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  מבקשתה                

  

  נגד

  

 מ"בע) 1988(אלון אנרגיה בישראל -דור .1

 52-0043878שמספרה רשומה בישראל חברה 

  60972קיבוץ יקום  ,בנין צרפת, יורופארק יקום

 מ"חברת הדלק לישראל בע" אלון" .2

 52-0041690חברה רשומה בישראל שמספרה 

  60972קיבוץ יקום 

 052926391 ז.ת דוד ויסמן .3

 40500 יהודה אבן  85 גלויות קיבוץ

 009671330ז . תיצחק בדר .4

 38930) מאוחד(וץ גבעת חיים קיב

 051250652ז . תעמוס רון .5

 69584 אביב-תל, 8 פאגלין עמיחי

 11138732ז .ת דיאנה בוגוסלבסקי .6

  15223       קיבוץ אלומות 

 00026591ז . תיהודה פריידנברג .7

   52641 גן-רמת, 5 יערהה

 006856223ז . תישעיהו פרי .8

 12315 מחניים קיבוץ

 043873934ז . תהרי לנגמן .9

 40500 יהודה אבן  288 ד.ת

 056718117ז . תרובינשטייןעודד  .10

    85125 נגב נ"ד ,נירים קיבוץ

 53638912ז . תשלמה אבן .11
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 69548 אביב-תל, 48 מטודלה בנימין

 005595376ז . תישראל בן יעקב .12

   60972' א דגניה קיבוץ

 

  משיביםה

 

  בקשה לאישור תביעה כתובענה ייצוגית ונגזרת

  

  :בד מתבקש בזהבית המשפט הנכ

על פי , כתביעה ייצוגית, ")התביעה ("1נספח לאשר את התביעה בנוסח המצורף לבקשה זו כ -

 בשם כל ,)"החוק" או "חוק תובענות ייצוגיות ("2006-ו"התשס,  לחוק תובענות ייצוגיות5סעיף 

רו ולא המי 7.2.2010-המסחר בבורסה של היום תום מי שהחזיקו באגרות החוב של המשיבה ב

  .את אגרות החוב למניות באותו יום

לתביעה כתביעה נגזרת בשם ) 2(-ו )1 (42.1 לאשר את התביעה לסעדים המפורטים בסעיפים -

חוק  ("1999-ט"התשנ,  לחוק החברות204על פי סעיף , 2-12כנגד המשיבים  1 משיבהה

  .")החברות

ואת באי כוחה כבא הכח  את המבקשת כתובעת מייצגת ,לעניין התובענה הייצוגית, לאשר -

  .המייצג

את עילות התובענה הייצוגית על פי העילות המפורטות , לעניין התובענה הייצוגית ,לאשר -

  .ולקבוע כי הן מושתתות על שאלות של עובדה ושל משפט המשותפות לקבוצה, בתביעה

  .  הייצוגיתאת הסעדים המפורטים בתביעה כסעדים בתובענה, לעניין התובענה הייצוגית, לאשר -

  

  :ואלה נימוקי הבקשה

  

המהווה ") החברה"שתכונה להלן גם  (1 משיבהעניינה של התביעה בחלוקה אסורה של נכסי ה .1

 ,שהנפיקה החברה) סדרה א(הפרת תנאי אגרות החוב ,  לחוק החברות302הפרה של סעיף 

 .  האמורותאגרות החוב מחזיקי  כלפי משיביםהפרת חובת הזהירות ותום הלב של הו

  

 . ")הבורסה ("מ"החברה היא חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע .2

 

 .והינה בעלת השליטה בחברה, הרשומה בישראלפרטית  היא חברה 2המשיבה  .3

 

משותפים של יושבי ראש  הינם 4- ו3המשיבים .  הינם דירקטורים בחברה3-12המשיבים  .4

 12- ו , 11, 10, 8, 7, 6, 4, 3המשיבים . שיא החברה הוא גם נ3 משיבה. דירקטוריון החברה

 הינם גם 12-ו, 11, 6 ,4 ,3המשיבים . בעלת השליטה בחברה, 2הינם גם דירקטורים במשיבה 

חברה שמניותיה חולקו לבעלי המניות של החברה , מ"דירקטורים באלון חיפושי גז טבעי בע
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תקופה בכל הקידים האמורים  נשאו בתפ3-12המשיבים . תביעההבחלוקה האסורה נשוא 

 .הרלבנטית לתביעה

  

סדרה (אגרות חוב  ח"ש 325,005,000, 29.5.2005על פי תשקיף מיום , החברה הנפיקה לציבור .5

אגרות החוב צמודות למדד המחירים לצרכן של חודש אפריל "). אגרות החוב: "להלן) ('א

יות רגילות של החברה עד וניתנות להמרה למנ, 5%נושאות ריבית שנתית צמודה של , 2005

 31-ביום ה, פרעון קרן אגרות החוב הינו בארבעה תשלומים שנתיים שווים. 15.5.2011ליום 

 . 2011 עד 2008במאי של כל אחת מהשנים 

  . לתביעהנספח בכמצורף  ") שטר הנאמנות("העתק אגרות החוב ושטר הנאמנות בו הובטחו 

סדרה (אגרות החוב  ח" ש325,005,000 את הנפקת המתעד 6.6.2005ח המיידי מיום "העתק הדו

  . לתביעהגנספח מצורף כ, בעלת השליטה בחברה, 2 המשיבהשפרסמו החברה ו, )א

  

 : לשטר הנאמנות התחייבה החברה14.2- ו14.1בסעיפים  .6

  

  . להתמיד ולנהל את עסקי החברה בצורה סדירה ונאותה14.1"

  

  תקין ולשלם את כל תשלומי החובה    להחזיק ולשמור את נכסיה במצב טוב ו14.2  

  ." על נכסיה, במידה שחלים,           החלים

 

חברה את מניותיה של של ההחליט דירקטוריון החברה לחלק לבעלי המניות  26.1.2010ביום  .7

במועד החלוקה היתה . בהן החזיקה החברה") גז אלון: "להלן(מ "אלון חיפושי גז טבעי בע

, 95%-  באמצעות שותפות בה החזיקה ב-ועסקה ,  מלאה של החברהאלון גז חברה בת בבעלות

  ). האחוזים הנותרים בשותפות מוחזקים על ידי החברה5(בחיפושי גז 

  .28.1.2010החברה פרסמה דוח מיידי על ההחלטה ביום 

    . לתביעהדנספח  כורף שפרסמה החברה מצ28.1.2010ח מיום  "העתק הדו 

  

 יום(המועד הקובע להשתתף בחלוקה "). יום החלוקה ("9.2.2010החלוקה בוצעה בפועל ביום  .8

מניות החברה נסחרו ") אקס"יום ה (8.2.2010והחל מיום , 7.2.2010חל ביום ) "קום"ה

 ). זכות לחלוקה" אקס("בבורסה בלא הזכות להשתתף בחלוקה 

  

דיבידנד "כהודיעה החברה כי מניות אלון גז מחולקות  28.1.2010 - בח המיידי שפרסמה "בדו .9

וכי דירקטוריון החברה אישר כי החלוקה עומדת במבחנים לביצוע חלוקה הקבועים , "בעין

בדוח המיידי נכלל ההסבר שלהלן לגבי הבחינה שערך . לחוק החברות) א(302בסעיף 

 : דירקטוריון החברה בנוגע לחלוקה

  

 חלוקת להלן פרטים בדבר הבחינה שערך הדירקטוריון בקשר עם קבלת ההחלטה על"

  :הדיבידנד האמור לעיל
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דירקטוריון החברה בחן את עמידת החברה במבחן הרווח ובמבחן יכולת הפירעון . 1

ובעקבות בחינה זו אישר , 1999 -ט "התשנ, לחוק החברות) א(302הקבועים בסעיף 

  .את עמידת החברה במבחנים אלו ביחס לחלוקת הדיבידנד האמור

אישר הדירקטוריון את חלוקת הדיבידנד האמור , לעניין העמידה במבחן הרווח. 2

 אשר עולה על סכום 2009 בספטמבר 30על בסיס יתרת העודפים של החברה ליום 

   .הדיבידנד

: הדירקטוריון שקל את העניינים הבאים, לעניין העמידה במבחן יכולת הפירעון. 3

ל נתונים בדבר מצבה הפיננסי ש, מימושים של השקעות אשר בוצעו לאחרונה

יתרות החוב של החברה , החברה ובכלל זה נתונים בדבר יתרות הנזילות של החברה

עד , תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים של החברה; ויתרות החוב נטו שלה

מקורות המימון הנוספים ; התפלגות תשלומי החוב של החברה; 2011וכולל שנת 

עות וקבלת דיבידנדים מימוש השק, העומדים לרשות החברה ובכללם גיוס כספים

אישר הדירקטוריון שהחברה , ל"בעקבות בחינת העניינים הנ. מחברות מוחזקות

  . עומדת במבחן יכולת הפירעון ביחס לחלוקת הדיבידנד האמור

חלוקת הדיבידנד לא תשפיע באופן מהותי לרעה על , להערכת הדירקטוריון. 4

מצב , רמת המינוף שלה, ובכלל זה על מבנה ההון שלה, מצבה הכספי של החברה

  " .נזילותה ועל יכולתה להמשיך לפעול במתכונת פעילותה הקיימת

  

. לחלוקת המניות על ידי החברה נתלוותה גם הצעה לציבור של מניות אלון גז על ידי אלון גז .10

במסגרתו הציעה , ") אלון גזתשקיף: "להלן( תשקיף 31.1.2010ביום החברה ואלון גז פרסמו 

ההצעה הובטחה . ח למניה" ש57.37במחיר מינימלי של ,  מניות537,000בור אלון גז לצי

 . במלואה בחיתום

 

על פי .   מניות13,421,622כמות המניות של אלון גז שהחברה חילקה לבעלי מניותיה היתה  .11

המדובר בחלוקה של נכס ששוויו אלון גז המחיר המינימלי למניה שנקבע בתשקיף 

 .ח ” ש769,998,454.14

)(13,421,622x57.37=769,998,454.14 

 ה נספח כמצורפיםהמאשרים נתונים אלה אלון גז  מתשקיף 1-ב'  ועמ אלון גזכריכת תשקיף

 .לתביעה

  

כולל רכיבי , כל הונה העצמי הסתכם 30.9.2009חותיה הכספיים של החברה ליום "על פי דו .12

ההון היה  30.9.2009- ת ל"וחועל פי הד. ח” מיליוני ש320.714-ב, ההון שאינם נחשבים עודפים

 :מורכב מ

  ח הון מניות” מיליון ש25.953

  ח קרנות הון אחרות” מיליון ש240.784

  ח  יתרת רווח שלא יועד” מיליון ש98.427

 .ח עלות מניות המוחזקות בידי החברה וחברה מאוחדת” מיליון ש 44.450  בניכוי

  .לתביעה ונספח  כמצורףה  שפרסמה החבר30.9.2009העתק מהדוחות הכספיים ליום 
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ועודפי , של החברההעצמי היה איפוא יותר מכפול מהונה " דיבידנד בעין"שווי הנכס שחולק כ .13

 .החברה היו נמוכים במאות אחוזים משווי הנכס שחולק

 

