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בפורום CFO
 שרונה נובק



נגה קינן ,יו"ר פורום CFO
עפר לביא ,מנכ"ל ומנהל אקדמי ,מרכז ההשתלמויות בפורום CFO

אורחים
 רו"ח הילי קרייזלר ,יועצת חשבונאית ,שותפה במחלקת תגמול עובדיםPwC Israel ,
 עו"ד טל עצמון ,יועץ משפטי ,שותף ומנהל מיסים גולדפרב זליגמן ושות'

מטרת הפגישה :ללמוד את המצב ולהחליט האם אנו רוצים לפעול ואיך2
דיון:
בעייתיות בקביעת מדיניות תגמול ונוסחה מדידה ,כח לאנטרופי ,חשיפת דירקטורים
טל עצמון :החוק מסורבל וקשה לקריאה ,הזמן לחוץ מכיוון שהחוק קובע כי יש לאשר באסיפה הכללית
ברוב מיוחד את מדיניות התגמול של כל חברה עד ספטמבר הקרוב 2לפיכך המדיניות צריכה להיקבע כבר
ביוני ,מכיוון שלאחר מכן המדיניות צריכה להיות מאושרת ע"י וועדת התגמול ולאחר מכן לקבל את אישור
הדירקטוריון ולאחר מכן נדרש לפחות  43יום להביא את זה לאישור האסיפה2
בבנקים ובחברות הביטוח כבר עשו לפני שלוש שנים סוג מסוים של תכניות תגמול כאלו ,לא בדיוק תיקון
 ,.3אבל משהו דומה 2יש חברות עם הסכם או נהלים של מדיניות שהיא בכיוון של תיקון ( .3אבל לא
בדיוק את הפרמטרים שבתיקון) אך בהמון חברות ההסכם הוא שבסוף שנה פועלים על פי שיקול דעת,
תכנית אופציות מסוימת והסכמי שכר – חלק עם תכניות פנסיה כאלו ואחרות ,וכו' 2חברות אלו צריכות
לעשות שינוי טוטאלי של המדיניות ולהחיל אותה על כל הבכירים בחברה.
הילי קרייזלר :יש התנגדות בחברה להתמודד עם הסוגיה הזו 2דירקטורים לוקחים את זה למקום של
"תעזבו אותנו בשקט – שקלנו התייחסנו ,בחנו ,ותעזבו אותנו בשקט"2
סוגיית אנטרופי:
טל עצמון :הרשות לני"ע הוציאה שני מסמכים ,באחד יש שאלות ותשובות עם פרשנות ,ובשני מסמך של
אנטרופי 2זה מקומם :במסמך הראשון ישבה ועדה וחשבה והייתה פתוחה לציבור 2אנו הופענו בה
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והבענו את דעתנו ,הם היו קשובים ותיקנו הרבה דברים לאור כך ויצאה הצעת חוק 2לעומת זאת,
באנטרופי פרסמו את המדיניות ולא נתנו לתעשייה אפשרות לחוות דעה2
האבסורד :יש חוק ויש את הרשות לניירות ערך שקובעת כללים שכולנו מתיישרים לפיהם ופתאום יש עוד
כללים שנקבעו על ידי עוד אנשים :מי שמם לקבוע לכולנו עוד כללים ותנאים?
