שופרסל בע"מ )"החברה"(
דוח מיידי משלים בהתאם לתקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה( ,התשס"א") 2001-תקנות בעלי שליטה"( וחוק החברות,
התשנ"ט") 1999-חוק החברות"( )"הדוח"( ,בדבר כינוסה של אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה )"האסיפה הכללית"( ,שתיערך
ביום ה'  26 19במרס  ,2015בשעה  1114:00במשרדי קבוצת אי די בי ,מרכז עזריאלי  ,3המגדל המשולש ,קומה  ,41תל-אביב ,שעל סדר יומה,
אישור התקשרות עם מר רפי ביסקר ,יו"ר דירקטוריון משותף פעיל של החברה ,כמפורט להלן:
תיאור תמציתי של העסקה ותנאיה העיקריים
המשך ההתקשרות עם מר רפי ביסקר ,כיו"ר דירקטוריון משותף בחברה ,בהיקף של  25%משרה ,בשלוש שנים נוספות ,החל מיום  1בינואר ,2015
תוך הפחתת תנאי העסקתו והתאמתם להוראות מדיניות התגמול של החברה .על-פי התנאים המוצעים ,בגין כהונתו כאמור יהיה זכאי מר ביסקר,
החל מיום  1בינואר  ,2015למשכורת חודשית בסך של  55,000ש"ח )צמודה למדד( .כמו כן ,מנגנון המענק השנתי הקיים בהסכם ההעסקה של מר
ביסקר )מענק שנתי בשיעור של  0.5%מהרווח הנקי של החברה( יבוטל ובמקומו יהיה זכאי מר ביסקר למענק שנתי בהתאם למדיניות התגמול של
החברה )ובכל מקרה ,לא יותר מ 6-משכורות( ,וזאת החל מהמענק בגין שנת  .2015לא יחול שינוי ביחס ליתר תנאי העסקתו של מר ביסקר אשר
כוללים ביטוח מנהלים ,ביטוח אובדן כושר עבודה )פרמיה בשיעור של  3.17%מהמשכורת( ,קרן השתלמות 25 ,ימי חופשה בשנה )מחושבים בהתאם
לחלקיות המשרה( ,ימי מחלה לפי דין )מחושבים בהתאם לחלקיות המשרה( ,דמי הבראה ,והחזר הוצאות אש"ל ,אירוח ,ביגוד ועיתונות שיוצאו על-
ידיו בפועל לצורך מילוי תפקידו כנגד הצגת קבלות ו/או דיווח בהתאם לנהלי החברה .לפרטים נוספים ראה סעיפים  2עד ) 7כולל( לדוח.
בעלי השליטה שיש להם עניין אישי בעסקה ומהות עניינם האישי
חברת השקעות דיסקונט בע"מ )"דסק"ש"( ,בעלת השליטה הישירה בחברה ,הינה בעלת עניין אישי בהתקשרות כיוון שהיא שולטת גם בחברה
לנכסים ולבנין בע"מ )"נכסים ובנין"( בה מועסק מר ביסקר )במקביל להעסקתו בחברה( כיו"ר הדירקטוריון בהיקף של  75%משרה.
למיטב ידיעת החברה ,מי שעשויים להיחשב כבעלי שליטה בחברה ,כמשמעות המונח "שליטה" בסעיף  268לחוק החברות ,הינם (1) :דסק"ש ,כאמור
לעיל; ) (2אי די בי חברה לפתוח בע"מ )"אי די בי פתוח"( ,בעלת השליטה בדסק"ש; ו (3)-אדוארדו אלשטיין ומרדכי בן משה ,בעלי השליטה באי די
בי פתוח ,ותאגידים בשליטת מי מהם כמפורט בנספח א' לדוח זה .בנוסף ,ה"ה אדוארדו אלשטיין ומרדכי בן משה עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי
באישור העסקה גם בשל כהונתם ו/או כהונת קרוביהם כדירקטורים בדסק"ש ובאי די בי פתוח .כל מניות החברה שתוחזקנה במועד הקובע על-ידי
חברות הנשלטות ,במישרין או בעקיפין ,על-ידי בעלי שליטה בחברה ,לרבות מניות החברה המוחזקות על-ידי כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ,
תיחשבנה כמוחזקות על-ידי בעל עניין אישי באישור העסקה המוצעת שעל סדר היום.
שמות הדירקטורים שיש להם עניין אישי בעסקה ומהות עניינם האישי
מר רפי ביסקר הינו בעל עניין אישי באישור העסקה בשל היותו צד לה .חיים גבריאלי עשוי להיחשב כבעל עניין אישי באישור העסקה בשל כך שהוא
מועסק כמנכ"ל אי די בי פתוח ,לה יש עניין אישי בעסקה .מר עמירם אראל עשוי להיחשב כבעל עניין בשל כהונתו כדירקטור בחברות אחרות
מקבוצת אי די בי .יעקב פישר עשוי להיחשב כבעל עניין אישי באישור העסקה בשל היותו בעל שליטה בקבוצת ברונפמן-פישר )המחזיקה כ19%-
מהון המניות של החברה( אשר בינה לבין דסק"ש ,לה קיים עניין אישי בעסקה ,קיים הסכם בעלי מניות .רון הדסי עשוי להיחשב כבעל עניין אישי
באישור העסקה בשל היותו נושא משרה/מועסק בקבוצת ברונפמן-פישר.
מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה; מנין חוקי
האסיפה הכללית תתכנס ביום ה'  26 19במרס  ,2015בשעה  1114:00במשרדי קבוצת אי די בי ,מרכז עזריאלי  ,3המגדל המשולש ,קומה  ,41תל-
אביב.
באסיפה הכללית יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים ,בעצמם או על-ידי שלוח ,שני בעלי מניות שלהם  33%לפחות מזכויות ההצבעה ,תוך מחצית
השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה .לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה ,תידחה
האסיפה הכללית ליום  26במרס 2באפריל  ,2015לאותה שעה ולאותו מקום )"האסיפה הנדחית"( .באסיפה נדחית יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו
נוכחים בפתיחת האסיפה ,בעצמם או על-ידי שלוח ,שני בעלי מניות שלהם  33%לפחות מזכויות ההצבעה ,תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע
לתחילת האסיפה הנדחית .לא נכח מנין חוקי כאמור באסיפה הנדחית ,תבוטל האסיפה.
הרוב הנדרש
הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המוצעת שעל סדר היום הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו
בה ,מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים ,ובלבד שיתקיים אחד מאלה :במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי
המניות שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי בקבלת ההחלטה המוצעת ,המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא
יובאו בחשבון קולות הנמנעים; סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה )א( לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים )(2%
מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
זכאות להצביע; המועד הקובע
המועד הקובע את הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית לפי סעיף  182לחוק החברות ותקנה  3לתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות
עמדה( ,התשס"ו ,2005-הינו יום  17בפברואר ") 2015המועד הקובע"( .כל בעל מניות של החברה במועד הקובע ,בין אם המניות רשומות על שמו ובין
אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה ,רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה.
בעל מניה רשאי למנות בא כוח להצביע במקומו ,אשר אינו חייב להיות בעל מניה בחברה .מסמך הממנה שלוח להצבעה )"כתב המינוי"( יערך בכתב
וייחתם על-ידי הממנה ,ואם הממנה הוא תאגיד ,יערך כתב המינוי בכתב וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד .אם הממנה הוא תאגיד ,יצורף לייפוי
הכוח אישור עורך דין לפיו ייפוי הכוח נחתם בהתאם לתקנון אותו תאגיד .הצבעה בהתאם לתנאי ייפוי הכוח תהיה חוקית אף אם לפני כן מת
הממנה או הוכרז פושט רגל או פסול-דין או ביטל את כתב המינוי או העביר את המניה שביחס אליה הוא ניתן או ,בהיותו תאגיד ,מונה לו מפרק או
כונס נכסים ,אלא אם נתקבלה הודעה בכתב )מאומתת לשביעות רצון הדירקטורים בחברה( על השינוי האמור במשרדי החברה שעה אחת לפחות
לפני מועד האסיפה .עם זאת ,יו"ר האסיפה הכללית יהיה רשאי לקבל הודעה בכתב כאמור גם במהלך האסיפה הכללית ובלבד שעל-פי שיקול דעתו
קיימת סיבה הולמת לעיכוב במסירת אותה הודעה .כתב מינוי בא כוח וייפוי כוח או תעודה אחרת )אם ישנה כזו( או העתק מאושר על-ידי נוטריון,
יופקדו במשרד הרשום של החברה ,לפחות ארבעים ושמונה ) (48שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית ,לפי העניין ,שבה מתכוון השלוח
להצביע על יסוד אותו כתב מינוי.

-2בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית( ,התש"ס 2000 -בעל מניות של החברה ,שלזכותו רשומה מניה אצל
חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים ,יוכל להשתתף באסיפה הכללית ,בעצמו או
באמצעות שלוח להצבעה ,רק אם ימציא לחברה ,לפני מועד האסיפה הכללית ,אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה,
בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע )שיש לקבלו מאותו חבר בורסה( ,בהתאם לטופס שבתוספת  1לתקנות הנ"ל )"אישור הבעלות"( .בעל
מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה ,זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו ,בסניף של חבר הבורסה
או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד ,אם ביקש זאת .בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים .כמו-כן ,לגבי ההחלטה
המוצעת שעל סדר היום ,רשאי בעל מניות להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה .הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב
ההצבעה ,המצורף לדוח זה .בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה הכללית או על גבי כתב ההצבעה )אם ההצבעה היא
באמצעות כתב הצבעה( אם יש לו עניין אישי בקבלת ההחלטה המוצעת שעל סדר היום .לא הודיע בעל מניה כאמור – לא יצביע וקולו לא ימנה.
בנוסף ,בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין ,נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות ,נדרש כל בעל מניה
המעוניין להשתתף בהצבעה להודיע לחברה ,לרבות על דרך של סימון במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה ו/או ביפויי הכוח ,האם הינו או אינו בעל
עניין בחברה ,נושא משרה בכירה בחברה או משקיע מוסדי .ניתן לעיין בכתב ההצבעה שבאמצעותו ניתן להצביע לגבי ההחלטה המוצעת שעל סדר
היום )"כתב ההצבעה"( ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף  88לחוק החברות ,ככל שינתנו ,באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת:
") http://www.magna.isa.gov.ilאתר ההפצה"( ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ,בכתובת.http://maya.tase.co.il :
כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה )ככל שתינתנה( .חבר הבורסה ישלח ,בלא תמורה,
בדואר אלקטרוני ,קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה )ככל שתינתנה( ,באתר ההפצה ,לכל בעל מניות של החברה שאיננו רשום במרשם
בעלי המניות של החברה ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה ,אם בעל המניות הודיע כי הוא מעוניין בכך ,ובלבד שההודעה ניתנה לגבי
חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע .את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה ,יש להמציא למשרדי
החברה )לרבות באמצעות דואר רשום( בצירוף אישור בעלות )וביחס לבעל מניות רשום  -בצירוף צילום תעודת זהות ,דרכון או תעודת התאגדות ,לפי
העניין( עד שבעים ושתיים שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית .לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים
המצורפים אליו ,למשרדי החברה .המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות של החברה הינו עד עשרה ימים לאחר המועד
הקובע ,היינו עד יום  27בפברואר .2015
עיון במסמכים
ניתן לעיין בדוח זה ובמסמכים הנזכרים בו ,וכן בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת שעל סדר היום במשרדי החברה ,שמוטקין בנימין  30ראשון
לציון ,לאחר תיאום מראש עם מזכירות החברה בטל'  ,03-9481557בימים א' עד ה' )למעט ערבי וימי חג( ,בשעות העבודה המקובלות ,וזאת עד ליום
האסיפה הכללית .כמו כן ,ניתן לעיין בדוח זה ,בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף  88לחוק החברות ,ככל שתינתנה ,באתר ההפצה
ובאתר האינטרנט של הבורסה כנזכר לעיל.
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לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

א.ג.נ,.
הנדון :דוח מיידי משלים בעניין כינוס אסיפה כללית מיוחדת של שופרסל בע"מ )"החברה"(,
בהתאם לתקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה( ,התשס"א2001-
)"תקנות בעלי שליטה"( וחוק החברות ,התשנ"ט") 1999-חוק החברות"( )"הדוח"(
בהתאם לתקנות בעלי שליטה וחוק החברות ,מודיעה בזאת החברה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של
בעלי המניות של החברה )"האסיפה הכללית"( ,שתתקיים ביום ה' 26 19 ,במרס  ,2015בשעה 1114:00
במשרדי קבוצת אי די בי ,מרכז עזריאלי  ,3המגדל המשולש ,קומה  ,41תל-אביב ,שעל סדר יומה אישור
התקשרות עם מר רפי ביסקר ,יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה ,כמפורט להלן:
.1

על סדר היום
הואיל וביום  31בדצמבר  2014הסתיים תוקף הסכם ההעסקה של מר רפי ביסקר כיו"ר
דירקטוריון משותף פעיל של החברה ,החברה מבקשת להמשיך את ההתקשרות עם מר ביסקר
בשלוש שנים נוספות ,החל מיום  1בינואר  ,2015תוך הפחתת תנאי העסקתו הקיימים והתאמתם
להוראות מדיניות התגמול של החברה; וכן ,לאשר תכנית מענקים שנתית למר ביסקר ,בהתאם
לעקרונות מדיניות התגמול בחברה ,וזאת בגין התקופה שהחל מיום  1בינואר  .2015תוכנית
המענקים כאמור תחליף את מנגנון הבונוס הקיים של מר ביסקר על-פי הסכם העסקתו ,וזאת בגין
התקופה שהחל מיום  1בינואר .2015

.2

רקע
2.1

החל משנת  2007מכהנים ה"ה רפי ביסקר ויעקב שלום פישר כיו"רים משותפים פעילים
בחברה בשכר ,בהיקף של  25%משרה כל אחד .תוקף אישור האורגנים המוסמכים של
החברה להסכמי ההתקשרות עם ה"ה ביסקר ופישר היה עד יום  31בדצמבר  1.2014עלות
העסקתם המשותפת של ה"ה ביסקר ופישר )יחד( בשנת  2013עמדה על כ 2,981-אלפי
ש"ח )וזאת לאחר ויתורים שונים שעשו ,במהלך השנים ,בנוגע למענק המגיע להם לפי
הסכמי ההתקשרות עימם .(2יצוין ,כי אלמלא הויתור שעשה כל אחד מה"ה ביסקר ופישר
בסך של  520אלף ש"ח בגין מענק  2013שהגיע להם לפי תנאי ההסכמים הקיימים עימם,
היתה עומדת עלות העסקתם המשותפת בשנת  2013על כ 4,021-אלפי ש"ח.

2.2

מוצע ,להמשיך את ההתקשרות עם מר ביסקר ,כיו"ר דירקטוריון משותף בחברה ,בהיקף
של  25%משרה ,בשלוש שנים נוספות ,החל מיום  1בינואר  ,2015תוך הפחתת תנאי
העסקתו והתאמתם להוראות מדיניות התגמול של החברה.