ועל נימוקי הדירקטוריון שאישר את החלוקה , ח המיידי שפרסמה החברה על החלוקה"בדו .14

הסותרים את , מסרה החברה נתונים בלתי סבירים, )נספח ד, 28.1.2010-ח המיידי מ"הדו(

הונה וביחס להשפעת החלוקה על , בנוגע לגובה העודפים הניתנים לחלוקה, דוחותיה היא

 :העצמי

- עמוד א(ח הדירקטוריון " לדו1.5.6.2בסעיף , 2009ח התקופתי שפרסמה החברה לשנת "בדו

 מיליוני 59.642 -חים ראויים לחלוקה בסך כ היו לחברה רוו31.12.2009נאמר שליום , )14

 2009ברבעון של אוקטובר עד דצמבר ) 2- בעמוד ד4.1סעיף (ח תקופתי "  על פי אותו דו.ח"ש

 . ח" מיליון ש6.1-הסתכמו רווחי החברה ב

הרווחים הראויים לחלוקה ליום , 2009אם נפחית את רווחי הרבעון האחרון של שנת 

   .ח"יליוני ש מ53.542 הינם 30.9.2009

 נמוךסכום יתרת הרווחים לאחר החלוקה אמור להיות כמובן , מאחר והחברה ביצעה חלוקה

 .ח" מיליוני ש53.542-כלומר הוא אמור היה להיות נמוך מ, מהיתרה שקדמה לחלוקה

יתרת רווחי "נאמר ש, 5בסיפת סעיף ) נספח ד(, 28.1.2010-ח המיידי על החלוקה מ"אך בדו

 נשוא דוח זה לאחר החלוקה 1999-ט"התשנ,  לחוק החברות302ם בסעיף התאגיד כהגדרת

  ).מ"ההדגשות של הח( "ח" ש80080000: הינה

  

 כביכול את  הגדילההחלוקה של מניות אלון גז, 28.1.2010- ח המיידי מ" על פי הדו,כלומר

  לפי-או במילים אחרות. ולא הקטינה אותם, יתרת הרווחים הראויים לחלוקה של החברה

ועל כן , מניות אלון גז היו כביכול התחייבות ולא נכס,  28.1.2010-ח המיידי מ"הדו

הגדילה , כשנתנה אותן במתנה לבעלי המניות בחברה, החברה ממניות אלון גז" היפטרות"

 . כביכול את יתרת הרווחים הניתנת לחלוקה

  .נספח זב כ"צ  שפרסמה החברה מ2009העתק העמודים הרלבנטיים מהדוח התקופתי לשנת 

  

 מיתרת -וכל שכן, החלוקה ללא תמורה של נכס שערכו יותר מכפול מהונה העצמי של החברה .15

 . לחוק החברות302המהווה הפרה של סעיף , ה חלוקה אסורהת הי- הרווח הניתנת לחלוקה

 

בלא שנתקבלה , ח" מיליון ש770- יצא מידי החברה נכס ששוויו כהאסורה כתוצאה מהחלוקה  .16

 .תמורהעבורו כל 

  

 מניות של 11,057,803-ב ,"קום"ביום ה,  שהיא בעלת השליטה בחברה החזיקה2המשיבה  .17

-שהסתכם ב,  מהון המניות הכולל של החברה78.386%-אשר היוו באותה עת כ, החברה

 ממניות אלון גז 78.386%- כ, במסגרת החלוקה, 2על כן קיבלה המשיבה .  מניות14,106,780

 מכמות 78.386%-ו,  מניות של אלון גז13,421,622, כאמור, חזיקההחברה ה. שהחברה חילקה
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בלא ,  במסגרת החלוקה2למשיבה הועברו ,  מניות של אלון גז10,520,732כמות של  דהיינו, זו

 .שנתקבלה ממנה כל תמורה עבורן

מיום על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה ח מיידי של החברה "העתק מדו

  .לתביעה חנספח  כמצורף 7.2.2010 בחברה ליום 2מפרט את החזקות המשיבה  ה7.2.2010

ובו ,  עם נתוני פתיחה של החזקות בעלי עניין9.2.2010ח מיידי של אלון גז מיום "העתק מדו

 . לתביעהטנספח  כמצורף,  באלון גז לאחר החלוקה2פירוט על החזקת המשיבה 

  

. השפעה עצומה על שווי מניות החברה בבורסהלגריעת מניות אלון גז מנכסי החברה היתה  .18

היום האחרון בו נסחרו מניות החברה בבורסה , 7.2.2010ביום . השווי פחת ביותר ממחצית

היה מחיר הסגירה , ")קום"יום ה(כשהן כוללות את הזכות להשתתף בחלוקת מניות אלון גז 

-רה הסתכם בוהשווי הכולל של החב, ח למניה” ש93.64של מניות החברה בבורסה 

היום הראשון בו נסחרו המניות בלא הזכות , 8.2.2010- ב, למחרת. ח” ש1,320,958,879

שער .  למניהח"ש 39.06היה שער הבסיס של מניות החברה , להשתתף בחלוקת מניות אלון גז

שער הבסיס משקף שווי חברה . 0.4171על פי מקדם אקס של , בסיס זה חושב על ידי הבורסה

 משוויה לפני 41.71%כלומר שווי החברה לאחר החלוקה היה , ח” ש551,010,827כולל של 

 .החלוקה 

 ינספח  כמצורףתדפיס מאתר האינטרנט של הבורסה עם נתוני המסחר שהובאו לעיל 

  .לתביעה

 

שכן , הגדילה את הסיכון הגלום באגרות החובהחלוקה , מבחינת אגרות החוב מסדרה א .19

 . ח"ש מיליון 770-החברה איבדה נכס ששוויו כ

 

שער ההמרה של . החלוקה גם רוקנה מתוכן את ברירת ההמרה שהיתה גלומה באגרות החוב .20

נ למניה רגילה אחת לפני " עח"ש 84.379992-אגרות החוב למניות עמד באותה עת על כ

" בתוך הכסף"אגרות החוב נמצאו על כן .  והיה נמוך ממחיר מניות החברה בבורסה,החלוקה

שכן , אך כתוצאה מהחלוקה הפכה ברירת ההמרה לבלתי כדאית. ת ההמרהמבחינת בריר

מחיר מניות החברה בבורסה הפך נמוך משמעותית מהמחיר שנדרש עבורן בחלופה של רכישה 

 ". מחוץ לכסף"ואגרות החוב יצאו , באמצעות המרת אגרות חוב

נספח  כורףמצ, 2 בהערת שולים,   מתשקיף אלון גז שבו מפורט שער ההמרה4-תצלום עמוד ב

  .לתביעה אי

  

והירידה התלולה במחיר מניותיה שנגרמה עקב , ח"ש מיליון 770-למרות גריעת נכס ששוויו כ .21

גם , כלומר. החברה לא התאימה את שער ההמרה של אגרות החוב, חלוקת מניות אלון גז

 אחת של נ אגרות חוב כדי לקנות מניה רגילה"ח ע” ש84.379992דרושים היו , לאחר החלוקה

הנרכשת כתוצאה מהמרת אגרות חוב כבר אינה מקנה כל של החברה למרות שמניה , החברה

 .שהבעלות בה יצאה מידי החברה, זכויות באלון גז
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על פי תשקיף הנפקה "נאמר כי ) ד נספח (28.1.2010-ח המיידי שפרסמה החברה ב"בדו .22

 לא תתבצע כל התאמה בגין ,29.5.2005של החברה מיום ) סדרה א(לציבור של אגרות חוב 

 ." ביצוע חלוקת דיבידנד בעין זו

  

אילו הותאם , ) לתביעהינספח ' ר (0.4171שקבעה הבורסה שעמד על " מקדם האקס"על פי  .23

 35.197-ח ל" ש84.379992-שער ההמרה של אגרות החוב לחלוקה האסורה הוא היה מופחת מ

נ "ח ע" ש100תן היה להמיר כל משמעות הדבר הינה שאילו הותאם שער ההמרה ני. ח"ש

של המרה  מניות המרה על פי שער 1.185לעומת ,  מניות של החברה2.841-אגרות חוב ל

הזכות למניות שנגרעה מן המחזיקים עקב אי התאמת שער ההמרה הינה . ח” ש84.379992

 .נ אגרות חוב"ח ע" ש100כל בגין  מניות של החברה 1.656 - כאיפוא זכות ל

)2.841-1.185=1.656 (.  

 

, ועל כך ששער ההמרה של אגרות החוב לא יותאם, כתוצאה מהודעת החברה על החלוקה .24

, עד להודעה על החלוקה. כשליש ממחזיקי אגרות החוב המירו מייד את אגרות החוב למניות

איש מבעלי אגרות החוב של החברה לא המיר , משך ארבע וחצי השנים שחלפו מאז הנפקתן

נ "ע ח"ש 325,005,000, כאמור, החברה הנפיקה. גרות החוב למניותאפילו שקל אחד מא

 - ולאחר פרעון שני תשלומי קרן נותרה במחזור מחצית מהקרן המקורית במלואה, אגרות חוב

 הומרו ,7.2.2010- ל2.2.2010-בין ה, אך עם פרסום ההודעה. נ אגרות חוב" עח"ש 162,502,500

כשליש מיתרת אגרות החוב שהיתה אז דהיינו , בנ אגרות חו"ח ע" ש57,813,625למניות 

את תשלומי , כתוצאה מההמרה, בעלי אגרות החוב שהמירו אותן למניות איבדו. במחזור

במועד האחרון בו ניתנות היו אגרות החוב הריבית שהיו משתלמים להם אילו המירו את 

בין  חרון להמרהמועד האוכן איבדו את הזכות לבחור בכל עת עד ל, להמרה על פי תנאיהן

 . פרעון אגרות החוב להמרתן למניות

 בינספח  כורפים מצ7.2.2010- ל2.2.2010-העתק מדיווחי החברה על המרות אגרות חוב בין ה

  .לתביעה

 

 .נ אגרות חוב" עח"ש 1,045,318 "קום"יום ההמבקשת החזיקה ב .25

 

להפוך מייד  או -  לא הסכינה עם הברירה הבלתי הוגנת שהציגה החברה בפניההמבקשת .26

למועד על הזכות לבחור בכל עת עד ותוך ויתור על הריבית , לבעלת מניות ולהשתתף בחלוקה

להיחשף להחמרה , או להיוותר נושה; בין פרעון אגרות החוב להמרתן למניותהאחרון להמרה 

את ריקון ברירת " ספוג"וגם ל, בסיכון הגלום באשראי עקב ריקון החברה מנכס מהותי

כתוצאה מחלוקת נכס ששוויו עולה לעין שיעור על כל רווחי , ות מתוכן כלכליההמרה למני

 . החברה שניתן לחלק כדיבידנד

  

פנה מר דב , ולפני ביצועה בפועל, לאחר שהחברה הודיעה כי החליטה לבצע את החלוקה .27

והתריע בפניהם ,  ולדירקטורים בחברה, לבא כוחה, לחברה, המבקשתמנהלה של , רבינוביץ
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 פנתה גם בכתב לנאמן של המבקשת. זק העצום שהחלוקה תגרום לבעלי אגרות החובעל הנ

בבקשה להניע את החברה להתאים אל שער ההמרה של , ולרשות ניירות ערך, אגרות החוב

 . לתביעהגי נספח כף בכתב מצורהייהעתק הפנ. אגרות החוב לחלוקה

  