הם אמרו שהם התייעצו עם פרופסורים ועם ה )Institutional Shareholder Services( ISS-וקבעו את
המדיניות ,אך תארו לכם שיש חברה שעשתה מדיניות ועבודה מאד מפוארת ואולי החמירה אף יותר
מתיקון  .3ועבדה ביסודיות על פי החברה ,אך לא בהתאם להוראות אנטרופי 2לעיתים אפילו החמירו יותר
מאנטרופי ועשו טווח ארוך של למשל  7שנים והלכו ממש בצורה יסודית מכיוון שבחברה שלהם זה מאד
מתאים 2תבוא לאנטרופי וכל מה שהחמרת מעבר אליהם – הם יאשרו ,אך ביתר הדברים ,אם לא
עמדת בצ'ק ליסט שלהם שהוא החמרה על תיקון  ,75הם לא יקבלו ,כי הם לא מסוגלים לטפל ב033 -
חברות ולהכיל גמישות גם אם היא עומדת בתיקון  2.3לא יכול שהם קבעו סדרה של פרמטרים מבלי
להתייעץ עם השוק וחברה חברה תבוא אליהם למשא ומתן2
משקיעים ששכרו את אנטרופי – אם אנטרופי היו נגד ,הם לא יגידו ההיפך 2יש כמה גדולים ,כמו פסגות,
שלא משתמשים באנטרופי ומקבלים בעצמם את ההחלטה 2משקיע שמשתמש באנטרופי לא יגיד ההיפך,
כי המשמעות היא העברת האחריות אליהם2
הילי קרייזלר :ישבנו בוועדת החוקה והסברנו למשרד המשפטים שהתהליך ייתן את כל הכח לאנטרופי
ושהם יהפכו להיות רגולטור2
יש לאנטרופי בחלק גדול מהדברים פרשנות מחמירה לתיקון  275בחלק מהדברים תיקון  .3לא מחייב
אותי לעשות משהו בצורה מסוימת ואני מעריכה שלא נכון לחברה ולא הגיוני מבחינתה לעשות כך ,אך
אנטרופי מחייב אותי לכך מכיוון שאם לא אלך איתם הם לא יאשרו לי את המדיניות2
הדיון עם אנטרופי הוא לא על הסכומים  -אלא על המנגנון 2לפעמים פעולה על פי אנטרופי תיטיב עם
נושאי המשרה מבחינת הכסף 2קשה לאנטרופי כגוף לבחון מנהל אחד ולהגיד – הוא מעולה ובשבילו שווה
לחרוג מכל הכללים 2השוק הישראלי קטן – אישרו משהו בניגוד להמלצה של אנטרופי? כולם יעלו לרגל
ויגידו בבקשה גם אצלנו2
 :CFOה ISS-שולטים בכל המוסדיים בארה"ב 2כוחם מוגבל בעניין התגמול .פעם בשלוש שנים צריך
לבוא לשמוע את דעתם ואפשר לא לעשות עם זה כלום 2הדירקטוריון מחליט ובעלי המניות מצביעים2
חשיפה לדירקטורים:
ועדת התגמול רק ממליצה .היא תמליץ פעם בשלוש שנים על מדיניות התגמול של החברה ולמעשה
הדירקטוריון קובע והאסיפה ברוב מיוחד מאשרת 2אם המדיניות לא אושרה ,אפשר לחזור לוועדת התגמול2
השארת ההחלטה לדירקטורים ,שיכולים להגיד שהמדיניות אינה מתאימה לחברה ,שהם מכירים את
החברה ויציעו מדיניות אחרת ,מייצרת חשיפה משמעותית לדירקטורים 2דירקטורים לא יהיו מוכנים לכך2
הילי קרייזלר :יש דירקטורים שאומרים בצדק ,שלמרות שאנטרופי לא מאשרת ,יש דברים שנכונים לחברה
ואנו חושבים שנפגע ולא נשרת נכון את החברה אם נפעל לפי הנחיותיהם2
נגה קינן :באופן עקרוני ,יכולה חברה לבוא ולהגיד אני שהיא לא מקבלת קביעה מסוימת של אנטרופי2
הבעיה היא שלמעשה הדירקטורים לוקחים פה אחריות אישית גבוהה מאד 2הסיכון גבוה וזה אולי על פי
החוק ,אבל הבעיה היא שהדירקטורים לוקחים אחריות אישית2
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אפשר להקים טריבונל מקצועי אלטרנטיבי לאנטרופי שבו החברות שירצו יקבלו את חוות דעת נוספת,
שתהווה כיסוי לדירקטורים.
המנגנון החדש יעלה את המשכורות
 :CFOכתוצאה משינויים אלו הבונוסים דווקא יעלו ,אם כי למנכ"לים הם ירדו 2המנגנון החדש יעלה את
המשכורות 2אפילו רק בשל הפרסום שייצור תחרות למי יש יותר גדול2
התנהלות:
 :CFOמה קורה אם באופן סדרתי לא מאשרים? חזרת עם מדיניות חדשה ולא מאשרים ,חזרת עם עוד
אחת ודוחים את הצעתך ושוב אתה מגיש ושוב דוחים את הצעתך?