1

ראה הדוח המיידי של החברה מיום  27בנובמבר ) 2011אסמכתא מספר.(2011-01-341097 :

2

הסכמי ההתקשרות עם ה"ה ביסקר ופישר קבעו במקור כי לכל אחד מהם ישולם מענק שנתי בשיעור של  0.75%מהרווח
השנתי הנקי של החברה .החל מהמענק בגין שנת  2012ואילך ה"ה פישר וביסקר ויתרו על חלק מהמענק ,כך שישולם להם
מענק בשיעור של  0.5%מהרווח השנתי הנקי של החברה )במקום  .(0.75%כמו-כן ביחס למענק בגין שנת  2013הם ויתרו
ויתור נוסף בסכום של  520,000ש"ח )כל אחד( מתוך המענק המגיע להם בגין אותה שנה.
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.3

2.3

לעניין כהונתו של מר פישר כיו"ר דירקטוריון משותף בחברה  -מר יעקב שלום פישר
ימשיך לכהן כיו"ר דירקטוריון משותף בחברה ,אולם הסכם ההתקשרות עימו לפיו הוא
יועסק כיו"ר דירקטוריון משותף בשכר הסתיים ביום  31בדצמבר  ,2014ולא יוארך ,וזאת
לאור רצונו של מר פישר כי החברה תקטין אל עלויות השכר בה היא נושאת ותגדיל את
רווחיה .בהתאם ,מר פישר לא יהיה זכאי ,החל מיום  1בינואר  ,2015לשכר בגין כהונתו
כיו"ר דירקטוריון משותף של החברה ,אלא יקבל גמול דירקטורים בלבד )גמול השתתפות
וגמול שנתי( ,כמו יתר הדירקטורים בחברה ,ובהתאם להחלטת האסיפה הכללית של
3
החברה מיום  11בספטמבר .2014

2.4

עולה אפוא כי בעוד בשנת  2013העלות בה נשאה החברה בגין פונקצית יושב ראש
הדירקטוריון עמדה על כ 3-מיליון ש"ח ,כאשר העלות המחויבת לפי ההסכמים שבתוקף
הגיעה אף למעלה מ 4-מיליון ש"ח ,הרי שהחל משנת  2015עלות זו תופחת באופן
משמעותי מאוד כך שהיא תעמוד על כ 1.2-מיליון ש"ח בהנחה של קבלת מקסימום מענק
4
)כמפורט בסעיפים  5ו 6-להלן( וכ 0.88-מיליון ש"ח בלבד ללא המענק.

2.5

תקופת העסקתו של מר ביסקר בחברה החלה ביום  30ביולי  .2007מר ביסקר מועסק
במקביל גם כיו"ר דירקטוריון בחברה לנכסים ולבנין בע"מ )"נכסים ובנין"( ,חברה
בשליטת חברת השקעות דיסקונט בע"מ ,בעלת השליטה בחברה )"דסק"ש"( ,בהיקף של
 75%משרה .לפיכך ,אישור המשך ההתקשרות עם מר ביסקר עשוי להיחשב כעסקה אשר
לבעל השליטה בחברה יש בה עניין אישי.

הסכם ההתקשרות הקיים עם מר ביסקר
3.1

בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון משותף בחברה ,בהיקף של  25%משרה ,זכאי מר ביסקר
על-פי הסכם ההתקשרות הקיים לתנאים הבאים :משכורת חודשית )צמודה למדד(
העומדת נכון למועד זה על כ 63-אלפי ש"ח ,תנאים סוציאליים הכוללים ביטוח מנהלים,
ביטוח אובדן כושר עבודה )פרמיה בשיעור של  3.17%מהמשכורת( ,קרן השתלמות 25 ,ימי
חופשה בשנה בגין משרה מלאה )מחושבים בהתאם לחלקיות המשרה( )מר ביסקר לא
יהיה זכאי לפדיון ימי החופשה בכסף( ,מכסת ימי מחלה הקבועים לפי הדין בתשלום מלא
)מחושבים בהתאם לחלקיות המשרה( )זכות הצבירה לימי המחלה תהיה לפי הדין אך בכל
מקרה מר ביסקר לא יהיה זכאי לפדות את ימי המחלה בכסף( ,דמי הבראה )מר ביסקר
זכאי לימי הבראה בכל שנה כקבוע לפי הדין ,ובכל מקרה לא פחות מ 3.5-ימי הבראה
בשנה וזאת בתעריף המקובל בחברה לגבי עובדים בכירים העומד נכון למועד דוח זה על כ-
 540ש"ח ליום הבראה( ,וכן להחזר הוצאות אש"ל ,אירוח ,ביגוד ועיתונות שיוצאו על-ידיו
בפועל לצורך מילוי תפקידו כנגד הצגת קבלות ו/או דיווח בהתאם לנהלי החברה.5

3.2

כן ,זכאי מר ביסקר למענק שנתי בשיעור של  0.5%מהרווח השנתי הנקי של החברה
6
)"מנגנון הבונוס הקיים"(.

3.3

על-פי הסכם ההעסקה ,כל אחד מהצדדים זכאי להביא את ההסכם לסיומו בהודעה
מוקדמת של שלושה חודשים לצד השני.

3

ראה דיווחים מיידיים של החברה מיום  7באוגוסט ) 2014אסמכתא מספר (2014-01-129420 :ומיום  11בספטמבר 2014
)אסמכתא מספר.(2014-01-156372 :

4

העלות המצוינת מתייחסת לעלות של מר ביסקר בלבד .מר שלום פישר ,אשר ימשיך לכהן כיו"ר דירקטוריון משותף
בחברה יקבל גמול דירקטורים בלבד ,כמו יתר הדירקטורים בחברה )קרי – הוא לא יקבל שכר בגין כהונתו בפונקציה של
יו"ר הדירקטוריון ,ככזו ,אלא גמול כדירקטור בלבד כמו יתר הדירקטורים בחברה( .לשם שלמות התמונה,
יצוין בהקשר זה כי מתחילת כהונתו של מר ביסקר בשנת  2007לא נדרשו על-ידי מר ביסקר ולא שולמו על-ידי החברה
החזר הוצאות כלשהן.

6

ראה הערת שוליים .2

5
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3.4

.4

העלות הכוללת לחברה בגין העסקתו של מר ביסקר בשנת  2013עמדה על כ 1,535-אלפי
ש"ח ,וזאת לאחר שמר ביסקר ויתר על  520אלפי ש"ח מתוך המענק שהגיע לו בגין שנת
) 2013אלמלא הויתור כאמור הייתה עלות העסקתו של מר ביסקר ,לפי תנאי העסקתו
הקיימים ,עומדת על כ 2,055 -אלפי ש"ח(.

הארכת הסכם ההתקשרות והתאמתו למדיניות התגמול של החברה
4.1

4.2

מוצע להאריך את ההתקשרות עם מר ביסקר בשלוש שנים נוספות )קרי ,עד יום 31
בדצמבר  ,(2017וכן ,לתקן את הסכם ההתקשרות ,ולהתאימו להוראות מדיניות התגמול
של החברה ,כמפורט להלן:
4.1.1

7

משכורתו של מר ביסקר תעמוד ,החל מיום  1בינואר  ,2015על  55,000ש"ח.
המשכורת תעודכן מדי חודש בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן )כאשר
מדד הבסיס יהיה המדד בגין חודש דצמבר  (2014ואולם בכל מקרה המשכורת
לא תהיה נמוכה יותר מהמשכורת האחרונה ששולמה.

4.1.2

מנגנון המענק השנתי הקיים יבוטל ובמקומו יהיה זכאי מר ביסקר למענק שנתי
בהתאם למדיניות התגמול של החברה ,וזאת החל מהמענק בגין שנת ,2015
כמפורט בסעיף  5להלן.

מלבד התיקונים בהסכם ההתקשרות כאמור בסעיפים  4.1.1ו 4.1.2 -לעיל ,לא יחולו
שינויים נוספים בהסכם ההעסקה הקיים עם מר ביסקר.
אם תאושר ההתקשרות עם מר ביסקר תהיה עלות העסקתו השנתית המקסימאלית
)בהנחה של קבלת המענק השנתי המרבי האפשרי( על כ 1,218-אלפי ש"ח בלבד )ראה סעיף
 6.3להלן( .דהיינו ,עלות נמוכה משמעותית מתנאי העסקתו הקיימים.

.5

תוכנית המענקים השנתית המוצעת
5.1

מר ביסקר יהיה זכאי למענק שנתי ,בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה ,כפי
שאושרה על-ידי האסיפה הכללית של החברה ביום  10בספטמבר  ,2013וכמפורט להלן.

5.2

למדיניות התגמול של החברה ראה הדוח המיידי המשלים של החברה מיום  21באוגוסט
) 2013מספר אסמכתא") (2013-01-122952 :מדיניות התגמול"(.

5.3

מענק המטרה
בהתאם למדיניות התגמול ,מענק המטרה הינו המענק המשולם עבור עמידה מדויקת ב-
 100%מן היעדים שיוגדרו ליו"ר הדירקטוריון .מענק המטרה למר ביסקר יעמוד על 6
משכורות )"מענק המטרה"(.
יצוין ,כי לפי מדיניות התגמול ניתן להעניק ליו"ר דירקטוריון בחברה מענק מטרה בהיקף
של עד  10משכורות.

5.4

7

הגדרת המדדים והיעדים

יצוין ,כי לפי מדיניות התגמול של החברה טווח שכר הבסיס )משכורת( ליו"ר הדירקטוריון למשרה מלאה יעמוד על
 100,000ש"ח עד  145,000ש"ח .עוד נקבע שם ,כי חריגה של עד  10%מהטווח הנ"ל לא תחשב לחריגה או כסטייה
מהוראות מדיניות התגמול .עוד קובעת מדיניות התגמול ,כי במקרה של נושא משרה שאינו מועסק במשרה מלאה יחושבו
הסכומים באופן יחסי בהתאם לחלקיות המשרה ,ואולם האורגנים המוסמכים של החברה יהיו רשאים לקבוע כי יינתן
יותר מהסכום היחסי המתקבל ובלבד שלא יינתן יותר מ 50%-מהסכום היחסי המתקבל.
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5.4.1

בהתאם להוראות מדיניות התגמול  100%ממענק המטרה של יו"ר
הדירקטוריון ייקבע בהתאם לעמידה ביעדים של מדדי חברה .מנגנון המענק של
יו"ר הדירקטוריון לא יכלול מענק לפי שיקול דעת כלשהו או הערכת מנהל.

5.4.2

תוכנית המענקים השנתית של החברה תקבע את מדדי החברה לאותה שנה,
ואת משקולותיהם מתוך מענק המטרה ,והם יכללו לפחות שניים מהמדדים
הבאים :סה"כ הכנסות ,הרווח התפעולי ,אחוז הרווח התפעולי ,התשואה על
ההון ,הרווח הנקי המיוחס לבעלים של החברה או .EBDITA

5.4.3

בהתאם למדיניות התגמול ,ייקבעו היעדים לכל אחד ממדדי החברה הנ"ל
כממוצע משוקלל של ביצועי החברה באותו מדד בשנתיים שקדמו לשנת המענק
והיעד של אותו מדד בתוכנית העבודה של החברה לשנת המענק .8הממוצע
המשוקלל יחושב כך שליעד בתוכנית העבודה של שנת המענק יינתן משקל של
 ,50%לביצוע בשנה שקדמה לה יינתן משקל של  ,30%ולביצוע בשנה שקדמה
לשנה הקודמת יינתן משקל של .20%

5.4.4

המענק יחושב בהתאם לתוצאות העמידה ביעדים כאמור בסעיף  5.4.5להלן.

5.4.5

בהתאם למדיניות התגמול ,המענק ייקבע על-פי מידת העמידה ביעדים בכל
אחד ממדדי החברה ,כאשר החישוב יבוצע בנפרד ביחס לכל מדד ,בהתאם
לקביעת וועדת התגמול ודירקטוריון החברה במסגרת קביעת תכנית המענקים
השנתית ,כדלקמן:
5.4.5.1

האחוז המינימאלי של עמידה ביעד )"סף ביצועים תחתון"( שעד
אליו לא ישולם מענק כל שהוא בגין אותו יעד יהיה  70%עד ,90%
כפי שייקבע מדי שנה בתוכנית המענקים השנתית .בהשגת סף
הביצועים התחתון ישולם  50%ממענק המטרה המיוחס לאותו
9
מדד.

5.4.5.2

בהשגת ביצועים של  110%עד  130%או יותר )"רף הביצועים
העליון"( כפי שייקבע מדי שנה בתוכנית המענקים השנתית,
ישולם  150%ממענק המטרה המיוחס לאותו מדד.

5.4.5.3

חישוב האחוז ממענק המטרה עבור כל רמת ביצועים שבין סף
הביצוע התחתון ועד רף הביצועים העליון – יבוצע באופן ליניארי.

יובהר ,כי בכל מקרה לא ישולם למר ביסקר בגין שנה כלשהי ,מענק העולה על
 6משכורות ,כך שהמענק המקסימאלי לא יעלה בכל מקרה על  6משכורות ,גם
במקרה של ביצועי יתר.
5.4.6

8

9

יובהר למניעת ספיקות ,כי הוראות סעיפים  5.2.1.1למדיניות התגמול )קביעת
תקציב המענק ותנאי סף לקבלת המענק() 5.2.1.6 ,הפחתת המענק השנתי בידי
הדירקטוריון( ) 5.2.1.7אפשרות להשבת סכומים מתוך מענק ששולם( ו5.2.1.8-
)נושא משרה שעזב( הינם חלק אינטגרלי מתוכנית המענק השנתי למר ביסקר.

יובהר ,כי היעדים במדדי החברה ,כאמור ,הינם זהים לכל נושאי המשרה בחברה להם ניתן מענק מבוסס מדדי חברה על-
פי מדיניות התגמול של החברה.
"מענק המטרה המיוחס לאותו מדד" הינו הסכום המתקבל ממכפלת מענק המטרה במשקלו של אותו מדד ממענק
המטרה ,כפי שהוגדר בתוכנית המענקים השנתית.
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 5.4.75.4.6תנאי סף נוסף לזכאות מר ביסקר למענק שנתי ,מעבר לתנאי הסף הקבוע
במדיניות התגמול של החברה )קרי  -שעור רווח תפעולי של לפחות  (2.75%הינו
כי הרווח המיוחס לבעלים של החברה ,לפי דוחותיה הכספיים השנתיים
המאוחדים של החברה לשנה בגינה משולם המענק ,ובנטרול רווח או הפסד
משיערוכי נדל"ן ,ככל שיהיו ,יהיה לפחות  90מליון ש"ח.
סימולציה בקשר למענק השנתי

.6

6.1

6.2

6.3

להלן המענק השנתי במונחי מכפלת משכורות ,שהיה זכאי לו מר ביסקר ,לו תוכנית
10
המענקים כאמור בסעיף  5לעיל הייתה מיושמת לשנים  2012ו:2013-
6.1.1

שנת - 2012

 4.61משכורות.

6.1.2

שנת - 2013

 6משכורות.

להלן המענק השנתי ,במונחי מכפלת משכורות ,אותו קיבל מר ביסקר על-פי ההסכם
הקיים עימו בגין השנים  2012ו) 2013 -לאחר ויתורים על חלק מהמענק(:11
כ 16.38 -משכורות.

6.2.1

שנת - 2012

6.2.2

שנת  - 2013כ 8.56 -משכורות )אלמלא הויתור בסך של  520,000ש"ח בגין
מענק  2013היה המענק שווה ערך לכ 16.8 -משכורות(.