ם את שער ההמרה של אגרות וטענה שלא חלה עליה חובה להתאי ,פניותההחברה דחתה את  .28

והיא מחוייבת להתאים את שער ההמרה לחלוקות , החוב משום שהחלוקה הינה דיבידנד בעין

 דנספח יכ ףמצור, באמצעות בא כוחה, העתק מתשובת החברה. דיבידנד במזומן בלבד

 . לתביעה

  

   עילות התביעה

  

 לחוק החברות בהיותה 302י החברה היוותה הפרה של הוראת סעיף "חלוקת מניות אלון גז ע .29

 . חלוקה אסורה

 

מבחן ",  לחוק החברות ביצוע חלוקה מותנה בקיום שני מבחנים מצטברים302על פי סעיף  .30

  ":מבחן יכולת הפרעון"ו, "הרווח

  

ובלבד , )ן הרווחח מב- להלן (ך רווחיה ו רשאית לבצע חלוקה מתהחבר  )א(  .302"

יותיה בחבו את היכולת לעמוד  שהחלוקה תמנע מן החברהרסבי שלא קיים חשש

  ).ן יכולת הפרעוןח מב-לן הל(בהגיע מועד קיומן , הקיימות והצפויות

  –ף זה יבסע  )ב(  

ת עודפים או עודפים שנצברו בשנתיים ר ית- לענין מבחן הרווח , "יםחרוו"  

ל על פי הדוחות הכספיים המותאמים כוה, םהגבוה מבין השנייי לפ, האחרונות

תוך הפחתת חלוקות קודמות אם , שערכה החברה, רים או הסקוריםהמבוק, האחרונים

עד שלגביו נערכו הדוחות אינו מוקדם ביותר ומהובלבד ש, לא הופחתו כבר מן העודפים

  ;משישה חודשים ממועד החלוקה

ים דד או דוחות כספימות כספיים מותאמים לח דו- " ת כספיים מותאמיםודוח"  

  ;ללי חשבונאות מקובליםכפי לוהכל , או במקומםבוהבאים או שי

שלה  יקלולים בהון העצמי של חברה ושמקורם ברווח הנם הכמיו סכ-" יםפעוד"  

וכן סכומים אחרים הכלולים בהון העצמי , כפי שנקבע לפי כללי חשבונאות מקובלים

 תםשר קבע שיראו אושה, יות או פרמיהנלפי כללי חשבונאות מקובלים ושאינם הון מ

  . "כעודפים

  

היה יותר מכפול מכל הונה , ח” מיליון ש770- כ-  מניות אלון גז–שווי הנכס שחילקה החברה  .31

על כן .  ולא היו לה רווחים המתקרבים בסכומם לערך הנכס שחולק, העצמי של החברה

 .החלוקה היוותה חלוקה אסורה
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 311סעיף . 3-12 המשיבים,   בחברההאחריות לחלוקה האסורה חלה גם על הדירקטורים .32

 :לחוק החברות קובע את אחריות הדירקטורים לחלוקה אסורה

ברה חלוקה אסורה יראו כל מי שהיה דירקטור במועד החלוקה כמי שהפר חבה וצעב "

אלא אם כן הוכיח אחד , לחברה, לפי הענין, 254 או 253, 252בכך את חובותיו לפי סעיפים 

  :מאלה

  ;צעים הסבירים כדי למנעהמלוקה האסורה ונקט את כל האגד לחנשהת  )1(

ירה על מידע שאלולא היה מטעה היתה בת סומך בתום לב הסתמכתשהס  )2(

  ;תרתהחלוקה מו

  ."לא ידע ולא היה עליו לדעת על החלוקה, יבות העניןסשבנ  )3(  

  

חלה החובה להשיב לחברה את שקיבלה בחלוקה , כבעלת שליטה בחברה, 2 המשיבהעל  .33

  :הקובע,  לחוק החברות )א ( 311על פי סעיף , האסורה

ת אם  זול,מניה להשיב לחברה את שקיבל לעיהיה על ב, ורהסה חברה חלוקה אעביצ"

  ."לא ידע ולא היה עליו לדעת כי החלוקה שבוצעה אסורה

  

ביצוע החלוקה מהווה הפרה של חובת תום הלב החלה על החברה בקיום חיוביה על פי אגרת  .34

בכך שהחברה , וגם הפרה של ההוראות המפורשות של שטר הנאמנות, שטר הנאמנותהחוב ו

ובכך שלא ניהלה את עסקיה בצורה סדירה , שלא כדין, הוציאה מידיה נכס עצום בשוויו

 .בבצעה חלוקה אסורה, ונאותה

 

ובכללם ,  הפרו את חובת הזהירות וחובת תום הלב כלפי בעלי אגרות החובהמשיבים .35

 . המבקשת

  

  סעדים  המבוקשים בתביעהה

  

 : הסעדים המבוקשים בתביעה הינם .36

 

להשיב לחברה את מניות אלון גז , בעלת השליטה בחברה, 2לחייב את המשיבה ) 1( .36.1

בתוספת כל ,  מניות של אלון גז10,520,732דהיינו , שחולקו לה בחלוקה האסורה

 ממניות 2התמורות והתשלומים האחרים שנבעו או ינבעו למשיבה , הדיבידנדים

כשהפירות נושאים ריבית , ")הפירות: " זה) 1 (ק"להלן בס(אלון גז מאז החלוקה 

 .  ועד ליום ההשבה2והצמדה כחוק מיום תשלומם למשיבה 

למסור לחברה מניות אלון גז בכמות , יחד ולחוד, 2-12לחייב את המשיבים ) 2(

רה שאינם בעלי שווה לכמות מניות אלון גז שחולקו לבעלי המניות האחרים בחב

התמורות והתשלומים , בתוספת כל הדיבידנדים,  מניות2,900,890 -שליטה

 ) 2(  ק"להלן בס( מניות אלון גז מאז החלוקה 2,900,890-האחרים שנבעו או ינבעו מ
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כשהפירות נושאים ריבית והצמדה כחוק מיום תשלומם בגין , ")הפירות: "זה

 . המניות האמורות ועד ליום ההשבה

 כאמור בסעיפים קטנים מסירהלאחר שיבוצעו ההשבה וה, לחייב את החברה) 3(

 ולא 7.2.2010 - ליתן לכל מי שהחזיקו באגרות החוב בתום יום ה, לעיל) 2(- ו)  1(

מניות במזומן  זכות לרכוש מהחברה ,המירו את אגרות החוב למניות באותו יום

יה כפוף להתאמות על אשר יה, במחיר למניה השווה לשער ההמרה של אגרות החוב

פי תנאי ההתאמה החלים על אגרות החוב ביחס לאירועים המחייבים התאמה מאז 

מספר המניות שיוכלו לרכוש ייקבע על ידי חלוקת הערך .  ואילך8.2.2010יום 

 במחיר 7.2.2010הנקוב של אגרות החוב שבהן החזיק כל אחד מהם בתום יום 

היה תקופה שווה באורכה לתקופה תקופת הזכאות ת. המותאם למניה כאמור

שבו ברירת ההמרה איבדה את ערכה " אקס" הוא יום ה8.2.2010 (8.2.2010שמיום 

דהיינו תקופה של ; ועד למועד האחרון להמרת אגרות החוב על פי תנאיהן) הכלכלי

בהתאמה למחצית ,  יום ביחס למחצית אחת מכמות המניות שיוכלו לרכוש97

והמועד האחרון לניצול ברירת ההמרה ביחס , 31.5.2010-אגרות החוב שנפרעו ב

, ")תקופת הזכאות למחצית אחת של אגרות החוב: "להלן (15.5.2010-אליהן חל ב

בהתאמה ,  יום למחצית השנייה מכמות המניות שיוכלו לרכוש462ותקופה של 

והמועד האחרון לניצול , 31.5.2011-למחצית אגרות החוב שאמורות להיפרע ב

למחצית  תקופת הזכאות: "להלן (15.5.2011 - ההמרה ביחס אליהן חל בברירת

תקופת הזכאות תחל להימנות במועד בו יבוצעו ההשבה "). שנייה של אגרות החוב

  .לעיל) 2(-ו)  1(והמסירה על פי סעיפים קטנים 

  

 החזיקולחייב את החברה ליתן לכל מי ש  –לעיל  36.1 לחלופין לסעדים שבסעיף  36.2

 ולא המירו את אגרות החוב למניות באותו יום 7.2.2010ת חוב בתום יום אגרו

כפוף , ח" ש35.197 מניות במחיר למניה של  במזומןזכות לרכוש מהחברה

ח הינו שער ההמרה שהיה נקבע לאגרות החוב ביום " ש35.197. להתאמות

על פי מקדם האקס ,  אילו התאימה החברה את שער ההמרה לחלוקה8.2.2010

ההתאמות יהיו על פי תנאי ההתאמה .  לעיל23כמפורט בסעיף , בעה הבורסהשק

.  ואילך8.2.2010-ביחס לאירועים המחייבים התאמה מ, החלים על אגרות החוב

מספר המניות שיוכלו לרכוש ייקבע על ידי חלוקת הערך הנקוב של קרן אגרות 

אם למניה  במחיר המות7.2.2010החוב שבהן החזיק כל אחד מהם בתום יום 

 תהיה תקופת הזכאות ביחס למחצית אחת מכמות המניות שיוכלו לרכוש. כאמור

, לעיל) 3( 36.1תקופת הזכאות למחצית אחת של אגרות החוב כהגדרתה בסעיף 

 תהיה ותקופת הזכאות ביחס למחצית השנייה מכמות המניות שיוכלו לרכוש

. לעיל) 3( 36.1סעיף תקופת הזכאות למחצית שנייה של אגרות החוב כהגדרתה ב

תקופת הזכאות תחל להימנות במועד בו תקנה החברה למחזיקי אגרות החוב את 

  .הזכות כאמור

  

יחד , יםמשיבלחייב את ה - לעיל36.2- ו36.1ן לסעדים שבסעיפים  חלופילחלופי  36.3

 ולא המירו את 7.2.2010 אגרות חוב בתום יום החזיקו לפצות את מי ש, ולחוד
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על הנזק שנגרם להם מאי התאמת בפיצוי כספי , למניות באותו יוםאגרות החוב 

שיחושב על בסיס שווין של המניות שמחזיקי אגרות  ,שער ההמרה של אגרות החוב

 100 מניות לכל 1.656דהיינו , החוב היו יכולים לרכוש אילו הותאם שער ההמרה

 על פי ע לעניין זה המניות ייקבשווי.  לעיל23כמפורט בסעיף , נ אגרות חוב" עח"ש

ת דיבידנד במזומן ו מותאם לחלוקכשהוא, האחרון הידועמחיר מניות החברה 

הממוצע של מניות הסגירה  על פי מחיר -ולחלופין, 7.2.2010-  לאחר הושנתבצע

 מחיר מנית .מותאם כאמור,  שלאחר החלוקה נשוא התביעה הימים90-החברה ב

שער הסגירה ביום  (ח"ש 62.74 ונ הי21.6.2010האחרון הידוע ביום החברה 

בסכום של , 2010בהתאמה לדיבידנד שחילקה החברה באפריל ). 21.6.2010

ולפי מקדם האקס שקבעה הבורסה לחלוקת הדיבידנד במזומן , ח" ש25,000,000

השער .  למניהח"ש 64.69 - 21.6.2010היה שער הסגירה ליום , 0.9698שהיה 

מותאם לחלוקת ,  שלאחר החלוקההימים 90- הממוצע של מניות החברה ב

יתווספו ריבית לסכום הפיצוי  .ח" ש58.0208היה , הדיבידנד במזומן האמורה

מ כחוק על סכום הפיצוי שישולם למי שהינו "מעיתווסף והפרשי הצמדה כחוק וכן 

  .נספח כב כ"תדפיס מאתר האינטרנט של הבורסה עם שערי מניות החברה מצ. עוסק

  .נספח כאכב " מצ הימים90-ער הממוצע בגליון חישוב הש

  

