח לפי התכנית
העבודה של החברה מחולקים כדלקמן:
 יעדים פיננסיים ברמת החברה;
 יעדים עסקיים ברמת היחידה הארגונית; 60%
 יעדים מקצועיים ברמת האישית;
 הערכת ביצועים אישיים על ידי המנכ"ל על-פי קריטריונים
שאינם פיננסיים ,תוך התחשבות בתרומתו ארוכת הטווח של
נושא המשרה ולביצועיו ארוכי הטווח.

40%

תכנית תגמול  -הדור הבא  -המשך
בונוס מיוחד -
 אם לא מתקיים התנאי המקדים לחלוקת בונוס (עמידת החברה בשיעור
מסוים מיעד הרווח הנקי השנתי שנקבע מראש לאותה שנה) ,רשאי המנכ"ל
להעניק לנושא משרה (כפוף לאישורי האורגנים על פי כל דין) מענק מיוחד:
 בגין הצטיינות
 בשל קיומו של אינטרס לשמר את נושא המשרה הרלוונטי בחברה
 בשל קיומם של שיקולים מהותיים אחרים למתן מענק מיוחד.

 התקציב הכולל למענק זה לא יעלה על  1%מהרווח הנקי.

תכנית תגמול  -הדור הבא  -המשך
תגמול ארוך טווח -
 מתוך הבונוס השנתי של כל עובד 40-50% ,לא מחולק בפועל ויחולק בשנה
העוקבת בהתאם לעמידה ביעדים פיננסיים (למשל הפסד).

תגמול הוני ארוך טווח ותלוי ביצועים -
 נושאי משרה זכאים ליחידות מניה חסומות הכפופות לתקופות הבשלה וכן
להשגת תשואה מינימלית על ההון.
 חלה תקופת חסימה של  12חודשים לאחר סיום הבשלה של כל מנת מניה
חסומה.

תכנית תגמול  -הדור הבא  -המשך
תגמול הוני מפחית סיכון
 הענקת מניות חסומות (  RSאו )RSU

החזר בונוסים לאחר עזיבת העובד את החברה (Claw-Back):
 ניתן לקבוע כי המענק השנתי או חלקו יוחזק בנאמנות בחברה "בחשבון
מענקים" ובעת עזיבת העובד תוחזק "יתרת המענקים שלא שולמה לו"
במשך תקופה מסוימת (למשל שנתיים).
 המענק יועבר לעובד הפורש בהתאם לעמידה בתוצאות עסקיות עתידיות או
בכך שלא יפתח עסק מתחרה וכיוצא בזה.

תודה רבה