להלן פרטים אודות עלות העסקתו השנתית הצפויה של מר ביסקר ,על בסיס עלות מעביד,
מחושבת בהתאם לתנאי העסקה המובאים לאישור בדוח זה .יובהר ,כי לעניין המענק
נלקח בחשבון המענק המקסימאלי האפשרי ) 6משכורות( .המענק בפועל עשוי להיות
סכום נמוך יותר.
תגמולים בעבור שירותים )באלפי סה"כ
ש"ח(

פרטי מקבל התגמולים
שיעור
היקף החזקה
משר בהון
החברה
ה
)ב(%-

שם

תפקיד

רפי
ביסקר

יו"ר
דירקטוריון
של 25%
פעיל
החברה

6.4

--

שכר

888

מענק

330

אחר

--

1,218

להלן פרטים אודות היחס בין עלות העסקתו השנתית הצפויה של מר ביסקר 12לבין עלות
השכר הממוצעת והחציונית של יתר עובדי החברה ,לרבות עובדי קבלן המועסקים אצל
החברה:

10

סימולציה זו מבוססת על תוכנית המענקים השנתית לשנת  2013בה נקבעו )במשקולות שווים( מדדי חברה של סה"כ
הכנסות ואחוז רווח תפעולי.

11

ראה הערת שוליים .2
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.7

.8

6.4.1

יחס לעלות השכר הממוצעת – כ.10.46-

6.4.2

יחס לעלות השכר החציונית – כ.13.14-

פרטים נוספים בקשר לתפקידו של ביסקר כיו"ר דירקטוריון והעסקתו
7.1

מלבד תפקידו הסטטוטורי כיו"ר דירקטוריון ,מר ביסקר ,במסגרת תפקידו כיו"ר
דירקטוריון משותף פעיל ,מצוי בקשר קבוע וישיר עם הנהלת החברה וזאת על מנת לשמש
גורם מקשר בין ההנהלה ובין הדירקטוריון ,בין היתר ,לשם גיבוש התוכנית האסטרטגית
והמדיניות המתאימה לחברה על ידי הדירקטוריון לרבות ,פיקוח על הוצאתה אל הפועל.
במסגרת זו ,בין היתר ,הוא מקיים באופן שוטף התייעצויות ופגישות עם המנכ"ל ונושאי
המשרה בחברה בתחומים הרלוונטיים על מנת לקבל מהם סקירות על עבודתם ,וזאת על
מנת לוודא התאמת הפעילות השוטפת של החברה לאסטרטגיה ולמדיניות וכן ככל
הדרוש ,עדכון המדיניות והתאמתה לנסיבות המשתנות .היו"רים המשותפים פועלים
בהקשר זה במשותף ואין חלוקת תפקידים פורמאלית ביניהם או תיחום פעילותם.

7.2

לפרטים אודות השכלתו ועיסוקיו של מר ביסקר ראה תקנה  26לדוח התקופתי של
החברה לשנת  2013אשר פורסם ביום  19בפברואר ) 2014אסמכתא מספר2014-01- :
 .(042280להלן עדכונים שחלו בעיסוקיו של מר ביסקר החל ממועד הדוח התקופתי
האמור ועד למועד דוח זה :החל מיום  27בפברואר  2014חדל לכן מר ביסקר כדירקטור
בדסק"ש; החל מיום  10באפריל  2014חדל לכהן מר ביסקר כדירקטור בכור תעשיות
בע"מ; החל מיום  12באוגוסט  2014חדל לכהן מר ביסקר כדירקטור במהדרין בע"מ;
והחל מיום  21בספטמבר חדל לכהן כדירקטור בסלקום בע"מ.

נוסח ההחלטה המוצע
"לאשר שינויים בהסכם ההתקשרות עם מר ביסקר ,כמפורט בדוח המיידי של החברה מיום 10
בפברואר ) 2015כפי שתוקן בדוח משלים שפורסם ביום  10במרס  ,(2015וכן להאריך את תוקפו של
הסכם ההתקשרות )כפי שתוקן( בשלוש שנים נוספות ,החל מיום  1בינואר ."2015

.9

12

שמות בעלי השליטה שיש להם עניין אישי בעסקה ומהות עניינם האישי
9.1

לתיאור השליטה בחברה ,ראה נספח א' לדוח .למיטב ידיעת החברה ,מי שעשויים להיחשב
כבעלי שליטה בחברה ,כמשמעות המונח "שליטה" בסעיף  268לחוק החברות ,הינם(1) :
דסק"ש ,בעלת השליטה בחברה; ) (2אי די בי חברה לפתוח בע"מ )"אי די בי פתוח"( בעלת
השליטה בדסק"ש; ו (3)-ה"ה אדוארדו אלשטיין ומרדכי בן משה ותאגידים בשליטת מי
מהם כמפורט בנספח א' לדוח.

9.2

ה"ה אדוארדו אלשטיין ומרדכי בן משה ,בעלי שליטה בחברה ,עשויים להיחשב כבעלי
עניין אישי באישור העסקה ,בשל היותם בעלי השליטה באי די בי פתוח ,בעלת השליטה
בדסק"ש ,שהינה בעלת השליטה בחברה ובנכסים ובנין ובשל העסקתו במקביל של מר
ביסקר בחברה ובנכסים ובנין ,כאמור לעיל .בנוסף ,אדוארדו אלשטיין ומרדכי בן משה
עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי באישור העסקה גם בשל כהונתם ו/או כהונת קרוביהם
כדירקטורים בדסק"ש ובאי די בי פתוח.

יובהר ,כי ההשוואה הינה לפי עלות ההעסקה בפועל של מר ביסקר )בהיקף של  25%משרה( ובהנחה של קבלת מלוא מענק
המטרה.
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9.3

.10

כל מניות החברה שתוחזקנה במועד הקובע על-ידי חברות הנשלטות ,במישרין או
בעקיפין ,על-ידי בעלי שליטה בחברה ,לרבות מניות החברה המוחזקות על-ידי כלל
החזקות עסקי ביטוח בע"מ ,תיחשבנה כמוחזקות על-ידי בעל עניין אישי באישור העסקה
המוצעת שעל סדר היום .למיטב ידיעת החברה ,נכון ליום  4בפברואר 705,543 ,2015
מניות של החברה )כ 0.33%-מהון המניות המונפק של החברה( מוחזקות על-ידי כלל
החזקות עסקי ביטוח בע"מ )נוסטרו( 289,354.42 ,מניות של החברה )כ 0.14%-מהון
המניות המונפק של החברה( מוחזקות על-ידי כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ )קופות
גמל( ו 328,967.15-מניות של החברה )כ 0.15%-מהון המניות המונפק של החברה(
מוחזקות על-ידי כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ )משתתפות ברווחים(.

הדרך שבה נקבעה התמורה
ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את השינויים בהסכם ההעסקה עם מר ביסקר ,ואת
הארכת ההסכם )כפי שתוקן( בשלוש שנים נוספות ,לאחר שהוצגו בפניהם תנאי העסקתו הנוכחיים
של מר ביסקר והשינויים המוצעים בהם כמפורט בדוח זה ,ולאחר בחינת התאמת תנאי העסקתו
וכהונתו של מר ביסקר להוראות ולמגבלות הקבועות במדיניות התגמול של החברה ,אשר אושרה
גם על-ידי האסיפה הכללית של החברה.
כמו כן הוצגה בפני חברי וועדת התגמול ודירקטוריון החברה חוות דעת של מומחה חיצוני אשר
ביצעה סקר השוואתי לתגמול נושאי משרה דומים בחברות דומות ולפיה עלות העסקתו של מר
ביסקר הינה הוגנת וסבירה .חוות הדעת האמורה מצורפת לדוח זימון זה.

.11

אישורים הנדרשים או תנאים שנקבעו לביצוע העסקה
העסקה נשוא דוח זה אושרה על-ידי ועדת התגמול של החברה ביום  13בינואר  2015וביום 10
במרס  2015ועל-ידי דירקטוריון החברה ביום  9בפברואר  2015וביום  10במרס  2015והיא טעונה
אישור האסיפה הכללית של החברה ברוב מיוחד ,כמפורט בסעיף  16.3להלן.

.12

פירוט עסקאות מסוגה של העסקה או עסקאות דומות שבין החברה לבין בעלי השליטה
בחודש נובמבר  ,2011לאור "תיקון  "16לחוק החברות ,קצבה ועדת הביקורת של החברה את תוקף
הסכם ההעסקה עם מר ביסקר )כמו גם עם מר פישר( עד ליום  31בדצמבר  ,2014וזאת בהמשך
לאישורם בעבר על-ידי האסיפה הכללית של החברה 13.לפרטים אודות הסכם ההעסקה הקיים של
14
מר ביסקר  -ראה לעיל.

.13

נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור העסקה ,לשווי התמורה ולדרך שבה נקבעה
13.1

תנאי כהונתו המוצעים של מר ביסקר תואמים את ההוראות והמגבלות שבמדיניות
התגמול של החברה ,אשר אושרה גם על-ידי האסיפה הכללית של החברה.

13

ראה דוח מיידי של החברה מיום  27בנובמבר ) 2011אסמכתא מספר.(2011-01-341097 :

14

כאמור לעיל ,תוקף ההסכם עם מר פישר הסתיים ביום  31בדצמבר  2014והוא לא יוארך.
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13.2

העלות הכוללת לחברה בגין שירותיו של מר ביסקר ,על-פי תנאי ההתקשרות המובאים
לאישור ,הינה נמוכה משמעותית מעלות העסקתו הקיימת .זאת ועוד ,מר פישר שעד יום
 31בדצמבר  2014הועסק גם הוא כיו"ר דירקטוריון משותף בשכר )בתנאי העסקה זהים
למר ביסקר( יפסיק להיות החל מיום  1בינואר  2015מועסק בשכר וזאת מתוך רצון
להקטין את עלויות השכר של החברה ולהגדיל את רווחיה ,ולא יקבל בגין כהונתו כיו"ר
דירקטוריון משותף שכר נוסף ,אלא יקבל גמול דירקטורים בלבד ,כמו יתר הדירקטורים
בחברה .עולה אפוא כי בעוד בשנת  2013העלות בה נשאה החברה בגין פונקצית יושב ראש
הדירקטוריון עמדה על כ 3-מיליון ש"ח ,כאשר העלות המחויבת לפי ההסכמים שבתוקף
הגיעה אף למעלה מ 4-מיליון ש"ח ,הרי שהחל משנת  2015עלות זו תופחת באופן
משמעותי מאוד כך שהיא תעמוד על כ 1.2-מיליון ש"ח בהנחה של קבלת מקסימום מענק
15
)כמפורט בסעיף  5להלן( וכ 0.88-מיליון ש"ח בלבד ללא המענק.

13.3

בהתאם למדיניות התגמול של החברה ,העלות המקסימאלית בגין פונקצית יושב ראש
הדירקטוריון )קרי ,כפונקציה ומבלי להתחשב בהיקף משרה חלקי( הינה כ 4.7-מיליון
ש"ח .16תנאי העסקתו המוצעים של מר ביסקר למשרה זו הינם אפוא נמוכים משמעותית
לעומת העלות האפשרית של פונקציה זו בהתאם למדיניות התגמול.
יצוין בהקשר זה שאמנם מבחינת ההגדרה "הפורמאלית" מר ביסקר יועסק בהיקף של
 25%משרה ,אולם האחריות עליו כיו"ר הדירקטוריון הינה אחריות מלאה ).(100%

13.4

היחס בין תנאי העסקתו של מר ביסקר ,לבין עלות העסקתם הממוצעת והחציונית של
יתר עובדי החברה ועובדי הקבלן המועסקים אצל החברה הינו סביר בהתחשב באופייה
של החברה ,גודלה ,תמהיל כוח האדם המועסק בה ואופי עסקיה ,ואין בו כדי להשפיע
לרעה על יחסי העבודה בחברה.

13.5

להמשך כהונתם של היו"רים המשותפים בחברה קיימת חשיבות בשמירה על ודאות
ויציבות ההנהלה והמשכיות ויציבות פעילות החברה ,בפרט נוכח מאפייני השוק התחרותי
בו פועלת החברה ,התמורות שחלות בו והאתגרים שעומדים בפני החברה בשנים
האחרונות ובעתיד לבוא .היכרותו המעמיקה של מר ביסקר עם פעילותה של החברה
וניסיונו הרב ,מהווים נכס משמעותי לחברה.

13.6

תקופת הארכת ההסכם בשלוש שנים נוספות הינה סבירה וראויה .בנוסף ,אין באישור
הארכת תוקף ההתקשרות כמפורט לעיל כדי למנוע מהחברה לסיים את ההתקשרות עם
מר ביסקר גם קודם לכן בהודעה של שלושה חודשים מראש.

13.7

בהתחשב בתרומתו ,ניסיונו המקצועי רב השנים בכלל ובחברה בפרט והיקף האחריות
המוטל על מר ביסקר בטיפול במשימות והובלת פרויקטים מורכבים של החברה ומכלול
השיקולים המפורט לעיל ולהלן ,מכלול תנאי העסקתו וכהונתו של מר ביסקר הינו סביר
בנסיבות העניין.

13.8

על-פי הסקר ההשוואתי שבוצע על-ידי מומחה חיצוני ,ובחתכי השוואה שונים שנסקרו,
עלות העסקתו המוצעת של מר ביסקר הינה הוגנת וסבירה בחברה ציבורית מסוגה של
החברה ובהיקף עסקיה ,ובהתחשב באתגרי הניהול שעומדים בפניה.

13.9

ועדת התגמול בדעה כי אין באישור תנאי העסקה עם מר ביסקר משום "חלוקה" ,וכי לא
קיים חשש סביר שהעסקה תמנע מהחברה את היכולת לעמוד בחבויותיה הקיימות
והצפויות ,בהגיע מועד קיומן.

15

העלות המצוינת מתייחסת לעלות של מר ביסקר בלבד .ראה גם הערת שוליים  4לעיל.

16

ראו בהקשר זה סעיף  3.6לעבודת המומחה החיצוני המאוזכרת בסעיף  13.8לדוח.
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.14

.15

שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור העסקה
14.1

בדיון שנערך בוועדת התגמול של החברה ביום  13בינואר  2015השתתפו ה"ה אביהו
אולשנסקי )דח"צ( ,סבינה בירן ,מיכאל בר-חיים )דירקטור חיצוני( ,אהרון אדלר
)דירקטור חיצוני( ,אלדד מזרחי )דירקטור חיצוני( וגדעון שור )דירקטור חיצוני( .בדיון
שנערך ביום  10במרס  2015השתתפו ה"ה אביהו אולשנסקי )דירקטור חיצוני( ,סבינה
בירן ,מיכאל בר-חיים )דירקטור חיצוני( ,אהרון אדלר )דירקטור חיצוני( ,אלדד מזרחי
)דירקטור חיצוני( וגדעון שור )דירקטור חיצוני(.

14.2

בדיון שנערך בדירקטוריון של החברה ביום  9בפברואר  2015השתתפו ה"ה אביהו
אולשנסקי )דירקטור חיצוני( ,סבינה בירן ,מיכאל בר חיים )דירקטור חיצוני( ,יצחק עידן
)דירקטור בלתי תלוי( ,רונן צדוק )דירקטור בלתי תלוי( ,צבי בן פורת )דירקטור בלתי
תלוי( ,אהרון אדלר )דירקטור חיצוני( ,גדעון שור )דירקטור חיצוני( ואלדד מזרחי
)דירקטור חיצוני( .בדיון שנערך ביום  10במרס  2015השתתפו ה"ה אביהו אולשנסקי
)דירקטור חיצוני( ,סבינה בירן ,מיכאל בר חיים )דירקטור חיצוני( ,רונן צדוק )דירקטור
בלתי תלוי( ,צבי בן פורת )דירקטור בלתי תלוי( ,אהרון אדלר )דירקטור חיצוני( ,גדעון שור
)דירקטור חיצוני( ואלדד מזרחי )דירקטור חיצוני(.