 לחוק  תובענות 22כן מתבקש בית המשפט הנכבד בתביעה לקבוע גמול למבקשת על פי סעיף   .37

 23 לקבוע שכר טרחה לבא הכוח המייצג על פי סעיף , לחוק החברות201ייצוגיות וסעיף 

  .   בהוצאות התביעהביםמשיולחייב את ה, א לחוק החברות200לחוק תובענות ייצוגיות וסעיף 

  

  ופעולותיה בקשר עם ההפרות נשוא התביעה, מבקשתה 

  

ח דוד שוחט "של רוובניהולם בבעלותם , רשומה בישראלפרטית ה הינה חברה מבקשתה  .38

 .ח דב רבינוביץ "ורו

  

והחזיקה בהן גם במועד בו ביצעה , חברהשל ה) 'סדרה א(אגרות חוב במחזיקה המבקשת   .39

 חלוקההקובע להמבקשת החזיקה במועד , כמפורט לעיל .תביעההחלוקה נשוא  את החברהה

 חלקילאחר פרעון ,  זוהגשת בקשהובמועד , נ אגרות חוב" עח"ש 1,045,318-ב") קום"יום ה(

 אישורי בעלות .נ אגרות חוב" עח"ש 522,659-היא מחזיקה ב, 31.5.2010-ה החברה בעשביצ

 .  לתביעהאנספח על החזקות התובעת מצורפים כ

 

טה לבצע את יהחלכי הודיעה  חברה ולדירקטורים שלה לאחר שהחברה פנתה למבקשתה  .40

 על הנזק העצום שהחלוקה תגרום לבעלי םוהתריעה בפניה, ולפני ביצועה בפועל, החלוקה

 .לתביעה גינספח  כף בכתב מצורההעתק הפני. אגרות החוב

 

 ד ינספח כמצורף, באמצעות בא כוחה, חברההעתק מתשובת ה.  דחתה את פניותיהחברהה .41

 .לתביעה
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לאחר ביצוע החלוקה שבה המבקשת ופנתה למשיבים בדרישה לתיקון הנזקים שנגרמו  .42

 .למבקשת כתוצאה מהחלוקה

  .    לתביעה נספח טו מצורף כ28.2.2010כ המבקשת למשיבים בעניין מיום "מכתב ב

במכתבו דחה את הדרישה וטען  . קשתמבכ ה" למכתבה של בחברהכ ה" השיב ב8.3.2010ביום 

ונמצא כי היא , נבחנה על ידי רשות ניירות ערך מניות אלון גזכי חלוקת ) מכתב הלש 3בסעיף (

  .על פי כל דיןלחלוקה עמדה בכל המבחנים הנדרשים 

 בו נאמר כי תשובתו במכתב הראשון חברהכ ה"נתקבל מכתב נוסף של ב 28.3.2010ביום 

  .3-12 ביםמשיניתנה גם בשם ה

  . לתביעהזטנספח כ החברה מצורפים כ"מכתבי ב

  

  . לא טרחה להשיב2 משיבהה

  

 ,בחנה את החלוקה") הרשות: "להלן( כי רשות ניירות ערך 3-12-ו, 1 משיביםת הלאור טענ .43

 לרשות מבקשת פנתה ה,ומצאה שהיא מקיימת את המבחנים הנדרשים לחלוקה על פי כל דין

-3 - ו1 משיביםכ ה"תבקשה הרשות להתייחס לאמור במכתבו של בנ בפניה  .9.3.2010  ביום

 ונמצאה רשותה נבחנה על ידימניות אלון גז חלוקת ובפרט לטענתו כי  ,8.3.2010 מיום  12

 .   אלהמשיביםכפי שטענו , עומדת בכל המבחנים הנדרשים על פי דין לביצוע חלוקה

  

  .  לתביעהזי נספח כפתמצור 9.3.2010 לרשות מיום מבקשתפניית ה

 

את  לא אישרה  הבהירה הרשות כיבתשובתה. 11.4.2010 מיוםהרשות השיבה לפניה במכתב  .44

   :מבחנים הנדרשים על פי דיןב החלוקעמידת ה

, 2010 בינואר 29אין בהיתר שנתנה רשות ניירות ערך לפרסום תשקיף אלון גז ביום "

 על ידי דור אלון כדיבידנד בעין משום אישור או הבעת עמדה לכך שחלוקת מניות אלון גז

 ."  עמדה בכל המבחנים הנדרשים על פי כל דין לביצוע חלוקה, לבעלי מניותיה

 

 . לתביעהחינספח  כמצורף 11.4.2010מכתב הרשות מיום 

  

, אליו צורפה תשובת הרשות  3-12- ו1 משיביםנוסף ל במכתב מבקשת פנתה ה2.5.2010ביום  .45

אישרה שחלוקת מניות אלון גז עומדת בכל המבחנים הסותרת את טענתם כי הרשות 

 יפעלו משיבים ודרשה כי המבקשתלאור תשובה זו שבה ה. הנדרשים על פי דין לביצוע חלוקה

  . מבקשתמחזיקי אגרות החוב ובכללם הל  שגרמונזקהלתיקון 

   .    לתביעהטינספח  כמצורףהמכתב 

  .2.5.2010-המשיבים האמורים לא השיבו בכתב למכתב התובעת מ

  

נציגי המבקשת ומנהליה  לנציגי  נתקיימו מספר שיחות טלפוניות בין 2010במהלך חודש יוני  .46

 נתקיימה פגישה פרונטלית בעניין בהשתתפות מנהלי 14.6.2010-וב, 3-12- ו, 1המשיבים 
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ד החיצוניים של "עוה, 2- ו1 משיבותהיועצת המשפטית הפנימית של ה, המבקשת ובאי כוחה

 . ורואה החשבון של החברה, משיביםה

 

 לפעול לתיקון הנזק לחברה ולמחזיקי משיביםגם לאחר השיחות והפגישה לא ניאותו ה .47

  .אגרות החוב

  

 מנהלי המבקשת ובעלי .למבקשת ולבעליה יש ידע מקצועי בתחום ההשקעות ושוק ההון .48

 .בתחום ההשקעות ושוק ההון העוסקים מניותיה הינם רואי חשבון

 

  טית המסגרת המשפ

  תובענה ייצוגית

  

 לחוק תובענות ייצוגיות מאפשר הגשת תובענה ייצוגית בעניינים המנויים בתוספת 3סעיף  .49

 .בהוראת חוק מפורשת כי ניתן להגיש בו תובענה ייצוגית או בענין שנקבעהשנייה  של  החוק 

 

תביעה  הגיש לחוק מגדיר מהם המקרים בהם רשאי בעל ניירות ערך ל לתוספת השנייה5סעיף  .50

 :על דרך תובענה ייצוגית

  –לענין זה ; תביעה בעילה הנובעת מזיקה לנייר ערך או ליחידה .5" 

  ;רכישה או מכירה, החזקה,  בעלות–" זיקה"  

  ...........  

 לחוק ניירות 52 כהגדרתו בחוק החברות וכן ניירות ערך כהגדרתם בסעיף –" נייר ערך"  

   ".1968- ח"התשכ, ערך

 

 :תובענה ייצוגיתלהגשת  הדרושים תנאים  המהם קובע תובענות ייצוגיות לחוק 4ף סעי .51

אלה רשאים להגיש לבית המשפט בקשה לאישור תובענה ייצוגית כמפורט  )א( .4"

  :להלן

המעוררת , )א(3אדם שיש לו עילה בתביעה או בענין כאמור בסעיף   )1(

נים מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל החברים הנמ שאלות

   .......; בשם אותה קבוצה–עם קבוצת בני אדם 

  

  –כאשר אחד מיסודות העילה הוא נזק , לענין סעיף זה  )ב

) 1)(א(בבקשה לאישור שהוגשה בידי אדם כאמור בסעיף קטן   )1(

   ......."; די בכך שהמבקש יראה כי לכאורה נגרם לו נזק–

  

  : לאישור תובענה כייצוגית התנאים קובע אתלחוק תובענות ייצוגיות ) א(8סעיף  .52
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    אם מצא שהתקיימו , בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית  )א( .8"

  :כל אלה              

התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל  )1(

  ;ויש אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה, חברי הקבוצה

 היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות תובענה ייצוגית )2(

  ;הענין

קיים יסוד סביר להניח כי ענינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך  )3(

  ....;הולמת

בתום קיים יסוד סביר להניח כי ענינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל  )4(

  ".לב

  

  גית התקיימות התנאים לאישור התביעה כתובענה ייצו

  

  עילה אישית

  

 אגרות -הינה בגין ניירות ערך של החברה, כמפורט לעיל ובכתב התביעה, תביעת המבקשת .53

ועדיין (,  נשוא התביעהשהוחזקו בידי המבקשת במועד הקובע לחלוקה, החוב מסדרה א

ילות התביעה חלות עליה כמי וע, ) פרט לחלק מהן שנפרע על ידי החברה,מוחזקות בידיה

 .  גרות החוב בתקופה הרלבנטית לתביעהשהחזיקה בא

 

לפיה חלוקת הון בחברה ,  לחוק החברות302הפרת הוראת נובעת מעילת התביעה האישית  .54

התחייבויות הפרת וחובת תום הלב , חובת הזהירותהפרת מו, םעודפיהתבוצע מתוך יתרת 

 .אגרות החובושטר הנאמנות על פי תנאי החברה 

  

  הנזק האישי של המבקשת

  

 שבידי הגדלת הסיכון הגלום באגרות החובהינו , כמפורט לעיל, ק הנובע מההפרההנז .55

וריקון ברירת ההמרה , ח"ש מיליון 770-ששוויו כשל החברה עקב איבוד נכס , המבקשת

 . שהיתה גלומה באגרות החוב מתוכן כלכלי

  

  הגדרת הקבוצה

  

יום בתום חוב חברי הקבוצה בשמם מוגשת בקשה זו הינם כל מי שהחזיק באגרות ה .56

 . יוםלמניות באותו ולא המירו את אגרות החוב , 7.2.2010
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 104,688,875 היה 7.2.2010 אגרות החוב שהיו במחזור בתום יוםהערך הנקוב הכולל של  .57

  .יב לתביעה כנספח ורףהמצ 7.2.2010מיידי של החברה מיום הכמפורט בדוח , ח"ש

  

  כלל חברי הקבוצה שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות ל

 

 . לכלל חברי הקבוצהמשותפת  מסכת האירועים המתוארת לעיל ובכתב התביעה .58

  

, העובדתיות והמשפטיות, לא חייבת להתקיים זהות מוחלטת בכל השאלות הטעונות הכרעה .59

שכן דרישה זו עלולה לסכל את תכלית התובענה הייצוגית ותהפוך את השימוש בה לבלתי 

 .עיקריות העומדות לדיון תהיינה משותפות לכלל חברי הקבוצהדי שהשאלות ה. אפשרי

  

הפרקליט , 2006-ו"התשס, קווים מנחים לפרשנות חוק התובענות הייצוגיות ,אלון קלמנט' ר

 :141' בעמ, 131) ז"תשס(ט "מ

מובן שבכל תובענה ייצוגית תיתכנה שאלות שאינן משותפות לכל חברי "...