טל עצמון :כל הגשה כזו לוקחת מספר חודשים .קורה שיש מנכלים שלא שילמו להם עד שלא ניתן
אישור מחדש .הם עובדים בלי שכר 2כל עוד לא התקבל אישור – אי אפשר לשלם להם 2אני חושש
שהרשות תגיד ,וזה אבסורד ,שאם אישרת את המדיניות מבלי לתקן – אתה לא צריך לחזור מחדש
לאנטרופי ,אך אם אישרת לאחר שהבנת את התיקון כנראה צריך להגיש מחדש להראות ששינית2
 54פרמטרים בחוק ,מחולקים לשלוש רמות :לשקול ,להתייחס וחובה לקבוע .הם עשו זאת על מנת לא
להיזקק לחוק ,אלא רק בתוספת 2כי את התוספת אפשר לשנות באישור שר המשפטים בלי ללכת לכנסת,
אפשר לשנות את שלושת הדברים האלו מבלי ללכת לכנסת2
קושי בדרישות החוק:
הרשות צפויה לפרסם הוראות גילוי שידרשו לציין איך שקלת ,מה עשית וכו'2
ל CFO-וליועץ המשפטי צריך לעשות מנגנון אחר כי הם שומרי הסף ואינם מופקדים רק על הרווח2
טל עצמון :סעיפים ספציפיים שמדברים על בונוסים :צריך לשקול את תרומת נושא המשרה להשגת יעדי
החברה ,להשאת רווחיה ,ולביצועי החברה בראייה ארוכת טווח .זה מאד משמעותי ובעייתי לחברות2
חובה שהבונוסים יהיו ע"פ ביצועים בראייה ארוכת טווח וקריטריונים מדידים ומותאמים אישית.
המשמעות היא בעצם שצריך לעשות נוסחה ,שמתבססת על פרמטרים מדידים 2זאת אומרת שאין יותר
שיקול דעת 2זה חושף את החברה לפרסום היעדים שלה וזה מטורף .הרשות עדיין לא פרסמה מה צריך
לגלות 2אנטרופי אמרו שלא משנה מה הרשות מפרסמת ,להם יש פרמטרים אחרים לגילוי2
שתי הנקודות הכי קשות לחברה הוא הצורך ליצור את אותו יעד מדיד ולמצוא את אותה נוסחת הפלא
המדידה של איך מתגמלים על פי היעדים 2שיקול הדעת קטן ,אולי  2.3%הנוסחה הכי בסיסית היא של
אחוז מהרווח ,אך זו נוסחה שלא מקובלת על אנטרופי או על הרשות 2יהיה קשה מאד למצוא נוסחה
אופטימלית 2המנכ"ל הולך לכיוון אחד ,הסמנכ"לים מתנגדים ,בעל השליטה רוצה אחרת – ואין נוסחה2
הילי קרייזלר :מבקשים להתייחס לגודל החברה מכיוון שהוא תמיד פרמטר כשבוחנים את גובה השכר,
בהשוואה בין חברות 2בנצ'מארק משמעותי2
בשיחות איתם ,הם הביעו עמדה שלדעתם כמו בתיקון  .0הם טוענים שסמנכ"לים אמורים לקבוע יעדים
לשלוש שנים מראש וצריכים גם לגלות אותם 2ביקשו לפרסם את היעדים לשלוש שנים .הם חושבים
שאפשר לאמץ את אותה תפיסה גם לגבי יתר נושאי המשרה 2בלתי אפשרי לקבוע יעדים לשלוש שנים
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לכל נושאי המשרה כולל מנהלים במטה .ברור שזה אפילו מזיק .עם ה ISS-יותר נוח 2הגילוי הוא ברמה
יותר סבירה ,אבל בשל חוסר הנסיון שיש בארץ ,לוקחים את הדברים בצורה קיצונית שהיא לא סבירה2
כל עוד היה שיקול דעת ,באמת נבדק מי עשה עבודה טובה או לא 2בסופו של דבר ייקבעו יעדים מדידים
לאנשי מטה כמו :השלמת תכנית אסטרטגית ,השלמת הטמעה של משהו 2או שהיעד הוא כזה שממילא
עושים אותו ויש המון יעדים כאלו 2אף אח ד וגם לא אנטרופי ,יוכלו להגיד כמה קשה להשיג את היעד הזה2
ביעד פיננסי קל באמת לבדוק את זה ,אך ביעדים שאינם פיננסיים קשה למדוד2