שמו של כל דירקטור שיש לו עניין אישי בעסקה ומהות עניין זה
מר רפי ביסקר הינו בעל עניין אישי באישור העסקה בשל היותו צד לה .חיים גבריאלי עלול
להיחשב כבעל עניין אישי באישור העסקה בשל כך שהוא מועסק כמנכ"ל אי די בי פתוח ,לה יש
עניין אישי בעסקה .מר עמירם אראל עלול להיחשב כבעל עניין בשל כהונתו כדירקטור בחברות
אחרות מקבוצת אי די בי .מר יעקב פישר עלול להיחשב כבעל עניין אישי באישור העסקה בשל
היותו בעל שליטה בקבוצת ברונפמן-פישר )המחזיקה כ 19%-מהון המניות של החברה( אשר בינה
לבין דסק"ש )לה קיים עניין אישי בעסקה( קיים הסכם בעלי מניות .רון הדסי עלול להיחשב כבעל
עניין אישי באישור העסקה בשל היותו נושא משרה או מועסק בקבוצת ברונפמן-פישר.
הדירקטורים האמורים לא השתתפו בדיון וכן לא הצביעו בקשר עם עסקה זו.

.16

זימון אסיפה כללית מיוחדת ,מניין חוקי ,הרוב הנדרש ,המועד הקובע ,דרך ההצבעה
16.1

האסיפה הכללית תתכנס ביום  26 19במרס  ,2015בשעה  ,1114:00במשרדי קבוצת אי די
בי ,מרכז עזריאלי  ,3המגדל המשולש ,קומה  ,41תל-אביב.

16.2

באסיפה הכללית יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים ,בעצמם או על-ידי שלוח ,שני )(2
בעלי מניות שלהם  33%לפחות מזכויות ההצבעה ,תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע
לפתיחת האסיפה )"מניין חוקי"( .לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית
השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה ,תידחה האסיפה הכללית ליום  2 26במרס
באפריל  ,2015לאותה שעה ולאותו מקום ,או ליום ,שעה או מקום אחרים כפי שייקבע
דירקטוריון החברה בהודעה לבעלי המניות )"האסיפה הנדחית"( .באסיפה נדחית יתהווה
מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים בפתיחת האסיפה ,בעצמם או על-ידי שלוח ,שני ) (2בעלי
מניות שלהם  33%לפחות מזכויות ההצבעה ,תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת
האסיפה הנדחית .לא נכח מנין חוקי כאמור באסיפה הנדחית ,תבוטל האסיפה.

16.3

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המוצעת שעל סדר היום הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי
המניות הנוכחים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה ,מבלי להביא בחשבון
את קולות הנמנעים ,ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
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]א[

במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות
שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי בקבלת ההחלטה המוצעת,
המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו
בחשבון קולות הנמנעים;

]ב[

סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה )א( לעיל לא
עלה על שיעור של שני אחוזים ) (2%מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

16.4

המועד הקובע את הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית לפי סעיף  182לחוק
החברות ותקנה  3לתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה( ,התשס"ו ,2005-הוא
יום  17בפברואר ") 2015המועד הקובע"( .כל בעל מניות של החברה במועד הקובע ,בין אם
המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה ,רשאי להשתתף
ולהצביע באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה.

16.5

בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(,
התש"ס") 2000 -תקנות הוכחת בעלות"( בעל מניות של החברה ,שלזכותו רשומה מניה
אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם
החברה לרישומים ,יוכל להשתתף באסיפה הכללית האמורה ,בעצמו או באמצעות שלוח
להצבעה ,רק אם ימציא לחברה ,לפני מועד האסיפה הכללית ,אישור מקורי מאת חבר
הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה ,בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע
)שיש לקבלו מאותו חבר בורסה( ,בהתאם לטופס שבתוספת  1לתקנות הוכחת בעלות
)"אישור הבעלות"(.
בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה ,זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר
הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו ,בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו
תמורת דמי משלוח בלבד ,אם ביקש זאת .בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות
ערך מסוים.
בעל מניה רשאי למנות בא כוח להצביע במקומו ,אשר אינו חייב להיות בעל מניה בחברה.
מסמך הממנה שלוח להצבעה )"כתב המינוי"( יערך בכתב וייחתם על-ידי הממנה ,ואם
הממנה הוא תאגיד ,יערך כתב המינוי בכתב וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד .אם
הממנה הוא תאגיד ,יצורף לייפוי הכוח אישור עורך דין לפיו ייפוי הכוח נחתם בהתאם
לתקנון אותו תאגיד .הצבעה בהתאם לתנאי ייפוי הכוח תהיה חוקית אף אם לפני כן מת
הממנה או הוכרז פושט רגל או פסול-דין או ביטל את כתב המינוי או העביר את המניה
שביחס אליה הוא ניתן או ,בהיותו תאגיד ,מונה לו מפרק או כונס נכסים ,אלא אם
נתקבלה הודעה בכתב )מאומתת לשביעות רצון הדירקטורים בחברה( על השינוי האמור
במשרדי החברה שעה אחת לפחות לפני מועד האסיפה .עם זאת ,יו"ר האסיפה הכללית
יהיה רשאי לקבל הודעה בכתב כאמור גם במהלך האסיפה הכללית ובלבד שעל-פי שיקול
דעתו קיימת סיבה הולמת לעיכוב במסירת אותה הודעה .כתב מינוי בא כוח וייפוי כוח או
תעודה אחרת )אם ישנה כזו( או העתק מאושר על-ידי נוטריון ,יופקדו במשרד הרשום של
החברה ,לפחות ארבעים ושמונה ) (48שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית ,לפי
העניין ,שבה מתכוון השלוח להצביע על יסוד אותו כתב מינוי.
כמו-כן ,לגבי ההחלטה המוצעת שעל סדר היום ,רשאי בעל מניות להצביע באסיפה
הכללית באמצעות כתב הצבעה .הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב
ההצבעה ,המצורף לדוח זה.
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בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה הכללית או על גבי כתב
ההצבעה )אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה( אם יש לו עניין אישי בקבלת ההחלטה
המוצעת שעל סדר היום .לא הודיע בעל מניה כאמור – לא יצביע וקולו לא ימנה .בנוסף,
בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין ,נושאי משרה
בכירה וגופים מוסדיים באסיפות ,נדרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה להודיע
לחברה ,לרבות על דרך של סימון במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה ו/או ביפויי הכוח,
האם הינו או אינו בעל עניין בחברה ,נושא משרה בכירה בחברה או משקיע מוסדי.
ניתן לעיין בכתב ההצבעה שבאמצעותו ניתן להצביע לגבי ההחלטה המוצעת שעל סדר
היום )"כתב ההצבעה"( ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף  88לחוק החברות ,ככל
שיינתנו ,באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובתhttp://www.magna.isa.gov.il :
)"אתר ההפצה"( ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ,בכתובת:
.http://maya.tase.co.il
כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות
העמדה )ככל שתינתנה(.
חבר הבורסה ישלח ,בלא תמורה ,בדואר אלקטרוני ,קישורית לנוסח כתב ההצבעה
והודעות העמדה )ככל שתינתנה( ,באתר ההפצה ,לכל בעל מניות של החברה שאיננו רשום
במרשם בעלי המניות של החברה ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה ,אלא אם
כן בעל המניות הודיע כי אינו מעוניין או כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת
תשלום דמי משלוח ,ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם
למועד הקובע.
את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה ,יש להמציא
למשרדי החברה )לרבות באמצעות דואר רשום( בצירוף אישור בעלות )וביחס לבעל מניות
רשום  -בצירוף צילום תעודת זהות ,דרכון או תעודת התאגדות ,לפי העניין( עד שבעים
ושתיים ) (72שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית .לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו
המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו ,למשרדי החברה.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות של החברה הינו עד
עשרה ) (10ימים לאחר המועד הקובע ,היינו עד יום  27בפברואר .2015
.17

סמכות רשות ניירות ערך
בהתאם לתקנות בעלי שליטה ,בתוך עשרים ואחד ) (21ימים מיום הגשת דוח מיידי זה ,רשאית
רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך )"הרשות"( להורות לחברה לתת ,בתוך המועד שתקבע,
הסבר ,פירוט ,ידיעות ומסמכים בנוגע להחלטה המוצעת שעל סדר היום וכן להורות לחברה על
תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע .ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור ,רשאית הרשות להורות על
דחיית מועד האסיפה הכללית כאמור בתקנות בעלי שליטה .החברה תגיש תיקון על-פי הוראה
כאמור בדרך הקבועה בתקנות בעלי שליטה והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת .ניתנה הוראה
בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית ,תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

.18

פרטים על נציגת החברה לענין הטיפול בדוח המיידי
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נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח זה הינם עורכי הדין ערן מאירי ודורון פיינברג מרחוב שמוטקין
בנימין  ,30ראשון לציון ,טלפון ;03-9481557 :פקס.03-9480917 :
.19

עיון במסמכים
ניתן לעיין בדוח זה ובמסמכים הנזכרים בו ,וכן בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת שעל סדר
היום במשרדי החברה ,רחוב שמוטקין בנימין  ,30ראשון לציון ,לאחר תיאום מראש עם מזכירות
החברה בטל'  ,03-9481557בימים א' עד ה' )למעט ערבי וימי חג( ,בשעות העבודה המקובלות ,וזאת
עד ליום האסיפה הכללית .כמו כן ,ניתן לעיין בדוח זה ,בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה
כמשמעותן בסעיף  88לחוק החברות ,ככל שתינתנה ,באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה
כנזכר לעיל.