ינה השאלות המשותפות קשורות לאחריותו בדרך כלל תהי. הקבוצה המיוצגת

לכן . ואילו הסעדים הנתבעים על ידי כל אחד מהתובעים יהיו שונים, של הנתבע

לעמוד בדרכה של התובענה , כשלעצמה, ברור כי השונות בסעדים אינה יכולה

  ..."לאישור כייצוגית

  

  פשרות סבירה שהתביעה תוכרע לטובת כלל חברי הקבוצה אקיימת 

  

מפורשות של נעשתה בניגוד להוראות , ח" מיליון ש770-בשווי של כ, מניות אלון גזחלוקת  .60

ותוך הפרת הוראות שטר ,  משום שלחברה לא היו עודפים שאפשרו את החלוקהחוק החברות

 .והפרת חובת הזהירות ותום הלב כלפי מחזיקי אגרות החוב, הנאמנות ואגרות החוב

 

ומחזיקי ,  יצא מהחברה שלא כדיןח"ש מיליון 770ס של נכ  - הנזק שנגרם מהמעשה הינו עצום .61

 .אגרות החוב ניזוקו

 

 .   קבוצהה קיימת אפשרות סבירה ואף למעלה מכך שהתביעה תוכרע לטובת ברי כי .62

  

  תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה בסכסוך בנסיבות העניין

  

עקב , ם לבירור כתביעה ייצוגיתתביעת מחזיקי אגרות חוב הינה המקרה הקלאסי המתאי .63

 . ובעיית תת האכיפה הנובעת מכך, ההיקף הלא גדול של נזק לכל מחזיק, ריבוי מחזיקים

  :786 'עמב ,774) 5(ד מט "פ, זילברשץ' נ' טצת ואח  4556/94א " רע'ר
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השיקולים . תחום מובהק ליישומה של התובענה הייצוגית הוא דיני ניירות ערך"

גם ביסוד תכליתה , בדרך כלל, ים ביסוד התובענה הייצוגית מונחיםהמרכזיים המונח

ניירות הערך מפוזרים בידי משקיעים , אכן. של התובענה הייצוגית בתחום ניירות הערך

סך כל , עם זאת. כל מחזיק השקיע סכום קטן או בינוני לרכישת ניירות הערך. רבים

אפוא תובע ייצוגי שיתבע לא רק דרוש . ההשקעה של הציבור בחברה עשוי להיות גדול

לעתים . של כל אחד מבני הקבוצה כולה) האישית(אלא גם את זכותם , את זכותו שלו

, או סדרת מקרים אחידה, קרובות הנזק לכל פרטי הקבוצה נגרם בשל מקרה אחד ואחיד

 –התביעה הייצוגית בתחום ניירות הערך : זאת ועוד. כגון פרט מטעה בתשקיף

 –לתבוע ייצוגית את החברה ונושאי המשרה בה ' קטן'ץ לבעל מניות המעניקה תמרי

 "מהווה מכשיר חשוב לאכיפת דיני ניירות הערך

  

, )פורסם בנבו (מ"אלסינט בע' מ נ"בע) 1978(אי ניהול קרנות נאמנות .בי.אי ,7028/00א "רעו

  : לפסק הדין18בסעיף 

  

האכיפה - תתתופעתייה כי כל שנאמר הוא כי אם המשיבים פעלו מתוך ציפ".......

 ומשקיע משקיעכתוצאה מכך שהנזק האינדיבידואלי לכל , הנוצרת בדיני ניירות ערך

 סבירה ציפייהכי אז אין זו , תביא לכך שלא תוגשנה כנגדם תביעות כלשהן, הוא קטן

  ..".הראויה להגנה

 

, ינויותיריבוי התדינים בדרך של תביעה ייצוגית ימנע יבירור עילה הנוגעת למספר רב של מעונ .64

ויאפשר אכיפה יעילה  , מחד גיסא, ועומס על המערכת השיפוטית, סיכון של החלטות סותרות

 .מאידך גיסא, של הדין במקרה של ריבוי נפגעים שנזקו של כל אחד מהם הוא מועט

  

' מ נ"א ניהול השקעות וייעוץ פיננסי בע.גלובל ק 8064/94' המ, 1117/94) א"ת(א "ת' ר

 -תובענות ייצוגיות , גיל לוטן ואייל רז, מ"יוד תכשיטנים תעשית מתכות יקרות בעחמישה 

  :2-162' בעמ,  2-559 ,  שלא פורסמהפסיקהאוגדן 

  

שהמניות  חזקה ,  המדובר בחברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסהרכאש"

, הקבוצהונטל הראיה לעניין גודלה של , המוחזקות בידי הציבור מוחזקות בפיזור ניכר

כי גודל , שמבקש מבית המשפט לקבוע, על המשיב, ליתר דיוק קוטנה של הקבוצה או

  ".הקבוצה אינו מצדיק הגשת התובענה כתובענה ייצוגית

  

  

  :300' עמב, 276 )5(ד נה"פ , שמשדרייכרט נג 8268/96א "רע

, המקובלת עליי הדע. החברה בענייננו היא חברה ציבורית שמניותיה נסחרו בבורסה"

כאשר מדובר בחברה ציבורית קמה חזקה ביחס לגודלה של הקבוצה המורכבת , שלפיה

והנטל להוכיח כי גודל הקבוצה אינו מצדיק , מבעלי המניות של החברה מקרב הציבור

 :עמד על כך הנשיא וינוגרד. אישור התובענה כייצוגית עובר אל שכם הנתבעים
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ידרש לאתר כל חבר פוטנציאלי ,  ייצוגיתלא יעלה על הדעת כי המבקש לתבוע בתובענה"

תכשיל כל נסיון , ללא צל של ספק, דרישה שכזו.  שבשמה הוא מבקש לתבועבקבוצה

  .לכלי עקר, שנועד להגן על ציבור המשקיעים, להגשת תובענות ייצוגיות ותהפוך כלי זה

קה חז, כי כאשר המדובר בחברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה, יש לקבוע חזקה

ונטל הראיה לענין גודלה של , שהמניות המוחזקות בידי הציבור מוחזקות בפיזור ניכר

כי , הקבוצה או ליתר דיוק קוטנה של הקבוצה על המשיב שמבקש מבית המשפט לקבוע

, 941117/) א"ת(א "ת" (גודל הקבוצה אינו מצדיק הגשת התובענה כתובענה ייצוגית

חמישה יוד ' מ נ" וייעוץ פיננסי בינלאומי בעא ניהול השקעות. גלובל ק948064/' המ

     ])."22[מ "תכשיטנים תעשית מתכות יקרות בע

  

 :784 'בעמ, ) טצתעניין (4556/94א "רע

אינטרס ציבורי זה מוגבר לאור היעילות והחיסכון במשאבים של הצדדים ובית "

באמצעותה אחידות בהחלטות בית המשפט , כך. הייצוגית לתובענההמשפט הנלווים 

  "נמנע ריבוין של תביעות, בעניינים דומים

  

  :711-713' עמ,  2007, "דיני חברות", ר אירית חביב סגל"ספרה של דו

 האדוורסרי להליך הייצוגית התובענה של התאמתה את לכפות שהניסיון, מכאן"

 הייצוגית התובענה את ולבחון לנסות הראוי מן, אדרבא. מיותר ניסיון הוא, המסורתי

  להבטיח מנת על המודרנית המשפט במערכת המתפתחים המנגנונים מן כאחד

 הראוי מן, אחרות במילים. תקדים חסר עומס של בעידן המערכת של אמינותה את

 האתוס מן השיפוט מערכת של להתרחקותה כביטוי הייצוגית התובענה את להבין

 שההליך מראות שלהלן הפסקאות, אכן. הטכנוקרטי האתוס של לטובתו, האדוורסרי

, מכך יותר. הטכנוקרטי האתוס של מאפייניו עם היטב מתיישב הייצוגית התובענה של

 האתוס את הופך ערך ניירות של בקונטקסט הסכסוכים של שיאי- והלא הכלכלי צביונם

  :זה בקונטקסט במיוחד למתאים הטכנוקרטי

  

 Impersonal Form of (אישי- לא שיפוטי בירור הליך – הייצוגית התובענה. 1

Adjudication  (  

 לידי המגיעים הסכסוכים מספר את להגדיל המשפט מערכת מבקשת שבו בעידן

 להכריע המשפט-בית יכול שבו, אישי- לא שיפוטי בירור של הליך נדרש, הכרעה

  מאפשרת הייצוגית התובענה. אחת ובעונה בעת סכסוכים של גדול במספר

 במספר ולהכריע, דומה אופי בעלות ונשנות חוזרות מהתדיינויות להימנע המשפט-לבית

  אלו מטרות, אמנם. אחד שיפוטי בירור של במסגרתו סכסוכים של גדול

 מערכת ורסתק שבו שבעידן אלא" ,יומו לו היה "של העיקרון של חשבונו על מושגות

 התובענה, זו ריאות מנקודת. נמנעת בלתי היא זו תוצאה, התיקים עומס תחת השיפוט

 המוטל הרב בעומס לעמוד המשפט- לבית המאפשר מודרני הסדר מהווה הייצוגית
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, )א(1 בסעיף ייצוגיות בענותתו חוק של תכליתו בהגדרת ביטוי קיבלה זו גישה. עליו

  ."תביעות של וממצה הוגן, יעיל ניהול", השאר בין, היא החוק של מטרתו כי הקובע

  

   הפשרות את מעודדת הייצוגית התובענה. 2

 מאפשרת וכך, הפשרות את הייצוגית התובענה מעודדת, המצטבר הניסיון שמורה כפי

, הפשרות את מעודדת ייצוגיתה התובענה. השיפוטי הבירור את לקצר המשפט-לבית

 את לעצמם להבטיח דינו עורך והן התובעים של נציגם הן יכולים, שבעזרתן מאחר

 התובעים נציג של שתמריציו להראות נקל. הוצאותיהם כיסוי ואת התביעה מן הרווח

  במסגרתה רגיל תובע של מתמריציו יותר גדול הוא הייצוגית בתובענה להתפשר

 בתובענות הפשרה מועד ומוקדם הפשרות מספר גדול, ולכן, האישית התביעה של

 עם היטב מתיישב פשרות של עידודן. ואישיות רגילות בתביעות מאשר הייצוגיות

 המשפט למערכת מאפשר שזה מאחר, הטכנוקרטי הצדק של ביסודו העומדות המגמות

 חיסכון תוך, הכרעה לידי הסכסוך את ולהביא השיפוטי הבירור מהלך את ביותר לקצר

  .השיפוטית ההתדיינות של העלויות מן ניכר חלק של

  