בחברות אחזקה זה הרבה יותר קשה 2איך אפשר למדוד בכלל? אסור גם לקבוע נוסחה אחידה מכיוון שזה
נוגד את כל הרעיון והכללים 2צריך להגיע לנוסחה עם מספיק רכיבים בתוכה2
יש בעיה כשבשנים מסוימות אין עמידה ביעדים אבל המנכל רוצה לתת בונוס לא מהותי למספר עובדים
כהערכה . ,משכורות 2.3% ,הנוסח של החוק אומר שהבונוס אמור להיות לא מהותי 2שתי משכורות האלו
יכולות להיות בעצם  ,.33%כך שיש בעיה2
דיברנו על נושא מדדים ואולי לא מספיק על הנושא של "לא מהותי" 2גם אם מגדירים מדדים ,אני חושבת
שבכל החברות כולל חברות אמריקאיות מגדירים איזשהו משקל של שיקול הדעת 2הם הגדירו בחוק שזה
צריך להיות משקל לא מהותי ברכיב המשתנה 2אני כבר שמעתי רשימה של מספרים של בין 25%-.3%
אני חושבת שמקצועית פחות מעשרים אחוז זה לא נכון 2כנראה שמעל  .3%כבר לא נחשב "לא מהותי"2
כך שאני רואה  .3%כמספר קסם 2אנטרופי לא יודעים מה ייחשב לא מהותי2
 :CFOלא הגיוני בעיניי שנותנים בונוסים לפי אחוז מהרווח 2יכול להיות שהיה עובד  ITשעשה עבודה
מופלאה ,אך הוא לא קשור לרווח ,לא נשמע לי הגיוני שהוא לא יקבל בונוס 2הרי כל הסיבה לשינוי הזה
הייתה שמנכלים לקחו בונוסים גבוהים גם כשהחברה הפסידה 2הם הרגישו שעשו עבודה טובה ביחס
למצב הכלכלי ,ולכך אמרו לא ,קודם כל שהחברה תרוויח 2בשיטה החדשה מוציאים את ההחלטה מידיו של
ה 2CEO-רוב ה CEO-קמצנים בהגדרה 2זהו תפקידם 2הם לא מעוניינים לחלק מיליונים סתם 2הם בודקים
מה חברות אחרות עושות ומתקנים בהתאם 2על פני חמש שנים אני צופה עליה של  .33%בבונוסים2
נגה קינן :אם ניקח מספיק נוסחאות של חברות רבות ,לא נגיע לנוסחה שהיא מקובלת או טובה לכולם?
הבעיה היא שכל חברה וכל סקטור הוא שונה2
עפר לביא :צריך שפרמטר שיקול הדעת יהיה בתוך הנוסחה.
דרישת החוק למדיניות טווח ארוך
טל עצמון :יש  055חברות ציבוריות עם שונות גבוהה ,מחברת היי טק ,לחברה קמעונאית ,לחברת
אחזקה 2היה יותר נכון לתת קצת אורך רוח לכל חברה לעשות את המדיניות שלה ,לצפות ולראות האם
באמת קרה מה שרצו שיקרה -ששכר הבכירים הוגבל 2בנוסף ,לאורך כל החוק רואים פרמטרים שהם רצו
לקבוע 2. :לגרום לכך שהבונוסים יהיו מותאמים אישית לכל אחד על פי תרומתו 2שלא יקרה מצב שכל
הסמנכ"לים בחברה יקבלו אותו בונוס 2. 2שההסכם יהיה ארוך טווח .חברות שהייתה להם שנה אחת
טובה חילקו בונוסים גדולים ואחרי כן התברר שהעסקה שבגינה חולק הבונוס לא הייתה טובה אבל אנשים
לא החזירו את הבונוסים שלהם2
לחילופין ,בשנה אחת טובה יחלקו בונוסים ולאחר מכן תהיה שנה גרועה? אז בצורה הכי קיצונית
אפשר שנחלק בונוסים פעם בשנתיים-שלוש או בונוס מצרפי של מה שקרה באותה שנה – ואז נחלק 2זה
לא עובד כמובן באף חברה 2המציאו מספר מנגנונים ,לדוגמא בבנקים לוקחים רק חלק מהסכום (נניח
 )03%ושנה הבאה יבחן הסכום מחדש 2אם שנה לאחר מכן ,הגעת להפסד או לא הגעת ליעדים ,הסכום
יצומצם2
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מושג ה"שלוש שנים" להסכם העסקה מתחיל להתקבע כפרק זמן אידיאלי ,אך בעיניי אינו נכון לכולם.