בכבוד רב,
שופרסל בע"מ
שמות החותמים ותפקידם :ערן מאירי ,היועץ המשפטי של החברה
דורון פיינברג ,מזכירת חברה
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נספח א'  -שמות בעלי השליטה שיש להם עניין אישי בעסקה נשוא הדוח
להלן פרטים ,למיטב ידיעת החברה ,בדבר מי שעשויים להיחשב כבעלי שליטה בחברה ,כמשמעות המונח
"שליטה" בסעיף  268לחוק החברות )לרבות תיאור בעלי מניות מהותיים בהם ,אם הינם תאגידים( .מהות
עניינם האישי מפורטת בחלק ג' לדוח.
למיטב ידיעת החברה :דסק"ש הינה בעלת שליטה בחברה ומחזיקה נכון למועד הדוח 47.60% ,מההון
המונפק ומזכויות ההצבעה בחברה 17.אי די בי פתוח הינה בעלת השליטה בדסק"ש ומחזיקה נכון למועד
הדוח ,כ 73.92%-מההון המונפק ומזכויות ההצבעה בדסק"שDolphin ") Dolphin Fund Limited 18.
) ("Fundבמישרין ובעקיפין באמצעות ") Dolphin Netherlands B.Vדולפין"(( ומרדכי בן משה הינם
בעלי השליטה באי די בי פתוח ומחזיקים בסמוך למועד פרסום דוח זה ,כל אחד ,כ 31.26%-מהון המניות
המונפק ומזכויות ההצבעה באי די בי פתוח .השליטה באי די בי פתוח עברה לידי דולפין ומרדכי בן משה
בחודש מאי  2014במסגרת השלמת הסדר הנושים באי די בי חברה לאחזקות בע"מ )"ההסדר" ו"אי די בי
אחזקות" ,בהתאמה(.
להלן פירוט בנוגע למרדכי בן משה ,למיטב ידיעת החברה:
למיטב ידיעת החברה ,מר מרדכי בן משה ,המכהן כיו"ר דירקטוריון משותף באי די בי פתוח ובדסק"ש,
מחזיק במניות אי די בי פתוח באמצעות ח.א.א .אקסטרה אחזקות בע"מ )"חא"א"( ,חברה בבעלותו
המלאה .בסמוך למועד פרסום דוח זה ,שיעור של כ 10.1%-מתוך מניות אי די בי פתוח המוחזקות על-ידי
מרדכי בן משה ,משועבדות לטובת נאמני הסדר הנושים באי די בי אחזקות ,ה"ה חגי אולמן ואיל גבאי,
לצורך הבטחת התחייבויות לביצוע הצעות רכש שאותן התחייבו לבצע דולפין וחא"א ,בהתאם לתנאי
ההסדר.
להלן תיאור השליטה בדולפין ,למיטב ידיעת החברה:
למיטב ידיעת החברה Dolphin Fund ,הינה קרן השקעות המאוגדת בברמודה ,הנשלטת על ידי מר
אדוארדו אלשטיין ,המכהן גם כיו"ר דירקטוריון משותף באי די בי פתוח ובדסק"ש .נכון למועד הסמוך
למועד פרסום דוח זה ,מתוך כלל כמות המניות המוחזקות על-ידי ) Dolphin Fundבמישרין ובעקיפין(,
 0.05%ממניות אי די בי פתוח מוחזקות על-ידי  Dolphin Fundו 99.95%-מוחזקות על-ידי דולפין( .דולפין
הינה חברה המאוגדת בהולנד ,בבעלות מלאה של  ,Dolphin Investments (Gibraltar) Ltdחברה
המאוגדת בגיברלטר ,שהינה בבעלות מלאה של  Dolphin Fund .Dolphin Fundנשלטת כאמור על-ידי מר
אדוארדו אלשטיין באמצעות החזקה של  85%בהון המניות של Consultores Assets Management S.A
)להלן .("CAM" :יתרת הון המניות ב (15%) CAM-מוחזקת על ידי מר סאול זאנג ,המכהן כדירקטור באי
די בי פתוח ובדסק"ש.
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כמו כן ,למיטב ידיעת החברה וכמפורט בסעיף  9.3לדוח ,נכון ליום  4בפברואר  ,2015חברה נוספת באחזקה של אי די בי
פתוח מחזיקה מניות נוספות של החברה ,בשיעור של כ ,1.6%-לרבות במסגרת של חשבונות נוסטרו ,חשבונות ביטוח
חיים משתתף ברווחים ,קופות גמל וחברות לניהול קופות גמל.
למיטב ידיעת החברה ,מתוך השיעור האמור ,סך של כ 15.8%-מהון המניות המונפק והנפרע של דסק"ש משועבדים
לטובת נושה מובטח של אי די בי פתוח .כמו כן ,למיטב ידיעת החברה Dolphin Fund ,מחזיקה כ 0.04%-מהון המניות
של דסק"ש.
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למיטב ידיעת החברה CAM ,מחזיקה בבעלות מלאה בחברת Consultores Venture Capital Uruguay
) S.Aלהלן CVCU .("CVCU" :מחזיקה במלוא זכויות ההצבעה ב) Dolphin Fund-באמצעות החזקה של
 100%ממניות ההנהלה של  (Dolphin Fundוכן פועלת כמנהל ההשקעות של  .Dolphin Fundהון המניות
של  Dolphin Fundמורכב משני סוגי מניות :מניות הנהלה הזכאיות לזכויות הצבעה ,ומניות השתתפות
שאינן זכאיות לזכויות הצבעה והן בעלות זכות לדיבידנד ולחלוקת עודף הנכסים פרו-רטה בעת פירוק
)לאחר תשלום הסכום הנומינלי ששולם בגין מניות הנהלה ומניות ההשתתפות( .מניות ההשתתפות של
 Dolphin Fundמוחזקות על ידי  Tyrus S.Aועל ידי ) Ritelco S.Aכ 91.64%-יחד( ,שהינן חברות המאוגדות
באורוגוואי והינן בבעלות מלאה של חברת IRSA Inversionesy Representaciones Sociedad Anonima
)להלן IRSA .("IRSA":הינה חברה המאוגדת בארגנטינה ,אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה בבואנוס
איירס ובבורסה בניו יורק ).(GDS
 IRSAנשלטת על ידי חברת Cresud Sociedad Anonima Comercial, Inmobiliaria Financiera y
) Agropecuariaלהלן ,("Cresud" :בשיעור של כ Cresud .64.75%-הינה חברה המאוגדת בארגנטינה ,אשר
מניותיה רשומות למסחר בבורסה בבואנוס איירס ובנאסד"ק ) Cresud .(ADSמוחזקת על ידי Inversiones
) Financieras del Sur S.Aלהלן ("IFISA" :בשיעור של כ) 39.67%-בדילול מלא( IFISA .הינה חברה
הרשומה באורוגוואי ,בבעלות מלאה של ) IFIS Limitedלהלן IFIS .("IFIS" :הינה חברת השקעות פרטית
הרשומה בברמודה ,המוחזקת ,בעקיפין ,על ידי מר אדוארדו אלשטיין בשיעור של כ) 37.94%-באמצעות
 ,CVCUבאמצעות  ,Consultores Venture Capital Ltdחברה המאוגדת באיי קיימן והינה בבעלות מלאה
של  ,CVCUוכן באמצעות חברה בבעלותו המלאה של מר אלשטיין( .מר אלשטיין הינו ,בעקיפין ,בעל
המניות הגדול ביותר של .IFIS
בנוסף להחזקות המתוארות לעיל ,מחזיקים מר אלשטיין וחברות בשליטתו במניות נוספות של  IRSAושל
 ,Cresudכך ששיעור החזקותיו הכולל של מר אלשטיין ,במישרין ובעקיפין ,עומד על כ 39.90%-בCresud-
)בדילול מלא( ועל כ 65.51%-ב .IRSA-מר אלשטיין הינו בעל המניות ,במישרין ובעקיפין ,הגדול ביותר ב-
 .Cresudיתרת הון המניות של  IRSAושל  Cresudמוחזקת על ידי הציבור .מר אלחנדרו אלשטיין )אחיו של
מר אדוארדו אלשטיין( ,המכהן כדירקטור באי די בי פתוח וכדירקטור חליף של מר אדוארדו אלשטיין
בדסק"ש ,מחזיק בכ 0.17%-מהון המניות של  IRSAובכ 1.25%-מהון המניות של ) Cresudבדילול מלא(.
בסמוך למועד פרסום דוח זה ,שיעור של כ 10.1%-מתוך מניות אי די בי פתוח המוחזקות על-ידי דולפין,
משועבדות לטובת נאמני הסדר הנושים באי די בי אחזקות ,ה"ה חגי אולמן ואיל גבאי ,לצורך הבטחת
התחייבויות לביצוע הצעות הרכש שאותן התחייבו לבצע דולפין וחא"א ,בהתאם לתנאי ההסדר.
להלן פרטים בנוגע להסכם בעלי המניות באי די בי פתוח:
לפי דיווחיה של אי די בי פתוח ולמיטב ידיעת החברה ,בין  Dolphin Fundו-א.ת.ה מ.ב.מ אקסטרה
אחזקות בע"מ )"אקסטרה"( ,חברה בשליטת מרדכי בן משה ,נחתם הסכם בעלי מניות )אליו הצטרפו
כצדדים חא"א ודולפין ,ובהתאם כל הוראות הסכם בעלי המניות חלות ביחס לחברות אלה ,ביחד ולחוד עם
אקסטרה ו ,Dolphin Fund-בהתאמה( )ה"ה אדוארדו אלשטיין ומוטי בן משה הוגדרו כצד להסכם רק
לעניין סעיף  - 10מצגים והצהרות(.
הסכם בעלי המניות חל על המניות שיחזיקו הצדדים באי די בי פתוח מעת לעת לרבות מניות שיירכשו על-
ידי מי מהצדדים בעתיד שעיקריו ,כפי שנמסרו לאי די בי פתוח על-ידי הצדדים לו ,כדלקמן:
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כל אחד מהצדדים התחייב להעמיד  50%מהבטוחות הנדרשות בהתאם להצעת ההסדר המשותפת ,וכן 50%
מסך הכספים שיועמדו לנושים ולאי די בי פתוח בהתאם לתנאי ההצעה המשותפת; כל אחד מהצדדים
יחזיק בשיעור החזקות יחסי השווה לשיעור המימון שיועמד על-ידיו בהתאם לתנאי ההצעה המשותפת;
טרם מועד קיומן של אסיפות כלליות באי די בי פתוח ,יקיימו הצדדים אסיפות מקדימות במטרה להגיע
להחלטה משותפת בנוגע להחלטות אשר תהיינה על סדר יומן של האסיפות הכלליות ,וככל שלא הוסכם על
אופן ההצבעה תתבצע ההצבעה באופן המשמר את הסטטוס קוו בין הצדדים .כן החליטו הצדדים כי
במקרה והועלתה הצעה על-ידי צד ג' המנוגדת לעמדת הצדדים יצביעו הצדדים נגד הצעה כאמור .עוד
הוסכם כי במהלך תקופת ההסכם לא יתקשר מי מהצדדים בהסכם הצבעה נוסף עם צד ג' כלשהו ביחס
למניות אי די בי פתוח או הנוגד את הוראות ההסכם בין הצדדים .ככל שמי מהצדדים יחזיק למעלה מ5%-
מהון המניות המונפק והנפרע של אי די בי פתוח יותר מאשר הצד האחר ,אזי החלטתו של אותו צד תחייב
את הצד האחר ,והצדדים יצביעו מכוח מניותיהם באסיפה הכללית באי די בי פתוח בהתאם להחלטת הצד
בעל ההחזקה היתרה; דירקטוריון אי די בי פתוח ימנה תשעה חברי דירקטוריון ,הכוללים שני דירקטורים
חיצוניים ודירקטור אחד שימונה בהסדר מיוחד בהתאם להוראות תקנון אי די בי פתוח .יתר ששת
הדירקטורים ימונו על-פי מפתח של  16.66%בהתייחס להחזקה של  100%מסך כל מניות אי די בי פתוח
המוחזקות על-ידי חא"א ודולפין ונעבריהן המותרים; במשך תקופה של עד שנה ממועד השלמת ההסדר אף
לא אחד מהצדדים יהא רשאי להעביר את מניותיו באי די בי פתוח לצדדים שלישיים ,למעט לנעברים
מותרים ולמעט במקרה של הפעלת סעיף ה BMBY-המתואר להלן .על אף האמור ,כל אחד מהצדדים יהא
רשאי למכור כמות מצטברת של  2%מהונה המונפק והנפרע של אי די בי פתוח ,ובלבד שסך החזקות
הצדדים לא יפחת מ 45%-מהונה המונפק והנפרע של אי די בי פתוח .בנוסף ,הצדדים הסכימו על מנגנון
זכות סירוב ראשון ביחס למכירה ,העברה או המחאה ,בין שבכסף ובין שאינו בכסף ,בין במישרין ובין
בעקיפין ,של מניות אי די בי פתוח )למעט העברת מניות אי די בי פתוח למי שהינו בגדר נעבר מורשה( ,וכן
מנגנון במסגרתו כל צד שירכוש מניות של אי די בי פתוח ,לצד האחר תהא הזכות להשתתף ברכישה ,כפי
שיעור החזקות הצדדים ביניהם במניות אי די בי פתוח .הצדדים הסכימו גם על מנגנון זכות הצטרפות;
הצדדים סיכמו על מנגנון היפרדות "במב"י" ) (Buy Me Buy You, BMBYהדדי ביחס למניותיהם באי
די בי פתוח הניתן להפעלה ממועד השלמת ההסדר; הוסכם על מנגנון העמדת מימון בעלים לאי די בי פתוח;
תקופת הסכם בעלי המניות הינה עד המועד המוקדם מבין) :א( מימוש מנגנון ה BMBY-על-ידי אחד
מהצדדים) ,ב(  7שנים ממועד השלמת ההסדר) ,ג( מימוש האופציה בעת שינוי שליטה ,כמפורט להלן ,או )ד(
ביטול ההסכם בהסכמה הדדית של חא"א ודולפין.
הצדדים הסכימו כי יו"ר דירקטוריון אי די בי פתוח ימונה בידי חברי הדירקטוריון .במסגרת ההסכם,
דולפין ומר אדוארדו אלשטיין הצהירו יחד ,כי דולפין תהא בשליטת מר אדוארדו אלשטיין במשך תקופת
ההסכם ,וככל שלא תהא בשליטה כאמור ,אזי מבלי לגרוע מכל סעד בדין ,לחא"א תהא האופציה לרכוש
את כל מניות אי די בי פתוח המוחזקות בידי דולפין ו/או נעבר מורשה שלה במחיר מופחת ,אשר יחושב לפי
נוסחה שסוכמה בין הצדדים .באותו אופן ,חא"א ומוטי בן משה הצהירו יחד ,כי חא"א תהא בשליטת מר
מוטי בן משה במשך תקופת ההסכם ,וככל שלא תהא בשליטה כאמור ,אזי מבלי לגרוע מכל סעד בדין,
לדולפין תהא האופציה לרכוש את כל מניות אי די בי פתוח המוחזקות בידי חא"א ו/או נעבר מורשה שלה
במחיר מופחת אשר יחושב לפי נוסחה שסוכמה בין הצדדים.
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לפי ההסכם ,ככל שמר אדוארדו אלשטיין או מר מוטי בן משה יבקש להחזיק במניות אי די בי פתוח שלא
באמצעות חא"א או דולפין לפי העניין ,אלא באמצעות נעבר מורשה אחר שלו ,אזי אותו נעבר מורשה יצטרף
גם הוא כצד להסכם בעלי המניות והוראות ההסכם אשר חלות על חא"א או דולפין ,לפי העניין ,יחולו גם על
הנעבר המורשה.
החזקות בעלי השליטה הינן נכון למועד הסמוך למועד פרסום דוח זה והן אינן כוללות את החזקות בעלי
השליטה בזכויות שהנפיקה אי די בי פתוח לפי דוח הצעת מדף שפרסמה אי די בי פתוח בחודש ינואר .2015
החזקות בעלי השליטה עשויות להשתנות עם השלמת הנפקת הזכויות באי די בי פתוח )היום האחרון לניצול
הזכויות –  .(10.2.2015אי די בי פתוח דיווחה כי ייתכנו שינויים במבנה השליטה בה כתוצאה מהנפקת
הזכויות האמורה.
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 .1כללי
 1.1פרטי המומחה
שם המומחה :הגב' עליזה שרון ,רו"ח
בית גיבור ספורט
מען:
רח' מנחם בגין  ,7רמת-גן 52521
03-7549900
טלפון:
03-7549901
פקס:
דוא"ל:

info@sharon-cpa.co.il

ואלה פרטי השכלתי
♦

תואר ראשון בכלכלה מורחב  -אוניברסיטת חיפה .1979 -

♦

לימודי ראיית חשבון  -אוניברסיטת חיפה .1982

♦

רואת חשבון מוסמכת .1987

♦

לימודים לתואר שני  -במינהל עסקים מסלול מימון  -אוניברסיטת בר אילן 1986-
.1987

♦

השתלמות תעודה דיני עסקים ודיני ניירות ערך  -אוניברסיטת תל-אביב .1992

♦

השתלמות תעודה מסלול דירקטור  -לשכת רואי חשבון .1993

♦

השתלמות תעודה סקר עמיתים  -לשכת רואי חשבון .2005

ואלה פרטי ניסיוני
בעלת משרד רואי  -חשבון נישתי בתחומי כלכלה ,הייעוץ וניהול
-1995עד היום
וביקורת פנימית .בין השאר  -בהבראת חברות בקשיים לרבות ניהול,
ניהול מיוחד ,חוות דעת לבתי משפט ואחרים ,הערכות שווי וליוויים
מסוגים שונים ,חקירות חשבונאיות ומיוחדות לבתי משפט ואחרים,
ניהול סיכונים ,מיזוגים ורכישות ,חדלות פרעון ,מטעם בנקים ,בתי
משפט וחברות ,בדיקות נאותות ,גיוסי אשראי וכד'.
עם לקוחות המשרד נמנים כל הבנקים ,חברות הביטוח ,רשויות
רגולטוריות )כגון :ניירות ערך וכו'( ,חברות ציבוריות ופרטיות
מהגדולות במשק.
 2012ואילך
♦

דירקטורית במע"צ  -החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ
 -יו"ר ועדת כספים.

♦

דירקטורית בש.י.ר שלמה נדל"ן בע"מ  -יו"ר ועדת מאזן ויו"ר
ועדת ביקורת.

♦

דירקטורית בתעשיה הצבאית לישראל בע"מ

3
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 - 2007עד היום
 - 2009עד היום
 - 2010עד היום
 - 2002עד היום

חברה בחבר הנאמנים של מרכז שלם).התנדבות(
לשכת המסחר ישראל שוויץ וליכטנשטיין ,הגוף המבקר
)התנדבות(.
חוג ידידי בית חולים אסף הרופא – הגוף המבקר )התנדבות(.
המרכז הישראלי להעצמת האזרח – הגוף המבקר )התנדבות(.
).(CECI- The Citizen's Empowerment Center in Israel

 - 2005עד יולי 2011
2009 - 2007
1997 - 2007

קרן מכבים של יוצאי איראן .
דירקטורית רותם תעשיות בע"מ.
דירקטורית בתעשייה האווירית ויו"ר ועדת הביקורת.
חברה בועדת כספים .חברה בועדת עמלות.
חברה בחבר הנאמנים אוניברסיטת חיפה.
דירקטורית באזורים חברה להשקעות בפתוח ובניין בע"מ.
חברה בועדת מכרזים למשרד תחבורה ולמינהל מקרקעי ישראל
באמצעות  -חברות מנהלות.
סמנכ"ל חברת ע.ר.מ .רעננה לבניה והשכרה בע"מ פרויקט "לב
הפארק".
מנכ"ל עמותת כוכב יאיר.

 - 2002עד היום
2011-2013
2011 - 2005

1992 -1986
1985 -1982

שלמה זיו ושות' – בתחום ייעוץ וניהול והבראת חברות.
ברוידא ושות' רואה חשבון.

1993-1996
1992
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 1.2מבוא
א .נתבקשנו על ידי שופרסל בע"מ )להלן" :החברה" או "שופרסל"( לבצע סקר
השוואתי ,באשר לסבירות תנאי ההעסקה של מר רפי ביסקר ,יו"ר דירקטוריון
משותף של החברה )להלן" :הניצע" או "יו"ר הדירקטוריון המשותף"(.
ב .תוקף אישור האורגנים המוסמכים להסכמי ההתקשרות הקיימים עם ה"ה רפי
ביסקר ויעקב שלום פישר ,יושבי הראש המשותפים של החברה ,הסתיים ביום 31
בדצמבר .2014
ג.