   הסכסוך של גרידא הכלכלי ואופיו הערך ניירות בעלי קבוצת של האנונימי אופייה. 3

 הסכסוך של גרידא הכלכלי ואופיו הערך ניירות בעלי קבוצת של האנונימי אופייה

 למתאים הטכנוקרטי האתוס של ביסודו העומדת הפרגמטית האידיאולוגיה את הופכים

, הערך ניירות בעלי קבוצת של האנונימי אופיה לאור, ראשית. זה לקונטקסט במיוחד

 הצדדים מן אחד לכל לאפשר" ,יומו לו היה "של העיקרון של ביסודו העומדת המגמה

 של הצגתו, אדרבא. משמעותה את מאבדת, הסכסוך לסיפור האישית גרסתו את להציג

 הסכסוך של להצגתו זהה להיות צפויה הערך בניירות האחד המשקיע ידי-על הסכסוך

 הרי, אחרים פרטיים מסכסוכים להבדיל, כן כמו. בקבוצה אחר משקיע כל ידי- על

 ההתדיינות שמטרת כך, גרידא כלכלי סכסוך הוא ערך ניירות של בקונטקסט שהסכסוך

, אלה יוחדיםמ מאפיינים שני רקע על. הימנה הצפויים הכספיים לפיצויים מצטמצמת

, זו של כוחה מקור היא המסורתיים השימוע מהליכי הייצוגית התובענה של סטייתה

 לקבוצה מאפשרת שזו בכך הוא הייצוגית התובענה של כוחה. חולשתה למקור ולא

  . הדין באכיפת פעולה לשתף, לזה זה הזרים פרטים של גדולה

  

 פעיל חלק ליטול המשפט- בית של בנכונותו היטב משתלבת הייצוגית התובענה. 4  

   .גלובליות חברתיות בבחירות

 את השיפוטית המערכת של תפישתה על המשפיע נוסף אידיאולוגי שינוי, לבסוף

 בבחירות פעיל חלק ליטול המערכת של בנכונותה השינוי הוא הייצוגית התובענה

  אידיאולוגיית את המשפט- בית נוטש, האחרונות בשנים. הגלובליות החברתיות

 החברתיות הבחירות עם ישירות המתמודדת פסיקה לטובת, שלו המסורתית יפוקהא

 בתובענה הכרוך המעבר גם, זה רקע על. הישראלית החברה את המטרידות המרכזיות

, אדרבא. המשפט מערכת את עוד להטריד צריך אינו, למקרו המיקרו מן, הייצוגית

 חברתיות בחירות לקדם מנת על המשפט-בית בידי למכשיר הופכת הייצוגית התובענה

  .גלובליות
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שהבעיה האמיתית אינה נעוצה בהתנגשות שבין האידיאולוגיה המסורתית של , מכאן

אלא בעובדה שמערכת השיפוט מעולם לא , מערכת השיפוט לבין התובענה הייצוגית

השינויים בהליכי הבירור השיפוטיים . נטשה במפורש את האידיאולוגיה האדוורסרית

  כתוצר של הפער בין העקרונות הכתובים עלי ספר, או, כורח המציאותנתפשו כ

, אומנם. אך בשום פנים לא כמעבר אידיאולוגי, לבין המציאות המתקיימת למעשה

ההתמודדות עם בעיית העומס מחייבת את מערכת המשפט לשנות את הליכי הבירור 

סטטיסטיקות , וןכג, ואף לפתח קריטריונים חדשים להערכתה של השפיטה, השיפוטי

וכל אחד מן , העוקבות אחרי מספרי התיקים שבהם מצליחה המערכת בכללותה

משך הזמן שבו מחכים ; אחוזי התיקים המסתיימים בפשרות; לטפל, השופטים

נעה מערכת השיפוט מן האתוס של הצדק , במובן זה. ועוד; התיקים בתור לדיון

א ששינויים אלה לעולם אינם אל. האדוורסרי לעבר האתוס של הצדק הטכנוקרטי

מערכת המשפט ממשיכה , אדרבא. כשינויים אידיאולוגיים של המערכת נתפשים

היה לו "המדגישה את העיקרון של , להתבטא בלשונה של האידיאולוגיה המסורתית

   ".כמו גם את עקרונותיה האחרים של השיטה האדוורסרית" ,יומו

  

   ובתום לבלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמתקיים יסוד סביר להניח כי עניינם של כ 

  

מנהליה , הינה בעלת ידע בתחום ההשקעות ושוק ההון,  לעיל48 בסעיף מצוייןכ, המבקשת .65

 יכולת למבקשת ולמנהליה. העוסקים בתחום ההשקעות ושוק ההוןהינם רואי חשבון 

 .ייצוג הולם ונאות של כלל חברי הקבוצההעמיד ל

 

 .במטרה להגן על השקעתה שנפגעה מהחלוקה נשוא התביעה, תום לבהמבקשת פועלת ב .66

 

 .כלשהולא קיים בין המבקשת לשאר חברי הקבוצה ניגוד עניינים  .67

  

 ולהם,  בפרטבניירות ערךו , בכללבתחום התובענות הייצוגיותרב  ניסיון ת המבקשכ"בל .68

 .י הקבוצהמקצועיות ורקע הנדרשים לשם מתן ייצוג הולם ונאות לכל חבר, כישורים

מ והחלטות שניתנו בהן פורסמו בספרות "י הח"מטופלות ע/התביעות הייצוגיות שטופלו

 359/03, 345/03א "ע 'ר,  'דן רייכרט ואח'   משה שמש נתביעת: בין היתר, המשפטית הינן

בבית  1134/95) א"ת(א "תו, )פורסם בנבו( בבית המשפט העליון 'דן רייכרט ואח' שמש נ

 7028/00א "רע' ר ,'אלסינט ואח' נ' ואח" גדיש "תביעת; )פורסם בנבו (המשפט המחוזי

 בבית המשפט המחוזי בחיפה 1318/99) 'חי(א "ות, בבית המשפט העליון, )פורסם בנבו(

א "ות ,4192/02א " ע'ר', ואח' מ"בע) 1983(ל בטוחות "בל' ערן הוכברג נ; )פורסם בנבו(

איגוד הצרכנים , 877/97' המ, 65/97) א"ת(א "ת ;1441) 2(2002מח -תק ,1808/00) א"ת(

 -תובענות ייצוגיות , גיל לוטן ואייל רז, 'מ ואח"זלר אבלגון ליסינג בע' בישראל הבלתי תלוי נ

 ,מ"מגדל חברה לביטוח בע' דרור אורן נ ,2452/01א "ע-ו; 2-681, אוגדן פסיקה שלא פורסמה

 .577) 1(חד נ"פ
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  תביעה נגזרת

  

 בשלחברה ה החברות מקנה זכות לנושה של חברה להגיש תביעה נגזרת בשם  לחוק204סעיף  .69

 :חלוקה אסורה שנעשתה בה

  

ה בשל חלוקה רבחשל חברה רשאי להגיש תביעה נגזרת בשם ה ושה נ.204"

  . "בשינויים המחויבים, והוראות סימן זה יחולו, אסורה שבוצעה בחברה

  

י כמשפט הנע בית כאם שולחוק החברות ) א (198תביעה תאושר כתביעה נגזרת על פי סעיף  .70

 . בע אינו פועל בחוסר תום לב התועה וניהולה הן לטובת החברה וכייבתלכאורה ה

  

 . התביעה תאושר כנגזרת אם החברה בחרה שלא להגישה בעצמה .71

  

   נגזרת העיהתקיימות התנאים לאישור התביעה כתב

  

נ של "ח ע" ש1,045,318 -ם הקובע ב מכוח החזקותיה ביו1הינה נושה של המשיבה המבקשת   .72

 .  1של המשיבה ) סדרה א(אגרות חוב 

 

בחברה המבקשת פנתה לחברה ולדירקטורים ,  לעיל42 עד 40 - ו27 כמפורט בסעיפים .73

 ,ושבה ופנתה אליהם בכתב לאחר ביצוע החלוקה,  עוד לפני ביצוע החלוקה האסורהלראשונה

 .נשוא התביעהבדרישה לתיקון ההפרות ,  28.2.2010ביום 

  

 . לעיל 42 ף כמפורט בסעיי החברה והדירקטורים"הדרישה נדחתה ע .74

  

לאחר לחברה ולדירקטורים בכתב המבקשת חזרה ופנתה ,  לעיל47 עד 45כמפורט בסעיפים  .75

ושבה , רשות ניירות ערך לא אישרה כי החלוקה נעשתה כדין, שנתברר כי בניגוד לטענתם

לפעול לתיקון הנזק להניע את החברה והדירקטורים , יתטלפונית ובפגישה פרונטל, וניסתה

  .לחברה ולמחזיקי אגרות החוב

  

  .לפעול לתיקון הנזק לחברה ולמחזיקי אגרות החובלא ניאותו המשיבים  .76

  

  .הדירקטורים עצמם הינם נתבעים בתביעה הנגזרת .77

  

רקטורים משהוברר כי הדי, במצב עניינים זה נתקיימו התנאים להגשת התביעה בשם החברה .78

וכנגד בעלת השליטה , את התביעה כנגד עצמם כנתבעים, בשם החברה, אינם מוכנים להגיש

ומרביתם הינם נושאי , בחברה שבקולות ההצבעה שלה הם נבחרו לכהונתם כדירקטורים

 .משרה בה





  תצהיר

  

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי , 58841818 ז"נושא ת, וד שוחטדח "רו, מ"אני הח  

  :מצהיר בזה כדלקמן, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

  

, ")המבקשת: "להלן(רואי חשבון , בחברת שוחט רבינוביץ ומנהל דירקטור, בעל מניותאני  .1

 . 1991אז שנת ורואה חשבון מ

 

אלון אנרגיה בישראל -דורכנגד אני עושה תצהירי זה בתמיכה לבקשת המבקשת לאשר תביעה  .2

 בנוגע ,")המשיבים: " ביחדלהלן ( נתבעים אחרים11- ו")החברה" :להלן (מ"בע) 1988(

: להלן (מ כדיבידנד בעין לבעלי המניות של החברה"לחלוקת מניות אלון חיפושי גז טבעי בע

 . לתצהירי1נספח  נוסח כתב התביעה מצורף כ.ביעה ייצוגית ונגזרת כת,")התביעה"

 

 .ושלידב רבינוביץ ח "בבעלות ובניהול של רו, המבקשת הינה חברה פרטית הרשומה בישראל .3

 

והחזיקה בהן גם במועד בו ביצעה , של החברה) 'סדרה א(המבקשת מחזיקה באגרות חוב  .4

 . החברה את החלוקה נשוא התביעה

 

: להלן(מ " חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב בעהחברה היא .5

 "). הבורסה"

 

 .והינה בעלת השליטה בחברה,  היא חברה פרטית הרשומה בישראל2המשיבה  .6

 

 משותפים של  יושבי ראש הינם 4- ו3המשיבים .  הינם דירקטורים בחברה3-12המשיבים  .7

 12-ו, 11, 10, 8, 7, 6, 4, 3המשיבים . רה הוא גם נשיא החב3המשיב . דירקטוריון החברה

 הינם גם 12-ו, 11, 6, 4, 3המשיבים . בעלת השליטה בחברה, 2הינם גם דירקטורים במשיבה 

חברה שמניותיה חולקו לבעלי המניות של החברה , מ"דירקטורים באלון חיפושי גז טבעי בע

מורים בכל התקופה  נשאו בתפקידים הא3-12המשיבים . בחלוקה האסורה נשוא התביעה

 .הרלבנטית לתביעה

 