אם יהיו הסכמים שהם און גוינג ופעם בשלוש שנים תרצה לעשות שינוי ,ללא מנגנון מסודר תהיה טראומה2
עובדים רוצים וודאות והסכם ארוך טווח 2מושג ה"שלוש שנים" התחיל בתיקון  2.0בעלי השליטה אמרו
שחייבים שלוש שנים 2גם בחוק החדש כתוב וגם אנטרופי מעוניינים שהמדיניות תיבחן כל שלוש שנים2
יש הבדלים בין סמנכ"לים למנכ"לים :המנכ"לים יצטרכו לבדוק את ההסכמים שלהם פעם בשלוש שנים,
סמנכ"לים ,לדעתי ,צריכים להמשיך עם חוזים ארוכי טווח כשמעת לעת יבדקו אם צריך לעשות בהם תיקון2
הילי קרייזלר :בחברות רבות שלוש שנים לא נחשב כטווח ארוך2
 :CFOהחוק מדבר על מדיניות תגמול ,אך החוזים עצמם יכולים להישאר כרגיל 2החוזים עצמם לא קשורים
למדיניות תגמול של חברה 2גם בנושא התגמול ההוני ,בנושא האופציות2
טל עצמון :בחלק ההוני יש המון רעיונות קריאטיביים לאיך לעשות אופציות יותר מתוחכמות מהרגילות2
בפועל ,מי שרוצה את האופציות הרגילות זה עומד בחוק מכיוון שזה ארוך טווח למרות שאין מדדים2
הילי קרייזלר :הרשות וגם אנטרופי מעודדים את זה אך תיקון  .3לא קובע חד משמעית שזה חייב להיות2
 RSU :CFOלא נחשב כבונוס 2יש בו מרכיב מובטח 2אפשר להראות אותו כבונוס לטווח ארוך 2בRSU-
יבקשו ממך ביצוע2
הילי קרייזלר :בעולם רואים שכשיש  RSUבמקרים רבים הם מוצמדים ליעדי ביצוע 2אפשר להגיד שזה
כסף מזומן 2אנטרופי אמרו כבר 2הרשות עדיין לא2
שכר וביטוח לאומי
טל עצמון :צריך להתייחס ליחס בין תנאי הכהונה של המנכ"ל והסמנכ"לים לשכר הממוצע והחציוני של
העובדים 2משווים שכר לביטוח לאומי לעומת כל התנאים 2ראינו בחברה יחס של  2.:4.האם זה יחס ראוי?
אין בנצ'מארק 2השיא העולמי הוא  ,.:.:3לכן כביכול יחס ראוי 2אבל ,איך אפשר להשוות חברת אחזקה
עם  .3עובדים לחברת היי טק ,לחברה קמעונאית או סלולרית ואחרות?
נגה קינן :למה לא לבדוק לכל סקטור מה היחס הראוי המתאים לו?
טל עצמון :יש פערי שכר גדולים בישראל 2לדעתי ,המדד הזה בין השכר החציוני למנכ"ל לא אומר כלום2
צריך לבדוק את הפערים האמיתיים בחברה 2אנטרופי ידרשו שהמספר הזה יפורסם.
 :CFOהמכפילים האלו מושפעים מכ"כ הרבה דברים שזה ממש מספר אווילי 2אם מימשו אופציות באותה
שנה ,המכפיל קופץ2
 :CFOצריך לעשות סגמנטציה בתוך החברה2
הילי קרייזלר :צריך להיזהר עם ענייני הבנצ'מארק 2הם לא אמרו תשווה את עצמך ,הם אמרו שצריך
להגיד איך זה משתווה ליחסי העבודה שלך 2זה שמנכ"לים מקבלים הרבה לא אמור לפתור את בעיית יחסי
עבודה בחברה 2לא צריך בנצ'מארק :הוא טוב לחלק מהחברות ופחות טוב לאחרות 2צריך להגיד :אני,
במבנה התגמול אצלי ,חושב שהשכר של העובדים שלי ראוי בהתאם לתפקידם ,תנאי השוק ,רווחי החברה
וכו 2משרד המשפטים אמר שאי אפשר להתייחס לבנצ'מארקים כאל תורה מסיני ,ורצוי להתייחס לזה
אבסולוטית ואז הדירקטורים נשארים ללא מענה :להגיד שערכית חמישים אלף שקלים לסמנכ"ל זה נכון?