החברה מבקשת להתקשר עם מר רפי ביסקר ,יו"ר דירקטוריון משותף של
החברה ,לתקופה נוספת בת שלוש שנים החל מיום  1בינואר  ,2015בתנאים
חדשים כפי שיפורט להלן .ההסכם עם מר פישר הסתיים ולא יוארך ,ואולם הוא
ימשיך לכהן כיו"ר דירקטוריון משותף של החברה .בהתאם ,מר פישר לא יהיה
זכאי ,החל מיום  1בינואר  ,2015לשכר בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון משותף של
החברה ,אלא יקבל גמול דירקטורים בלבד כמו יתר הדירקטורים בחברה.

ד .ביום  10בספטמבר  ,2013אישרה האסיפה הכללית של החברה את מדיניות
התגמול של החברה ,המתייחסת ,בין היתר ,ליו"ר הדירקטוריון )ראה בסעיף 3.3
להלן(.
ה .מטרת הסקר ההשוואתי – הצעת תנאי העסקה לניצע תוך בדיקה ובחינת מידת
סבירותו ביחס לתנאי שוק.
הנ"ל ,תוך ביצוע בדיקות סבירות והשוואה ליו"ר דירקטוריון בחברות ציבוריות
להן מאפיינים דומים לחברה ולהיקף עסקיה.
ו .מתודולוגיה:
 תיאור פעילותה של החברה .מיצובה בשוק קמעונאות המזון והצפי לעתיד
בטווח הבינוני.
 סקירת פעילות יו"ר הדירקטוריון המשותף לרבות תרומתו במיצוב החברה,
כמובילת שוק.
 השוואת תנאי העסקה המוצעים ביחס לתגמול ליו"ר בפועל בשנים קודמות
וביחס למדיניות התגמול של החברה.
 ביצוע סקר השוואתי –
 בחירת מדגם חברות ציבוריות ,על פי קריטריונים שנקבעו במסמך
המדיניות ,על בסיס נתוני דוחות כספיים לתקופות שהסתיימו ביום
 31.12.2013ו  30.09.2014 -בהתאמה .ובין השאר:
5
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 ביצוע השוואה של פרמטרים חשבונאיים ,פיננסיים וכלכליים בהם היקף
ההון העצמי ,סך המאזן ,מחזור המכירות ,הרווח התפעולי והרווח הנקי.
ביצוע השוואה של שווי שוק ליום  .7.1.2015לרבות בחינת חברות
המעסיקות כח אדם בהיקפים דומים ,או חברות בתחומים עסקיים
דומים ,כמו גם בחינת ביצועי החברה.
 על פי תוצאות הסקר כאמור לעיל ,נבחר מדגם של  16חברות )להלן:
"המדגם"( ,לא כולל נתוני החברה.

)ראה לוח  1ו  2 -נספח א'(
כאמור לעיל ,החברות שבמדגם נבחרו על פי הפרמטרים השונים,
כמפורט:
•

מדד מניות והמירים - 1נבחרו בעיקר חברות הנסחרות במדד ת"א 75
)שהוא המדד בו נסחרת החברה( ,וכן מספר חברות הנסחרות במדד
ת"א  25וביתר מניות והמירים )הדומות בפרמטרים השונים לחברה(.

•

שווי שוק –שווי שוק ליום .7.1.2015

•

היקף מאזן ,הון עצמי ,מחזור הכנסות ,רווח תפעולי ורווח נקי –
פרמטרים המשקפים בין היתר את איתנותה הפיננסית של חברה
לרבות היקף פעילותה.

במדגם לא נכללו חברות מתחרות בתחום קמעונאות המזון מאחר וקיים
חוסר במידע פומבי רלוונטי באשר לתוצאות ונתוני עלות העסקה של יו"ר
דירקטוריון – ראה פרק  4.2להלן.
מכיוון שבמדגם אין חברות קמעונאות מזון ,לא ניתן להציג השוואה של
ביצועים ,היות והשוואה כאמור נכון שתבוצע בין חברות בתחום קמעונאות
המזון )לאור התחרות ,הרגולציה וכו'( ולא בין חברות האחרות שנכללו
במדגם שאינן מתחום קמעונאות המזון .בחינת ביצועי החברה לרבות
ביצועי המניה ביחס לענף ,ראה פרק  2.1שלהלן.
על בסיס מדגם החברות ובהתאם למכלול האמור לעיל ,בוצעו השוואות של
הסכומים אשר שולמו למשרת יו"ר הדירקטוריון.
השוואה של מכלול תנאי עלות ההעסקה בוצעה על מנת לקבל תמונה
מלאה בדבר העלות הכוללת לתאגיד של התגמול המשולם ליו"ר
הדירקטוריון ,באופן המאפשר לבחון את היחס בין תרומת יו"ר
הדירקטוריון לתאגיד והתגמול שיקבל בגינה ,ומאפשר השוואה ליו"ר
דירקטוריון בתאגידים אחרים.2

 1מניות החברה נסחרות במדד ת"א .75
 2ראה לעניין זה תקנה  21לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל.1970-
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במסגרת המדגם ,נלקחו ו/או חושבו תנאי ההעסקה של יו"ר דירקטוריון
בכל חברה – ככל שנמצאו נתונים רלוונטיים .המידע התקבל מתוך
הדיווחים המיידים של החברות ,דוחות כספיים ,תשקיפים ,החלטות של
אסיפות כלליות ומידע אחר ,כפי שהופיעו באתר ההפצה של רשות לניירות
ערך )מערכת מגנא( ,במערכת אינטרנט להודעות )מערכת מאיה( ומקורות
מידע נוספים המצויים בידנו.
בוצעו שתי השוואות:
 תיקנון למאה אחוז משרה  -נבחן ביחס ל 25% -היקף משרת היו"ר
המשותף בחברה .ההשוואה בוצעה על פי שני פרמטרים שונים ותוצאת
ההשוואה הינה בתחום שביניהם:
-

בהשוואה מול תשלומים בפועל לשנת .2013

-

בהשוואה מול מדיניות תגמול בכל חברה במדגם.

יצוין כי התיקנון בוצע לשכר הקבוע בלבד ולא למענק )שאיננו תלוי,
מטבעו ,בהיקף משרה אלא בהצלחה ועמידה ביעדים(.
 השוואה במונחים אבסולוטים  -עלות פונקציית יו"ר דירקטוריון חברות
המדגם  -ללא תיקנון ל 100% -משרה ביחס לנושאי משרה המועסקים
בחלקיות משרה )ובכלל זה ביחס לשופרסל(.
לפיכך ולסיכום  -תוצאת ההשוואה הינה בתווך שבין תוצאות כל אחד
מהתחומים שנבדקו לפי הפרמטרים המוצגים.
ז.

ראוי לציין ,כי עלות תנאי העסקה המוצע ליו"ר הדירקטוריון המשותף הינה
נמוכה בהשוואה למדיניות התגמול בחברה ולתנאי ההעסקה של יו"ר
הדירקטוריון בשנים קודמות ,כפי שיפורט להלן בפרק  ,3בגוף הסקר.

 1.3תמצית סיכום
כאמור בפרק המבוא שלעיל ,ביצענו השוואה על פי בדיקת עלות העסקה של מר ביסקר
בגין היקף משרה של .25%
ההשוואה )אשר תוקננה ל 100%-משרה( פוצלה לשני תתי סעיפים ,כאשר בתת סעיף
ראשון )השוואה א'( נבחנו בחברות ההשוואה המענק בפועל שקיבל יו"ר הדירקטוריון
של אותה חברה בגין שנת  ,2013ואילו בתת הסעיף השני )השוואה ב'( נבחן המענק
המקסימאלי לו היה זכאי יו"ר הדירקטוריון של החברה לפי מדיניות התגמול של
אותה חברה.
כמו-כן בוצעה השוואה של עלות בפועל  -קרי ,העלות ) (cost to companyבגין
פונקציית יו"ר דירקטוריון החברה ,להבדיל מהיקף משרה מסוים )דהיינו ,ללא תיקנון
למשרה מלאה(.
7

 3פברואר 2015

עליזה שרון יעוץ וניהול ) (1997בע"מ

 .2רקע
 2.1אודות החברה
 2.1.1תאור החברה ופעילותה
פעילות הליבה של החברה היא בענף הקמעונאות 3והינה הרשת הגדולה
והמובילה בישראל בתחום קמעונאות המזון מבחינת היקף מכירותיה.
סניפי החברה פועלים במספר פורמטים כדלקמן:
•

שופרסל דיל/יש – פורמט סניפי דיסקאונט.

•

שופרסל שלי – פורמט סניפים שכונתיים הכולל מגוון מוצרים המותאמים
לקהל היעד הפרוסים על שטחי סניפים קטנים ובינוניים.

•

שופרסל אקספרס – פורמט סניפים קטנים בשכונות ומרכזי ערים,
המופעל בעיקר על-ידי זכיינים.

כמו כן מפעילה החברה את שופרסל אונליין – אתר לרכישה באמצעות
האינטרנט.
לחברה מרכזים לוגיסטיים המשרתים את פעילותה.
שופרסל הינה בעלת רשת הסופרמרקטים הגדולה בישראל .להערכת
החברה ,נתח השוק של שופרסל בשנת  2013מהווה כ 20%-21% -מסך הכל
שוק קמעונאות המזון בישראל.
על פי נתוני  BDiCofaceוכן נתוני  DAN'S 100לשנת  ,2014ניתן ללמוד כי
החברה גדולה ומורכבת ,כמפורט:
נכון לסוף שנת  ,2013שופרסל מעסיקה מעל ל 13,000 -עובדים.
על פי דרוג  DAN'S 100נכון לסוף שנת  ,2013היקף העובדים המועסקים
בחברה ,גבוה בכמעט פי שניים מהרשת השנייה בדרוג ,כמפורט בגרף שלהלן:

 3לחברה פעילות בתחום הנדל"ן המהווה כ 2% -מסך מחזור הכנסותיה.
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בע"מ
הול ) (1997ע
שרון יעוץ וניה
עליזה ש

מספר עובבדים
‐

14,000 12,000
1
10,000
0 8,000 6,0
000 4,000 2,000

שופרסל

13
3,228

מגה קמעונאות
מ

7,059

יינות ביתן

4,500
0

שיווק השקמה
רמי לוי  -ש

4,018
8

ויקטורי רשת סופרמרקטים

1,,389

כל בו חצי חינם
ל

1
1,300

ברכת הארץ

1
1,250

קו אופ ישראל

1
1,230

מחסני השוק

1
1,100

סופר שוק יוחננוף
ר

1,000

מרב-מזון כל

1,000

טיב טעם רשתות
ב

900

לסוף ספטמבר  ,20114החברה מפעילה כ285 -
ף
על פי דוחוותיה הכספייים נכון
של כ 553 -אלף מ"ר.
שטח כולל ל
חבי הארץ בש
סניפים ברח
שנת  2013לחבברה  281סניפפים.
נכון לסוף ש
דורגו בBDiiCoface -
ו
ומעלה( אשר
ה
סניפים
מזון )להן  3ס
מסקירת  24רשתות המ
אשר
סך הסניפים א
פומבי שפורסם בבעיתונות ,ך
י
 2014ועל בסיס מידע
2
לשנת
ארצית
שתות אלה עומד  911סניפפים בפריסה א
מפעילות רש
פילוח הסנייפים מוצג בגרף שלהלן:

כמות סניפים
רשתות פרטיות
אחרות, 317 ,
ת
%
35%

שופרסלל ,
% , 281
31%

מגה )רבוע
כחול(, 213 ,
23%

רשת רביעית
)רמי לוי ואח'(,
11% , 100
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בע"מ
הול ) (1997ע
שרון יעוץ וניה
עליזה ש
מיליארד ,₪
ד
החברה עומד על כ12 -
ה
חזור המכירוות של
שנת  ,2013מח
נכון לסוף ש
 2014מחזור המככירות של החבברה
2
החודשים הראשונים של שנת
ם
שעת
כאשר בתש
עמד על כ 8.88 -מיליארד ₪
דורגו בBDiiCoface -
ו
ומעלה( אשר
ה
סניפים
מזון )להן  3ס
מסקירת  24רשתות המ
חזור
בסיס מידע פומבבי שפורסם בעיתונות עעולה ,כי מח
ס
לשנת  2014ועל
שתות אלה ,נאמד בכ 366 -מיליארד .₪
המכירות בבשנת  2013של כלל רש
בתרשים שלהלן:
ם
מחזור המכירוות הינו ,כמפפורט
התפלגות מ
מחזוור 2013
ארד ש"ח(
)מיליא
שופרסל
ש
בע"מ, 12 ,
33%

רשת
תות פרטיות
חרות, 11 ,
אח
31%

רשת רביעית
)רמי לוי ואח'(,
17% , 6

מגה )רבוע
כחול(, 7 ,
19%

אית הגדולה ביותר בישרראל.
לסיכום – שופרסל היננה רשת המזון הקמעונא
עוצמותיה של החברה מתבטאות ,בין היתר ,בהיותה הרשת הקמעונאית
מרכזי הערים והן מחוץ ללהן,
סה ארצית ררחבה ,הן במ
המובילה בבישראל ,פריס
מצעות המרככזים
החברה באמ
עצמאית של סחוררות לסניפי ה
ת
יכולת אספפקה
סי .בכך ייחודדה.
החברה ,וחוסן פיננס
ה
הלוגיסטיים של
ם

אות המזון
שוק קמעונא
 2.1.2תחרות בש
אורך
חברה הינו גבוה ,ונתמך על מעמדה המבוסס לא
מיצובה העעסקי של הח
הפיננסית לאורך השנים,
ת
תה
המזון .יציבות
קמעונאות ה
השנים כמובילת שוק ק
החברה ומדיניותה וביניהם ,הפפיזור
ה
אסטרטגיות של
ת
מתאפשרת אודות רצף
לצרכים של הלקוחות
ם
מענה
הגיאוגרפי והיצע חנויוות בפורמטים שונים במ
תה.
וכן המרכזים הללוגיסטיים המשרתים אות
השונים ן
מזון
קמעונאות המ
חשופה לתחררות אינטנסייבית בשוק ק
את ,החברה ח
יחד עם זא
מזון
חרות ,השפעת יצרניות המ
ת בהתרחבות גוברת של הררשתות המתח
המאופיינת
קבות
הרגולציה ,ביין היתר ,בעק
חאה החברתיית והשפעות ה
המכירה ,המח
על מחירי ה
חוק המזון.
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עליזה שרון יעוץ וניהול ) (1997בע"מ

 2.1.3מגמות בשוק קמעונאות המזון
החל מתחילת שנת  2014ניכרת מגמה של האטה בצריכה בשוק קמעונאות
המזון בישראל אשר השפיעה על מפעלי המזון ,על רשתות המזון ובכלל זה על
החברה .על פי נתוני חברת "סטורנקסט" לסיכום  ,2014צמצום ההכנסה
הפנויה ,שינוי הרגלי הצריכה וסטגנציה במחירים הובילו לירידה בשיעור של
 1.63%במכירות בענף .ירידה זו ,כמו גם התחרות האינטנסיבית בתחום
הקמעונאות המבוססת בעיקרה על מחיר והתפתחויות רגולטוריות בשוק
המזון ,מחייבת את החברה להיות דינמית באסטרטגיה ובמדיניותה.
הירידה בצריכה בענף קמעונאות המזון כאמור ,גרמה לירידה בתוצאות
העסקיות של החברות בענף ,בעיקר ברווחיות .אשר ,באה לידי ביטוי גם
בביצועי המניות של החברות הציבוריות בתחום.
מהשוואה שערכנו לביצועי מניות של חמש החברות הציבוריות בתחום
קמעונאות המזון עולה ,כי קיימת סינרגיה מלאה בין ביצועי החברה לשאר
החברות והתחום בכללו ,כמפורט בתרשים שלהלן:
25000

3000

2500

20000

רמי לוי

2000
15000

טיב
טעם

1500

שופרסל
10000
1000

רבוע
כחול
5000

500

ויקטורי

0

0
18/12/2011
18/01/2012
18/02/2012
18/03/2012
18/04/2012
18/05/2012
18/06/2012
18/07/2012
18/08/2012
18/09/2012
18/10/2012
18/11/2012
18/12/2012
18/01/2013
18/02/2013
18/03/2013
18/04/2013
18/05/2013
18/06/2013
18/07/2013
18/08/2013
18/09/2013
18/10/2013
18/11/2013
18/12/2013
18/01/2014
18/02/2014
18/03/2014
18/04/2014
18/05/2014
18/06/2014
18/07/2014
18/08/2014
18/09/2014
18/10/2014
18/11/2014

כפי שניתן להתרשם ,תנודתיות מניות חמש החברות אחידה ומייצגת את
מגמת הירידה בשוק הקמעונאות כאמור לעיל .מכאן נובע ,שביצועי מניית
שופרסל אינה חריגה ביחס לשאר החברות אלא מייצגת מגמה ברורה של
שוק זה לאורך שלוש השנים האחרונות.