סדרה (ח אגרות חוב " ש325,005,000, 29.5.2005על פי תשקיף מיום , החברה הנפיקה לציבור .8

אגרות החוב צמודות למדד המחירים לצרכן של חודש אפריל "). אגרות החוב: "להלן) ('א

ות של החברה עד וניתנות להמרה למניות רגיל, 5%נושאות ריבית שנתית צמודה של , 2005

 31- ביום ה, פרעון קרן אגרות החוב הינו בארבעה תשלומים שנתיים שווים. 15.5.2011ליום 

 . 2011 עד 2008במאי של כל אחת מהשנים 

 נספח במצורף כ ") שטר הנאמנות": להלן(העתק אגרות החוב ושטר הנאמנות בו הובטחו 

  .לתביעה
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ח אגרות החוב " ש325,005,000ת הנפקת  המתעד א6.6.2005ח המיידי מיום "העתק הדו

  . לתביעהנספח גמצורף כ, בעלת השליטה בחברה, 2שפרסמו החברה והמשיבה , )סדרה א(

  

 : לשטר הנאמנות התחייבה החברה14.2- ו14.1בסעיפים  .9

  

  . להתמיד ולנהל את עסקי החברה בצורה סדירה ונאותה14.1"

  

  ין ולשלם את כל תשלומי החובה    להחזיק ולשמור את נכסיה במצב טוב ותק14.2  

  ." על נכסיה, במידה שחלים,           החלים

  

 החליט דירקטוריון החברה לחלק לבעלי המניות של החברה את מניותיה של 26.1.2010ביום  .10

במועד החלוקה היתה . בהן החזיקה החברה") גז אלון: "להלן(מ "אלון חיפושי גז טבעי בע

, 95%- באמצעות שותפות בה החזיקה ב-ועסקה , לאה של החברהאלון גז חברה בת בבעלות מ

  ). האחוזים הנותרים בשותפות מוחזקים על ידי החברה5(בחיפושי גז 

  .28.1.2010החברה פרסמה דוח מיידי על ההחלטה ביום 

  .  לתביעה נספח ד שפרסמה החברה מצורף כ28.1.2010ח מיום  "העתק הדו  

  

המועד הקובע להשתתף "). יום החלוקה": להלן (9.2.2010החלוקה בוצעה בפועל ביום  .11

מניות החברה ") אקס"יום ה (8.2.2010והחל מיום , 7.2.2010חל ביום ) "קום"ה יום(בחלוקה 

 ). זכות לחלוקה" אקס("נסחרו בבורסה בלא הזכות להשתתף בחלוקה 

 

דיבידנד "לקות כ הודיעה החברה כי מניות אלון גז מחו28.1.2010 -ח המיידי שפרסמה ב"בדו .12

וכי דירקטוריון החברה אישר כי החלוקה עומדת במבחנים לביצוע חלוקה הקבועים , "בעין

בדוח המיידי נכלל . ")חוק החברות" :להלן (1999 –ט "התשנ, לחוק החברות) א(302בסעיף 

 : ההסבר שלהלן לגבי הבחינה שערך דירקטוריון החברה בנוגע לחלוקה

 שערך הדירקטוריון בקשר עם קבלת ההחלטה על חלוקת להלן פרטים בדבר הבחינה"

  :הדיבידנד האמור לעיל

דירקטוריון החברה בחן את עמידת החברה במבחן הרווח ובמבחן יכולת הפירעון . 1

ובעקבות בחינה זו אישר את , 1999 -ט "התשנ, לחוק החברות) א(302הקבועים בסעיף 

  .נד האמורעמידת החברה במבחנים אלו ביחס לחלוקת הדיביד

אישר הדירקטוריון את חלוקת הדיבידנד האמור על , לעניין העמידה במבחן הרווח. 2

 אשר עולה על סכום 2009 בספטמבר 30בסיס יתרת העודפים של החברה ליום 

   .הדיבידנד

: הדירקטוריון שקל את העניינים הבאים, לעניין העמידה במבחן יכולת הפירעון. 3

נתונים בדבר מצבה הפיננסי של החברה , וצעו לאחרונהמימושים של השקעות אשר ב

יתרות החוב של החברה ויתרות , ובכלל זה נתונים בדבר יתרות הנזילות של החברה

עד וכולל שנת , תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים של החברה; החוב נטו שלה

לרשות מקורות המימון הנוספים העומדים ; התפלגות תשלומי החוב של החברה; 2011
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. מימוש השקעות וקבלת דיבידנדים מחברות מוחזקות, החברה ובכללם גיוס כספים

אישר הדירקטוריון שהחברה עומדת במבחן יכולת , ל"בעקבות בחינת העניינים הנ

  . הפירעון ביחס לחלוקת הדיבידנד האמור

חלוקת הדיבידנד לא תשפיע באופן מהותי לרעה על מצבה , להערכת הדירקטוריון. 4

מצב נזילותה ועל , רמת המינוף שלה, ובכלל זה על מבנה ההון שלה, כספי של החברהה

  " .יכולתה להמשיך לפעול במתכונת פעילותה הקיימת

  

. לחלוקת המניות על ידי החברה נתלוותה גם הצעה לציבור של מניות אלון גז על ידי אלון גז .13

במסגרתו הציעה , ")קיף אלון גזתש: "להלן(תשקיף  31.1.2010ביום החברה ואלון גז פרסמו 

ההצעה הובטחה . ח למניה" ש57.37במחיר מינימלי של ,  מניות537,000אלון גז לציבור 

 . במלואה בחיתום

 

על פי .   מניות13,421,622כמות המניות של אלון גז שהחברה חילקה לבעלי מניותיה היתה  .14

קה של נכס ששוויו המחיר המינימלי למניה שנקבע בתשקיף אלון גז המדובר בחלו

 .ח ” ש769,998,454.14

)(13,421,622x57.37=769,998,454.14 

נספח ה  מתשקיף אלון גז המאשרים נתונים אלה מצורפים כ1-ב' כריכת תשקיף אלון גז ועמ

  .לתביעה

 

כולל רכיבי ,  הסתכם כל הונה העצמי30.9.2009חותיה הכספיים של החברה ליום "על פי דו .15

 ההון היה 30.9.2009-ת ל"על פי הדוחו. ח” מיליוני ש320.714-ב,  עודפיםההון שאינם נחשבים

 :מורכב מ

  ח הון מניות” מיליון ש25.953

  ח קרנות הון אחרות” מיליון ש240.784

  ח  יתרת רווח שלא יועד” מיליון ש98.427

 . בידי החברה וחברה מאוחדתהמוחזקותח עלות מניות ”מיליון ש 44.450 בניכוי

  .לתביעה נספח ו שפרסמה החברה מצורף כ30.9.2009 הכספיים ליום חותמהדוהעתק 

  

ועודפי , היה איפוא יותר מכפול מהונה העצמי של החברה" דיבידנד בעין"שווי הנכס שחולק כ .16

 .החברה היו נמוכים במאות אחוזים משווי הנכס שחולק

 

ישר את החלוקה ועל נימוקי הדירקטוריון שא, ח המיידי שפרסמה החברה על החלוקה"בדו .17

הסותרים את , מסרה החברה נתונים בלתי סבירים, )נספח ד, 28.1.2010- ח המיידי מ"הדו(

וביחס להשפעת החלוקה על הונה , בנוגע לגובה העודפים הניתנים לחלוקה, דוחותיה היא

 :העצמי

-עמוד א(ח הדירקטוריון " לדו1.5.6.2בסעיף , 2009ח התקופתי שפרסמה החברה לשנת "בדו

 מיליוני 59.642 - היו לחברה רווחים ראויים לחלוקה בסך כ31.12.2009נאמר שליום , )14
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 2009ברבעון של אוקטובר עד דצמבר ) 2- בעמוד ד4.1סעיף (ח תקופתי "על פי אותו דו.  ח"ש

 . ח" מיליון ש6.1-הסתכמו רווחי החברה ב

ים לחלוקה ליום הרווחים הראוי, 2009אם נפחית את רווחי הרבעון האחרון של שנת 

   .ח" מיליוני ש53.542 הינם 30.9.2009

 נמוךסכום יתרת הרווחים לאחר החלוקה אמור להיות כמובן , מאחר והחברה ביצעה חלוקה

 .ח" מיליוני ש53.542-כלומר הוא אמור היה להיות נמוך מ, מהיתרה שקדמה לחלוקה

יתרת רווחי "נאמר ש, 5עיף  בסיפת ס,)נספח ד (28.1.2010-ח המיידי על החלוקה מ"אך בדו

 לאחר החלוקה נשוא דוח זה 1999-ט"התשנ,  לחוק החברות302התאגיד כהגדרתם בסעיף 

  ".ח" ש80080000: הינה

 כביכול את  הגדילההחלוקה של מניות אלון גז, 28.1.2010-ח המיידי מ"על פי הדו, כלומר

 לפי -ו במילים אחרותא. ולא הקטינה אותם, יתרת הרווחים הראויים לחלוקה של החברה

ועל כן , מניות אלון גז היו כביכול התחייבות ולא נכס,  28.1.2010-ח המיידי מ"הדו

הגדילה , כשנתנה אותן במתנה לבעלי המניות בחברה, החברה ממניות אלון גז" היפטרות"

 . כביכול את יתרת הרווחים הניתנת לחלוקה

 נספח ז כורף  שפרסמה החברה מצ2009העתק העמודים הרלבנטיים מהדוח התקופתי לשנת 

  .לתביעה

  

החלוקה ללא תמורה של נכס שערכו יותר מכפול מהונה העצמי , על פי ייעוץ משפטי שקיבלתי .18

המהווה הפרה ,  היתה חלוקה אסורה- מיתרת הרווח הניתנת לחלוקה-וכל שכן, של החברה

הפרה של , י שקיבלתיעל פי ייעוץ משפט , כן היוותה החלוקה. לחוק החברות302של סעיף 

והפרת חובת הזהירות ותום הלב של , שהנפיקה החברה) סדרה א(תנאי אגרות החוב 

 .המשיבים כלפי מחזיקי אגרות החוב האמורות

 

בלא שנתקבלה , ח" מיליון ש770- כתוצאה מהחלוקה האסורה יצא מידי החברה נכס ששוויו כ .19

 .עבורו כל תמורה

 

 מניות של 11,057,803-ב, "קום"ביום ה, ה החזיקה שהיא בעלת השליטה בחבר2המשיבה  .20

-שהסתכם ב,  מהון המניות הכולל של החברה78.386%-אשר היוו באותה עת כ, החברה

 ממניות אלון גז 78.386%-כ, במסגרת החלוקה, 2על כן קיבלה המשיבה .  מניות14,106,780

 מכמות 78.386%-ו,  גז מניות של אלון13,421,622, כאמור, החברה החזיקה. שהחברה חילקה

בלא ,  במסגרת החלוקה2למשיבה הועברו ,  מניות של אלון גז10,520,732 כמות של דהיינו, זו

 .שנתקבלה ממנה כל תמורה עבורן

מיום על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה ח מיידי של החברה "העתק מדו

  .לתביעה נספח ח מצורף כ7.2.2010 בחברה ליום 2 המפרט את החזקות המשיבה 7.2.2010

ובו ,  עם נתוני פתיחה של החזקות בעלי עניין9.2.2010ח מיידי של אלון גז מיום "העתק מדו