דירקטורים צריכים להגיד האם זה נראה להם הגיוני 2עולה השאלה האם צריך לעשות כמו בארה"ב שממש
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נותנים את חברות ההשוואה ואומרים אנחנו הולכים להשוות עצמינו ל .3-חברות אלו ואלו 2מאד רלוונטי
לחברות לתעשיות שונות2
נגה קינן :אבל זה יעיד שיחסית לענף ,בו יש עובדי שכר מינימום ,הנתונים שקיבלתי יצאו סבירים2
 :CFOהרבה חברות ישראליות מנסות להשוות לחברות אמריקאיות בכדי להעלות שכר ,או מצאו חברה
אחת דומה שבה השכר מאד גבוה 2הבנצ'מארק אינו תורה מסיני 2תסתכל על השוק ותפעיל שיקול דעת2
פתרונות אפשריים
נגה קינן :להקים טריבונל מקצועי אלטרנטיבי לאנטרופי שבו החברות שירצו יקבלו חוות דעת ככיסוי
לדירקטורים .מעין בוררות 2להקים גוף מקצועי כגב לדירקטוריון כמתחרה לאנטרופי שהחברות יממנו2
צריך להתערב בתהליך קבלת ההחלטות של אנטרופי .אתם מחליטים על משהו? אתם היום גוף
רגולטורי  -תפרסמו את התהליך ,תשמעו את הוראות הציבור 2שינהגו במנהל תקין של גוף רגולטורי2
 :CFOבארה"ב יש שני גופים .המוסדיים יודעים שה ISS-לא הגיוני ,גם הוא מכיר בזה 2מה שיוצא הוא
שהמוסדיים הולכים לגוף השני לשם קבלת חוות הדעת של שניהם .האם השוו עם חוקי ה ?ISS-שם,
אם הם לא אוהבים את המדיניות הם מצביעים נגד על דברים אחרים ,למשל על שכר המנכ"ל 2זה יכול
להיות כלי חזק מול אנטרופי 2אפשר לייצר את זה2
הילי קרייזלר :צריך לשלב משרד עו"ד עם רו"ח שבמידה ומחליטים לעשות משהו שונה מאנטרופי שתהיה
חוות דעת לספק את הכסת"ח 2זה מספיק? אולי צריך להתעקש עם אנטרופי על פחות גילוי – ככל שידעו
פחות יוכלו להתנגד פחות להחלטה2
טל עצמון :במידה ונפנה לאנטרופי ונגיד שאנו רוצים להשמיע את דעתנו 2הם ישמעו אותנו יגידו תודה
ויעשו איזה תיקון או שניים 2התוצאה יכולה להיות שרק נאדיר אותם ולא נשיג שום דבר 2זו בעיה2
 :CFOצריך לדבר איתם לגבי העובדה שיש שכר מינימום שהם לא נוגעים בו 2צריך לעשות רף שהם לא
יגעו בו 2הדבר יקטין את כמות החיכוך2
טל עצמון :הצענו בוועדת חוקה שתהיה תקנה שמחריגה שכר מסוים מתוך כל החוק הזה 2הם היו בעד
ולכן הוסיפו סעיף :הסמכה לקבוע תקנות 2בא משרד המשפטים ,חוקק את התקנות ולא הכניס את זה2
למה? כי לא הצליחו לקבוע את הרף שממנו ומטה זה ייעשה2
עפר לביא :צריך לפעול בערוצים שאינם אנטרופי עד שהם ירגישו שהם צריכים לבוא לשולחן2
 :CFOבנוסף הם אומרים כן או לא קטגורית ולא אומרים מה כן אפשרי לעשות 2לדרוש שהם יציעו חלופה
וכך תהיה להם גם אחריות לתהליך 2זה יביא לאיזון 2שיקחו אחריות ויתנו טבלאות מה כן2
טל עצמון :יש להם בנצ'מארק שלהם מולו הם בודקים ועונים לך אם מתאים לבנצ'מארק שלהם או לא2
עפר לביא :אני רוצה להזהיר מתרחיש כזה 2נותנים להם המון כח בזה וזה חושף אותך בצורה דרמטית2
חייבים להקים מוסד לבוררות ,לדעה נוספת – .second opinion
 :CFOאני חושבת שצריך להתעלם טוטאלית.