 2.1.4תכנית אסטרטגית והשפעתה על התוצאות העסקיות
מתוך צפייה להאטה בענף ומבעוד מועד ,גיבשה החברה תכנית אסטרטגית
כללית והתייעלות פרטנית ,זאת על מנת להתגבר על התחרות ולשפר תוצאות,
כמתואר להלן.
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בע"מ
הול ) (1997ע
שרון יעוץ וניה
עליזה ש
עסקית עדכנית לחבברה
ת
תכנית
אישר דירקטוריון החברה ת
חודש יוני  ,2014א
ש
בסוף
לצמיחה לשנים הבבאות
ה
חרית ותפעוללית
תשתית מסח
תה ,יצירת ת
אשר מטרת
הוזלת סל הקנייה
ללקוח ובכלל זה ה
ח
שיפור הצעת הערך
כושר התחרות ,ש
ר
חיזוק
ושיפור השיירות.
חבה
בפורמטים שונים ,הרח
ם
חירים רוחביית
תר ,הורדת מח
התכנית כוללת בין הית
מספר סניפים ,צמצום שטחים
התייעלות על ידי סגירת מ
וחיזוק המוותג הפרטי וה
מטה
קה ועלויות מ
הסניפים ,שררשרת האספק
בסניפים קיימים וחסכוון בהוצאות ה
החברה.
שום התכנית באו לידי בביטוי ברבעון השני של  .20144כפי שניתן
עלויות ייש
שום
שלהלן ,שיעורי הרוווח הגולמי ווהתפעולי ,עובבר למועד ייש
ן
לראות בתררשים
(5.1%
תפעולי )בשיעור %
י
הפסד
התכנית ,יצציבים .ברבעון השני של  ,20144נוצר ה
התכנית כאמור.
ת
עלויות חד פעמיות הנובעות מיישום
ת
שפעת
המשקף הש
30.0%
25.0%
20.0%

2
25.9%
21.5%

23.5
5%

25.1%

25.3%
%

25.2%
שיעור
רווח
גולמי

15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
‐5.0%

2.3%

‐0.1%
‐5
5.1%

3.6%

3.1%

3.6%

שיעור
רווח
)הפסד(
תפעולי

‐10.0%

מית ונוצר הפסד
שלישי של  ,2014קיימת ירידה ברוווחיות הגולמ
ברבעון הש
של ההאטה ה
תפעולי מזערי )שיפור לעומת רבעוון קודם( בש
הכללית בצרריכה
והורדת מחירים בעעקבות התכנית העסקית.
ת
בשוק קמעוונאות
אופן
תחזיר אותה ,בא
ר
טגית,
אמינה ,כי יישום התכננית האסטרט
החברה מא
חרונות.
התפעולי שהייו בשנים האח
הדרגתי ,לררמות הרווח ה
בחודש אפרריל  ,2014אשררה חברת הדירוג 'מעללות' ,את הדדירוג של החבברה
קודת
את תחזית הדירוג משלילית ליציבה .בבשל יציבות החברה מנק
ועדכנה ת
קפת
היציבה ,משק
מבט הפרופיל העסקי והפרופיל הפפיננסי .תחזיית הדירוג ה
החברה תשמוור על מעמדדה המוביל בבשוק קמעונאות
מעלות' כי ה
להערכת 'מ
4
התואם את הדירוג.
ם
וכן ,תשמור על הפרופיל הפייננסי
המזון בטוווח הבינוני ן

ם
מזומנים
מדיניות חלוקת דיבידנדדים אגרסיבית ,תזרים
ת
לשוק ההון,
ק
שות טובה
 4פרופפיל פיננסי – נזיללות הולמת ,נגיש
פנוי )ללאחר השקעות וודיבידנד( גבולי עד שלילי.
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עליזה שרון יעוץ וניהול ) (1997בע"מ

 2.2יו"ר דירקטוריון החברה
בשנת  2007מונו לחברה שני יו"ר משותפים לדירקטוריון המועסקים כל אחד ב25% -
משרה.
היו"רים המשותפים ,במסגרת תפקידם כיו"רים משותפים פעילים )מלבד תפקידם
הסטטוטורי כיו"ר הדירקטוריון( ,מצויים בקשר קבוע וישיר עם הנהלת החברה וזאת
על מנת לשמש גורם מקשר בין ההנהלה ובין הדירקטוריון ,בין היתר ,לשם גיבוש
התוכנית האסטרטגית והמדיניות המתאימה לחברה על ידי הדירקטוריון לרבות,
פיקוח על הוצאתה אל הפועל .במסגרת זו ,בין היתר ,מקיימים באופן שוטף
התייעצויות ופגישות עם המנכ"ל ונושאי המשרה בחברה בתחומים הרלוונטיים על
מנת לקבל מהם סקירות על עבודתם ,וזאת על מנת לוודא התאמת הפעילות השוטפת
של החברה לאסטרטגיה ולמדיניות וכן ככל הדרוש ,עדכון המדיניות והתאמתה
לנסיבות המשתנות .היו"רים המשותפים פועלים בהקשר זה במשותף ואין חלוקת
תפקידים פורמאלית ביניהם או תיחום פעילותם.
בשים לב למורכבות פעילותה של החברה ולהיקפה )המעסיקה מעל  13,000עובדים בכ-
 285סניפים ברחבי הארץ( ,תרומתם של היו"רים המשותפים הינה ייחודית ומתבטאת
בתוצאות העסקיות של החברה והיציבות הכלכלית במהלך השנים האחרונות ,בד בבד
עם תרומתם לקידום המהלכים האסטרטגיים בחברה .כמו כן ,בתקופה הרגישה בה
מצויה החברה ,הן מבחינת המגמות בשוק המזון והן מבחינת התחרות העזה בענף,
קיימת חשיבות לשמירת הרצף הניהולי בחברה.
בדוח הדירקטוריון של החברה לשנת  2013ציין הדירקטוריון את תרומתם של היו"רים
המשותפים לחברה כדלקמן:
•

גיבוש תכנית אסטרטגית וקביעת מדיניות לחברה והטמעתה תוך התאמה לסביבה
העסקית המשתנה והתגברות התחרות בענף קמעונאות המזון.

•

השלמת המהלך של רה-ארגון הנדל"ן ופיצולו לחברת בת.

•

קידום מהלך שיפור שרשרת האספקה הכולל בין היתר הקמתו של מרלו"ג חדש.

•

קידום החלטות לגבי התייעלות נדל"נית לרבות פתיחה וסגירת סניפים ,וקבלת
החלטות לגבי התמודדות מול התגברות התחרות ובין היתר על ידי קביעת
מדיניות מחירים.

•

המשך פיתוח פעילות החברה בתחומים שונים כגון :שופרסל  ,Onlineשופרסל
אקספרס והתאמת פעילותה של החברה לנוכח התפתחות הרגולציה.

יצוין ,כי קיימים יתרונות נוספים הייחודיים להמשכיות העסקתם של היו"רים
הקיימים ,כגון :שמירה על הרצף הניהולי ,הידע ,הובלת הדירקטוריון למהלכים
המתוכננים וכן הניסיון בתחומי ניהול הנדל"ן והקמעונאות.
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 .3תנאי העסקה
 3.1הסכם בעבר  -שנים  2007עד וכולל 2014
החל משנת  2007מכהנים בחברה שני יו"ר דירקטוריון משותפים )מר שלום פישר ומר
רפי ביסקר( בהיקף משרה של  25%כל אחד.
עיקרי תנאי העסקתם על פי ההסכם במונחי תוצאות  ,2013ולפני ויתורים שהם עשו
בגין המענק המגיע להם לשנת ) 2013כל אחד מה"ה פישר וביסקר ויתר על כ 520 -אלפי
 ₪מתוך מענק  ,(2013הינם כמפורט בלוח  2להלן:

לוח  :2עלות שכר ומענק לשנת על פי הסכם העסקה במונחי 2013
)(Cost To Company
יו"ר דירקטוריון
משותפים

עלות שכר

5

מענק
)לפני
ויתור(

סך הכל
עלות על פי
הסכם

)אלפי (₪

)אלפי (₪

רפי ביסקר

995

-

1,060

2,055

שלום פישר

906

-

1,060

1,966

1,901

-

2,120

4,021

)אלפי (₪

תשלום מבוסס
מניות
)אלפי (₪

סך הכל עלות לחברה

סך הכל עלות חודשית בסך  335.08אלפי  ₪בממוצע.
ראוי לציין שעל-פי הסכם ההעסקה המקורי עם ה"ה פישר וביסקר הם זכאים )כל
אחד( למענק שנתי בשיעור של  0.75%מהרווח הנקי .החל מהמענק בגין שנת  2012הם
ויתרו על חלק מהמענק כך שהם יהיו זכאים ל 0.5% -מהרווח הנקי בלבד .ההתייחסות
בלוח  2הינה אפוא למענק בשיעור של  0.5%מהרווח הנקי )ולפני הויתור הנוסף שהם
עשו בשנת  2013בגין מענק זה בשיעור של כ 520 -אלפי  ₪לכל אחד( ובצירוף השכר
הקבוע והנלוות.

 5היקף המשרה של כל אחד מהיו"ר הינו  25%והיקף השכר בטבלה הינו לפי חלקיות המשרה.
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 3.2עלות בפועל לשנת 2013
בהתאם לאמור לעיל ,העלות בפועל ליו"רים בגין שנת  2013הייתה נמוכה מהמוצג לעיל
כמפורט בלוח  3להלן:

לוח  :3עלות שכר ומענק לשנת (Cost To Company) 2013
יו"ר דירקטוריון
משותפים

עלות שכר
לשנת
2013

1

תשלום מבוסס
מניות

מענק
2013

)אלפי (₪

)אלפי (₪

)אלפי (₪

סך הכל
עלות
לשנת
2013
)אלפי (₪

רפי ביסקר

995

0

540

1,535

שלום פישר

906

0

540

1,446

1,901

0

1,080

2,981

סך הכל עלות לחברה

סך הכל עלות חודשית בסך  248.4אלפי  ₪בממוצע.
 3.3מדיניות התגמול של החברה
ביום  10בספטמבר  ,2013אישרה האסיפה הכללית את מדיניות התגמול של החברה.
התגמול הכולל ליו"ר הדירקטוריון )כמו גם תגמול יתר המנהלים בחברה( בנוי ממרכיב
קבוע )שכר( ומרכיב משתנה )מענק שנתי(.
להלן עיקרי מדיניות התגמול הנוגעים ליו"ר הדירקטוריון )במונחי משרה מלאה(:
•

מרכיב קבוע )שכר(  -שכר הבסיס של יו"ר הדירקטוריון במשרה מלאה ,ינוע
בטווח בין  100ל  145 -אלפי  ₪לחודש.
יחד עם זאת ,קיימים סעיפי החרגה ,כמפורט:
 9במקרה של נושא משרה שאינו מועסק במשרה מלאה יחושבו הסכומים באופן
יחסי בהתאם לחלקיות המשרה ,ואולם האורגנים המוסמכים של החברה יהיו
רשאים לקבוע כי יינתן יותר מהסכום היחסי המתקבל ובלבד שלא יינתן יותר
מ –  50%מהסכום היחסי המתקבל.
 9חריגה של עד  10%מהטווחים הנ"ל לא תחשב לחריגה או כסטייה מהוראות
מדיניות התגמול.

•

מרכיב משתנה )מענק שנתי( – עבור עמידה מדויקת ב –  100%מן היעדים
שהוגדרו המענק השנתי יהיה בגובה של עד  10משכורות חודשיות.
16
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במידה ויושגו תוצאות הגבוהות מהיעדים שנקבעו ,המענק בפועל יהיה גבוה יותר,
אך לא יעלה על  150%מהמענק השנתי .כלומר ,עד  15משכורות.
עלות העסקה המקסימלית בהתאם למדיניות התגמול ,ליו"ר דירקטוריון בהיקף
של  25%משרה ,מפורטת בלוח  4להלן:

לוח  :4עלות שכר ומענק מקסימלית לפי מדיניות התגמול )(Cost To Company

תפקיד

תשלום
מבוסס
מניות

עלות שכר
שנתית
)אלפי (₪

מענק
שנתי
)אלפי (₪

)אלפי (₪

יו"ר דירקטוריון
פעיל ב25% -
משרה

1,041

6

0

סך הכל
עלות
שנתית
)אלפי (₪

897

7

1,938

סך הכל עלות חודשית בסך  161.5אלפי  ₪בממוצע.
•

עלות שכר מבוססת על שכר ברוטו מקסימלי במונחי משרה מלאה בסך 145
אלפי ׁ ₪לחודש ,כולל סעיפי החרגה בתוספת אומדן עלויות סוציאליות של
 45%מהשכר ברוטו.

•

מענק מקסימלי )במקרה של ביצוע יתר משמעותיים( של עד  15משכורות.