  . לתביעהנספח טמצורף כ,  באלון גז לאחר החלוקה2פירוט על החזקת המשיבה 
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. ות אלון גז מנכסי החברה היתה השפעה עצומה על שווי מניות החברה בבורסהלגריעת מני .21

היום האחרון בו נסחרו מניות החברה בבורסה , 7.2.2010ביום . השווי פחת ביותר ממחצית

היה מחיר הסגירה , ")קום"יום ה(כשהן כוללות את הזכות להשתתף בחלוקת מניות אלון גז 

- והשווי הכולל של החברה הסתכם ב, ח למניה” ש93.64של מניות החברה בבורסה 

היום הראשון בו נסחרו המניות בלא הזכות , 8.2.2010-ב, למחרת. ח” ש1,320,958,879

שער . ח למניה" ש39.06היה שער הבסיס של מניות החברה , להשתתף בחלוקת מניות אלון גז

ס משקף שווי חברה שער הבסי. 0.4171על פי מקדם אקס של , בסיס זה חושב על ידי הבורסה

 משוויה לפני 41.71%כלומר שווי החברה לאחר החלוקה היה , ח” ש551,010,827כולל של 

 .החלוקה

 נספח יתדפיס מאתר האינטרנט של הבורסה עם נתוני המסחר שהובאו לעיל מצורף כ

  .לתביעה

  

שכן , החלוקה הגדילה את הסיכון הגלום באגרות החוב, מבחינת אגרות החוב מסדרה א .22

 . ח" מיליון ש770-החברה איבדה נכס ששוויו כ

 

שער ההמרה של . החלוקה גם רוקנה מתוכן את ברירת ההמרה שהיתה גלומה באגרות החוב .23

נ למניה רגילה אחת לפני "ח ע" ש84.379992-אגרות החוב למניות עמד באותה עת על כ

" בתוך הכסף" כן אגרות החוב נמצאו על. והיה נמוך ממחיר מניות החברה בבורסה, החלוקה

שכן מחיר , כתוצאה מהחלוקה הפכה ברירת ההמרה לבלתי כדאית. מבחינת ברירת ההמרה

מניות החברה בבורסה הפך נמוך משמעותית מהמחיר שנדרש עבורן בחלופה של רכישה 

 ". מחוץ לכסף"ואגרות החוב יצאו , באמצעות המרת אגרות חוב

נספח מצורף כ, 2בהערת שולים , ט שער ההמרה  מתשקיף אלון גז שבו מפור4- תצלום עמוד ב

  .לתביעהיא 

  

והירידה התלולה במחיר מניותיה שנגרמה עקב , ח" מיליון ש770-למרות גריעת נכס ששוויו כ .24

גם , כלומר. החברה לא התאימה את שער ההמרה של אגרות החוב, חלוקת מניות אלון גז

חוב כדי לקנות מניה רגילה אחת של נ אגרות "ח ע” ש84.379992דרושים היו , לאחר החלוקה

למרות שמניה של החברה הנרכשת כתוצאה מהמרת אגרות חוב כבר אינה מקנה כל , החברה

 .שהבעלות בה יצאה מידי החברה, זכויות באלון גז

 

על פי תשקיף הנפקה "נאמר כי ) נספח ד (28.1.2010-ח המיידי שפרסמה החברה ב"בדו .25

לא תתבצע כל התאמה בגין , 29.5.2005של החברה מיום ) סדרה א(לציבור של אגרות חוב 

 ." ביצוע חלוקת דיבידנד בעין זו

 

אילו הותאם , )נספח י לתביעה' ר (0.4171שקבעה הבורסה שעמד על " מקדם האקס"על פי  .26

 35.197-ח ל" ש84.379992-שער ההמרה של אגרות החוב לחלוקה האסורה הוא היה מופחת מ

נ "ח ע" ש100שאילו הותאם שער ההמרה ניתן היה להמיר כל משמעות הדבר הינה . ח"ש

 מניות המרה על פי שער המרה של 1.185לעומת ,  מניות של החברה2.841- אגרות חוב ל
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הזכות למניות שנגרעה מן המחזיקים עקב אי התאמת שער ההמרה הינה . ח” ש84.379992

 .נ אגרות חוב"ח ע" ש100 מניות של החברה בגין כל 1.656 - איפוא זכות לכ

)2.841-1.185=1.656 (.  

  

, ועל כך ששער ההמרה של אגרות החוב לא יותאם, כתוצאה מהודעת החברה על החלוקה .27

, עד להודעה על החלוקה. כשליש ממחזיקי אגרות החוב המירו מייד את אגרות החוב למניות

לא המיר איש מבעלי אגרות החוב של החברה , משך ארבע וחצי השנים שחלפו מאז הנפקתן

נ "ח ע" ש325,005,000, כאמור, החברה הנפיקה. אפילו שקל אחד מאגרות החוב למניות

 -ולאחר פרעון שני תשלומי קרן נותרה במחזור מחצית מהקרן המקורית במלואה, אגרות חוב

 הומרו ,7.2.2010-  ל2.2.2010-בין ה, אך עם פרסום ההודעה. נ אגרות חוב"ח ע" ש162,502,500

דהיינו כשליש מיתרת אגרות החוב שהיתה אז , נ אגרות חוב"ח ע" ש57,813,625למניות 

את תשלומי , כתוצאה מההמרה, בעלי אגרות החוב שהמירו אותן למניות איבדו. במחזור

הריבית שהיו משתלמים להם אילו המירו את אגרות החוב במועד האחרון בו ניתנות היו 

 הזכות לבחור בכל עת עד למועד האחרון להמרה וכן איבדו את, המניות להמרה על פי תנאיהן

 . בין פרעון אגרות החוב להמרתן למניות

 בנספח י מצורפים כ7.2.2010- ל2.2.2010-העתק מדיווחי החברה על המרות אגרות חוב בין ה

  .לתביעה

  

והחזיקה בהן , של החברה) 'סדרה א(המבקשת מחזיקה באגרות חוב ,  לעיל4כאמור בסעיף  .28

המבקשת החזיקה במועד הקובע . ו ביצעה החברה את החלוקה נשוא התביעהגם במועד ב

לאחר פרעון , במועד הגשת בקשה זו. נ אגרות חוב"ח ע" ש1,045,318- ב") קום"יום ה(לחלוקה 

. נ אגרות חוב"ח ע"ש 522,659-המבקשת מחזיקה ב, 31.5.2010-חלקי שביצעה החברה ב

 .  לתביעהנספח א כאישורי בעלות על החזקות התובעת מצורפים

 

ח דב "ה רופנ, ולפני ביצועה בפועל, לאחר שהחברה הודיעה כי החליטה לבצע את החלוקה .29

ע בפניהם יוהתר, דירקטורים בחברה לאו, בא כוחה לא, חברה הלרבינוביץ מטעם המבקשת א

המבקשת פנתה גם בכתב לנאמן של . על הנזק העצום שהחלוקה תגרום לבעלי אגרות החוב

 שער ההמרה של תבבקשה להניע את החברה להתאים א, ולרשות ניירות ערך, חובאגרות ה

 . לתביעהנספח יג כף בכתב מצורההעתק הפני. אגרות החוב לחלוקה

 

וטענה שלא חלה עליה חובה להתאים את שער ההמרה של אגרות , החברה דחתה את הפניות .30

ים את שער ההמרה לחלוקות והיא מחוייבת להתא, החוב משום שהחלוקה הינה דיבידנד בעין

 נספח ידמצורף כ, באמצעות בא כוחה, העתק מתשובת החברה. דיבידנד במזומן בלבד

 . לתביעה

 

 לאחר ביצוע החלוקה שבה המבקשת ופנתה למשיבים בדרישה לתיקון הנזקים שנגרמו  .31

 .למבקשת כתוצאה מהחלוקה

  .    לתביעה פח טונס מצורף כ28.2.2010מיום בעניין כ המבקשת למשיבים "מכתב ב
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במכתבו דחה את הדרישה וטען  . כ המבקשת"כ החברה למכתבה של ב" השיב ב8.3.2010ביום 

ונמצא כי היא , כי חלוקת מניות אלון גז נבחנה על ידי רשות ניירות ערך)  של המכתב3בסעיף (

 . עמדה בכל המבחנים הנדרשים לחלוקה על פי כל דין

כ החברה בו נאמר כי תשובתו במכתב הראשון "סף של ב נתקבל מכתב נו28.3.2010ביום 

  .3-12ניתנה גם בשם המשיבים 

  . לתביעהנספח טזכ החברה מצורפים כ" מכתבי ב

  . לא טרחה להשיב2המשיבה 

  

, בחנה את החלוקה") הרשות: "להלן( כי רשות ניירות ערך 3-12-ו, 1לאור טענת המשיבים  .32

פנתה המבקשת לרשות ,  לחלוקה על פי כל דיןומצאה שהיא מקיימת את המבחנים הנדרשים

-3 ו ,1כ המשיבים "בפניה נתבקשה הרשות להתייחס לאמור במכתבו של ב.  9.3.2010ביום  

ובפרט לטענתו כי חלוקת מניות אלון גז נבחנה על ידי הרשות ונמצאה , 8.3.2010 מיום 12

 .  נו משיבים אלה כפי שטע, עומדת בכל המבחנים הנדרשים על פי דין לביצוע חלוקה

  .  לתביעה נספח יז כפת מצור9.3.2010פניית המבקשת לרשות מיום 

 

 את לא אישרהבתשובתה הבהירה הרשות כי . 11.4.2010הרשות השיבה לפניה במכתב מיום  .33

 :  עמידת החלוקה במבחנים הנדרשים על פי דין

משום , 2010 בינואר 29אין בהיתר שנתנה רשות ניירות ערך לפרסום תשקיף אלון גז ביום "

אישור או הבעת עמדה לכך שחלוקת מניות אלון גז על ידי דור אלון כדיבידנד בעין לבעלי 

 ."  עמדה בכל המבחנים הנדרשים על פי כל דין לביצוע חלוקה, מניותיה

  . לתביעהנספח יח מצורף כ11.4.2010מכתב הרשות מיום 

 

,   אליו צורפה תשובת הרשות3-12- ו1ים  פנתה המבקשת במכתב נוסף למשיב2.5.2010ביום  .34

הסותרת את טענתם כי הרשות אישרה שחלוקת מניות אלון גז עומדת בכל המבחנים 

לאור תשובה זו שבה המבקשת ודרשה כי המשיבים יפעלו  . הנדרשים על פי דין לביצוע חלוקה

 .  לתיקון הנזק שגרמו למחזיקי אגרות החוב ובכללם המבקשת

  .    לתביעהספח יטנהמכתב מצורף כ

  .2.5.2010-המשיבים האמורים לא השיבו בכתב למכתב התובעת מ

  

 נציגי ל ומנהליה המבקשתנציגי  נתקיימו מספר שיחות טלפוניות בין 2010במהלך חודש יוני  .35

מנהלי  בהשתתפות בענייןפרונטלית  נתקיימה פגישה 14.6.2010-וב, 3-12-ו, 1המשיבים 

ד החיצוניים של "עוה, 2- ו1ת המשפטית הפנימית של המשיבות היועצ, המבקשת ובאי כוחה

  .ורואה החשבון של החברה, המשיבים

 

גם לאחר השיחות והפגישה לא ניאותו המשיבים לפעול לתיקון הנזק לחברה ולמחזיקי אגרות  .36

 .החוב

  