נגה קינן :צריך להשוות ביננו כל הזמן במה שנראה לנו עמידה בחוק 2עצם היכולת לעשות השוואת מידע
ביננו היא כלי נשק בלתי רגיל 2במידע אנונימי כמובן2
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טל עצמון :יצאה לאחרונה המצאה חדשה :הם פרסמו שחברה שרוצה להתייעץ איתם ,על הזמן שלהם
הם רוצים כסף ברמה שנתית .כך שרק מנויים שלהם ידברו איתם 2זה ממש פרוטקשיין 2אם אתה משלם
לגוף שמבקר אותך – זה ניגוד עניינים .גוף שמבקר אותך – לא הגיוני שמקבל כסף ממך2
הילי קרייזלר :יש בעיה עם טריבונל כזה :נניח שיש חברה שרוצה לתת שכר יותר גבוה מהממוצע והיא
מאמינה שזה נכון 2מצד שני היא עומדת בנקודות צ'ק ליסט שהם בסדר וכמה נקודות שהן לא בסדר 2אין
דבר אחד מושלם 2החיים מורכבים 2אנטרופי – מבחינתם אם זה לא מושלם זה לא עובר 2החברות
והדירקטורים מפעילים שיקול דעת 2אותו טריבונל שיוקם ,כמו שאנו מבקרים את אנטרופי ,על אותו משקל,
איך הטריבונל יקבל החלטה? על סמך מה?
 :CFOיש בעיה עם הדירקטורים ,בעיקר החיצוניים .הדח"צים – שום דבר לא יעזור ,הם הולכים עם
הקיצון ,גם בדברים אחרים 2תמיד יישרו קו 2לא לוקחים אחריות על כלום .אנו עובדים בצורה מטורפת
להמציא להם דברים על מנת לגבות את ההחלטות שלהם 2לכן ,גוף כזה לא בטוח יצליח.
צריך לבקש מהם שלא להיות על צ' ק ליסט ספציפי 2זה לא עובד 2חברה לא יכולה לעבור עם  .3פרמטרים
של החוק ועוד  .3פרמטרים שלהם 2המוסדיים היו שמחים אם אנטרופי היו יותר גמישים2
היעד צריך להיות החלשת הקשר בין אנטרופי לבין המוסדיים.
הילי קרייזלר :בואו נסביר למוסדיים למה אנטרופי שוגים 2הרשות לא אוהבת שאנטרופי הפכה להיות
רגולטור מתחרה שלהם 2צריך להראות שבצורה הזו תתקיים פגיעה בחברות2
עפר לביא :עדיף ללכת לרשות להתלבט יחד איתם .בואו תעזרו לנו2
נגה קינן :זה לא מספיק 2צריך לייצר נייר עם רשימת הבעיות והאופציות לפתרון ועם זה לשבת לדיון.
אנחנו רוצים שלא תקשיחו את החוק 2הרשות היא הפרטנר לכך 2אך צריך לבוא עם מסמך מוכן היטב2
 :CFOלהיכנס ולהפריד בין מדיניות של כל חברה וחברה זה מוגזם.
סיכום
טל עצמון והילי קרייזלר יכינו טיוטה שתסביר את הבעייתיות במצב הקיים ובמקביל את התיקונים שצריכים
להיעשות בהתאם למה שנדון 2להדגיש את הדברים הנוגעים לעובדה שהם צריכים לקבוע נתונים גורפים
ולא לכל חברה וחברה 2כמו כן שתינתן הודעה מראש2
נגה קינן :בקשתנו היא שהרשות תצא בבקשה למדיניות תגמול כללית2
להעלות את נקודות הרגולציה2

רח' פנחס רוזן  27תל-אביב
טל'  03-5554555פקס 03-5525755
lead@cfo-forum.org

www.cfo-forum.org