 6שכר חודשי ברוטו בסך  145אלפי  ,₪כפול  25%משרה ,כפול  12חודשים ,בתוספת החרגה  ,50% -1בתוספת החרגה
 10% – 2ובתוספת  45%בגין סוציאליות ,שווה לכ –  1,041אלפי  ₪בשנה.
 7שכר חודשי ברוטו בסך  145אלפי  ₪כפול  25%משרה ,בתוספת החרגה  , 50% -1בתוספת החרגה  ,10% – 2כפול 15
משכורות ,שווה לכ –  897אלפי .₪
17

 3פברואר 2015

עליזה שרון יעוץ וניהול ) (1997בע"מ

 3.4תנאי העסקה מוצעים
תוקף הסכם ההתקשרות בין מר רפי ביסקר ,יו"ר דירקטוריון משותף ובין החברה
הגיע לסיומו ביום  31דצמבר ) 2014כמו גם תוקף ההסכם עם מר פישר(.
בכוונת החברה להמשיך את ההתקשרות עם מר ביסקר ,כיו"ר דירקטוריון משותף
בחברה בשכר ,בהיקף של  25%משרה ,בשלוש שנים נוספות ,החל מיום  1בינואר ,2015
תוך הפחתת תנאי העסקתו והתאמתן להוראות מדיניות התגמול של החברה .ההסכם
הקיים עם מר פישר לא יחודש ,ואולם הוא ימשיך לכהן כיו"ר דירקטוריון משותף
בחברה ,ויהיה זכאי לגמול דירקטורים בלבד כמו יתר הדירקטורים בחברה .מר פישר,
שהינו בעל מניות ,ויתר על שכרו במטרה לתמוך בחברה ולאפשר הגדלת רווחיה.
לאור האמור לעיל ,החל מיום  1בינואר  ,2015החברה תמשיך לקבל שירותים של יו"ר
דירקטוריון פעיל ואולם התמורה שתשולם בגין אותם שירותים תופחת משמעותית,
כמפורט בלוח  5להלן:

לוח  :5עלות שכר ומענק מוצעים לשנה )(Cost To Company
יו"ר דירקטוריון
משותף

עלות
שכר
שנתית

תשלום מבוסס
מניות

מענק
שנתי

)אלפי (₪

)אלפי (₪

)אלפי (₪

רפי ביסקר )(25%

888

סך הכל
עלות
שנתית
)אלפי (₪

0

עד 330

1,218

סך הכל עלות חודשית בסך של כ 101.5 -אלפי  ₪בממוצע.
תנאי העסקת מר רפי ביסקר היו"ר המשותף ,כאמור לעיל ,אינם חורגים והינם
בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה ,כמפורט להלן:
שכרו החודשי יעמוד על  55אלפי  ₪ברוטו )על פי מדיניות התגמול ,השכר ליו"ר ל -
 25%משרה ,בתוספת ההחרגות ,עשוי להגיע אף לכ 60 -אלפי .(₪
כמו כן ,המענק החודשי יהיה מבוסס יעדים )להבדיל מהנוסחה לפי ההסכם הקיים
המתבססת על שיעור מסוים מהרווח הנקי( ,כאשר המענק המקסימאלי ,לרבות
במקרה של ביצועי יתר משמעותיים ,לא יעלה בכל מקרה על  6משכורות )ראוי לציין,
כי מדיניות התגמול מאפשרת מענק מקסימאלי של עד  15משכורות(.
ראוי לציון ,כי אומנם מבחינת ההגדרה "הפורמאלית" מר רפי ביסקר יועסק בהיקף
של  25%משרה ,ואולם האחריות עליו כיו"ר דירקטוריון הינה אחריות מלאה
).(100%
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סקה
ם תנאי העס
 3.55סיכום
החברה ,עומדים בבשני
ה
תנאי ההעסקה המוצעים ליו"ר דירקטורריון משותף של
קריטרריונים עיקריים:
•

של החברה
תאמה למדינייות התגמול ש
הת

•

מות – כפי שניתן
בפועל בשנים קודמ
ל
מהעלות
מוכה מהקבווע בהסכם ומ
עללות העסקה נמ
לרראות בגרף  1ללהלן:

שרה
תף )היקף מש
טוריון משותף
סקה מוצעת לליו"ר דירקט
השוואת עלות העס
ת
גרףף :1
קודמות )אלפי (₪
ת
שנים
מול וביחס לש
מדיניות התגמ
 (255%ביחס למד

2,50
00

מענק
עללות שכר

2,00
00
1,50
00

1,060

897
540
33
30

1,00
00
0
500

995

995

1,041

ל
על פי הסכם
מונחי 2013
במ

בפועל
לשנת 2013

ל
התגמול
מדיניות

88
88

‐
סקה מוצעים
תנאי העס

שוואה לשנת  2013ולמדינניות
העסקה המוצעים ננמוכים בהש
ה
ניתן לראות ,כי תננאי ה
התגמוול.
בשנת  2013היה עעבור
ת
ההסכם והתשלום בפועל
ם
אף גבוה יותר שכן,
החיסככון בפועל ,ף
.50%
הדירקטוריון ובמצטבר %
ן
כל אחדד משני יו"ר

)וראה פפרק  3.6להללן(
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 3.6פונקציית 'יו"ר הדירקטוריון' לחברה – עלות )(Cost To Company

הפונקציה של יו"ר הדירקטוריון בחברה ,מאוישת על ידי שני גורמים 'משותפים'.
כאמור ,היו"רים המשותפים פועלים במשותף ואין חלוקת תפקידים פורמאלית ביניהם
או תיחום פעילותם .בהתאמה ,האחריות של היו"רים ככאלה ,הינה אחריות מלאה
) .(100%לפיכך ,ההתייחסות באשר להיקף תגמול היו"רים מנקודת מבטה של החברה,
הינה כפונקציה אחת ובהתאם ,התגמול משקף עלות לפונקציה זו.
מנקודת מבטה של החברה ,העלות הכוללת ) (Cost To Companyהמקסימלית בה החברה
מוכנה לשאת ,בגין ועבור פונקצית יו"ר דירקטוריון ,מסתכמת על פי מדיניות התגמול בכ-
 4.7מיליון  .₪סכום זה מורכב מהרכיב הקבוע )שוטף( של כ 2.5 -מיליון  8₪ומענק עד
לגובה של  2.2מיליון .9₪
בפועל ,העלות המוצעת בגין פונקציית יו"ר דירקטוריון החברה )כפונקציה ,להבדיל
מהיקף משרה מסוים( נמוכה באופן משמעותי מאוד מהתקרה הקבועה במדיניות התגמול
ומהעלות בגין פונקציה זו בשנת :2013
•

כאמור לעיל ,התקרה במדיניות התגמול הינה כ 4.7 -מיליון .₪

•

העלות לפי הסכמי ההעסקה עם היו"רים במונחי  2013עמדה על כ 4 -מיליון ) ₪ראה
סעיף  3.1לעיל(

•

העלות בפועל בגין העסקת היו"רים בשנת  2013עמדה על כ 3 -מיליון ) ₪ראה סעיף
 3.2לעיל(.

•

העלות בפועל בגין העסקת מר ביסקר בשנת  2015ואילך ,ובהנחה של קבלת מלוא
10

המענק המקסימלי ,תעמוד על כ 1.2 -מיליון  ₪בלבד )וללא המענק על כ0.88 -
מיליון  ₪בלבד(.
כאמור לעיל ,מר שלום פישר  -שהינו בעל מניות ,כחלק מראייה ארוכת טווח וכחלק
מחשיבות השמירה על הרצף הניהולי ובמטרה לתמוך בחברה ולאפשר הגדלת רווחיה,
ויתר על שכרו.
סך החיסכון שעומד לנגד החברה ,בגין פונקציית יו"ר דירקטוריון החברה ,נאמד אפוא
בכ 3.5 -מיליון  ₪אל מול מדיניות התגמול ,בכ 2.8 -מיליון  ₪אל מול הסכמי ההעסקה
עם היו"רים במונחי  2013ובכ 1.8 -מיליון  ₪אל מול העלות בפועל בשנת .2013
השוואת העלויות כאמור ,מתוארת בגרף  2שלהן:

 8שכר חודשי ברוטו בסך  145אלפי ש"ח ,כפול  12חודשים ,ובתוספת  45%בגין סוציאליות.
 9מחושב לפי מקסימום מענק של  15משכורות.
 10העלות המצוינת מתייחסת לעלות של מר ביסקר בלבד .מר שלום פישר ,אשר ימשיך לכהן כיו"ר דירקטוריון
משותף בחברה יקבל גמול דירקטורים בלבד ,כמו יתר הדירקטורים בחברה .קרי - ,הוא לא יקבל שכר בגין כהונתו
בפונקציה של יו"ר הדירקטוריון ,ככזו ,אלא גמול כדירקטור בלבד כמו יתר הדירקטורים בחברה.
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החברה )אלפי (₪
ה
טוריון
ית יו"ר דירקט
עלות פונקצי ת
השוואת סך על
גרף  : 2הש
5,000

סך הכל עלות )אללפי ש"ח(

4,500
4,000
4,698
8

3,500
3,000

חסכון עלות הפונקציה בפועל

2,500
2,000

 1,763אלפי .₪
1

4
4,021

1,500

2,981

1,000
1,218

500
‐
סכם
על פי הס
2013
במונחי 3

בפועל
לשנת 2013

מדיניוות התגמול

תנאי העסקה מוצעים

הלן גרף (5
)וראה להל
תייעלות הכולללת לחיזוק ררווחיות החבררה.
מתכנית ההת
החברה רואה במהלכים אלה חלק מ
הולי.
את הרצף הניה
בעת זו לשמר ת
המהותי ת
לשקף את הצורך ה
ף
אלה כאמור ,באים
מהלכים א
טנית
מר ביסקר ,אשר תרומתו הככוללת והפרט
סקתו של ר
יש להדגיש את חשיבוות המשך העס
אה לביטוי ביכולותיו המייוחדות בהובבלת החברה ,בבשמירת הידדע שצבר בשנותיו
לחברה בא
ה
קטת
בחברה ללצורך השלמת המהלכים האסטרטגייים בהם נוק
החברה ,לייצוב וחייזוק
מעונאות והנדדל"ן.
סיונו הייחודי בתחומי הקמ
תוך ניצול ניס
ה העסקיות ת
תוצאותיה
מת מהלכי הררה-ארגון לטוובת החברה ולהמשך פיתווחה .
אפשרו השלמ
כל אלה יא
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 .4מדגם חברות
 4.1מתודולוגיה
בהתאם למדיניות התגמול של החברה ,חברות ההשוואה שייבחרו לצורך המדגם,
יכללו את המאפיינים הבאים:
•

חברות העוסקות בתחום קמעונאות או בתחומים עסקיים דומים.

•

חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה ושווי השוק קרוב לזה של החברה.

•

חברות ציבוריות הדומות לחברה במדדים פיננסים כגון :היקף מאזן ,הון עצמי,
מחזור מכירות ,רווח תפעולי ורווח נקי.

•

חברות המעסיקות כוח אדם בהיקפים הדומים לחברה.

בנוסף ,בכדי להבטיח הלימה בין כלל רכיבי התגמול המוצעים ,בבחינה השוואתית
כאמור יינתן משקל גם להיבט הביצועים של החברה ,כך שייבחן ויוצג הקשר בין
ביצועי החברה ומיקומה בין חברות ההשוואה המופיעות בסקר ההשוואתי ,והכל ככל
שניתן להציג פרמטרים רלוונטיים מקשרים השוואתיים כאמור וכפוף למידע הזמין
ככל שקיים.

 4.2חברות קמעונאות המזון שלא נכללו במדגם
בבחירת המדגם לסקר ההשוואתי ,סקרנו את החברות הקמעונאיות הגדולות בתחום
המזון בישראל .מהסקירה ,עולה כי לא ניתן לכלול חברות אלו במדגם מהסיבות
המפורטות בלוח  6להלן:

לוח  :6חברות גדולות מתחום קמעונאות המזון שלא נכללו במדגם
שם החברה
רמי לוי שיווק
השקמה
ריבוע כחול
יינות ביתן
חצי חינם
טיב טעם
קואופ ישראל

נימוק מדוע לא נכללו במדגם
למיטב הידיעה ,יו"ר הדירקטוריון איננו יו"ר פעיל
)בהתאם ,הוא גם איננו נמנה על חמשת מקבלי השכר
הגבוה ששכרם מפורסם בדוחותיה התקופתיים של
החברה(
מקבוצת "אלון ריבוע כחול" שהינה חברה דואלית
ואין נתונים פומביים אודות מקבלי השכר
אינה נסחרת בבורסה
אינה נסחרת בבורסה
למיטב הידיעה ,יו"ר הדירקטוריון איננו יו"ר פעיל
)בהתאם ,הוא גם איננו נמנה על חמשת מקבלי השכר
הגבוה ששכרם מפורסם בדוחותיה התקופתיים של
טיב טעם(
אינה נסחרת בבורסה

כיוון שבמדגם אין חברות קמעונאות מזון ,לא ניתן להציג השוואה של ביצועים ,היות
והשוואה כאמור נכון שתבוצע בין חברות בקמעונות המזון )לאור התחרות ,הרגולציה
וכו'( ולא בין חברות האחרות שנכללו במדגם שאינן מתחום קמעונאות המזון.
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 4.3חברות המדגם
לצורך ביצוע ההשוואה של תנאי ההעסקה ,נבחרו  16חברות ציבוריות )לא כולל
החברה( .חברות אלו כוללות מספר פרמטרים דומים כמפורט להלן:
•

מדד מניות והמירים –  9חברות הנסחרות במדד ת"א ) 75שהוא המדד בו נסחרת
החברה( 4 ,חברות הנסחרות במדד ת"א  25ו –  3חברות הנסחרות ביתר מניות
והמירים )הדומות בפרמטרים השונים לחברה(.

•

שווי שוק – על פי פרמטר זה )מהגבוה לנמוך( ,עולה כי נכון ליום  ,7.1.2015שהינו
היום המייצג ,החברה ממוקמת במקום  12מתוך  17החברות הציבוריות ,בשווי
 1,714מיליון .₪

•

מדדים פיננסיים נוספים – בוצעה השוואה מתוך הדוחות הכספיים בתאריכים
 31.12.2013ו 30.09.2014 -למדדים נוספים כגון :הון עצמי ,סך מאזן ,מחזור
מכירות רווח תפעולי ורווח נקי.

מיקום שופרסל בהשוואה ,לעומת שאר חברות המדגם על פי מדדים פיננסיים ,מפורט
בגרפים  3ו 4 -שלהלן:

גרף  :3השוואת מדדים פיננסיים לשאר חברות המדגם ליום 31.12.2013

5
8

9

8

שופרסל

11

9
11

שופרסל

שופרסל

שופרסל
שופרסל

שופרסל
שופרסל

11
8

7

8
5

5

הון עצמי
דצמבר 2013

7

סך מאזן
דצמבר 2013

מחזו ר
ינואר -דצמבר 2013

רווח תפעולי
ינואר -דצמבר 2013

רווח נקי
ינואר -דצמבר 2013

שווי שוק
ליום 7.1.15

)ראה לוח  1נספח א'(
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גרף  :4השוואת מדדים פיננסיים לשאר חברות המדגם ליום 30.09.2014

5
10

שופרסל

11

13
16

12

16

שופרסל
שופרסל

11

שופרסל
שופרסל

6

5

3
הון עצמי
ספטמבר 2014

סך מאזן
ספטמבר 2014

מחזור
ינואר -ספטמבר 2014

שופרסל

שופרסל

רווח תפעולי
ינואר -ספטמבר 2014

רווח נקי
ינואר -ספטמבר 2014

שווי שוק
ליום 7.1.15

)ראה לוח  2נספח א'(
ניתן לראות ,כי חל שינוי מהותי בחלק מהמדדים הפיננסיים בין יחס שופרסל לשאר
חברות המדגם בין  30.09.2014לבין .31.12.2013
הדבר נובע מכך ,שלחברה הוצאות תפעוליות חד פעמיות בסך  191מיליון  ₪בשלושה
רבעונים בשנת  2014עקב תכנית ההתייעלות של החברה ,שכללה סגירת סניפים ותכנית
פרישה מרצון לעובדים.
הוצאה זו משפיעה באופן ישיר על הרווח התפעולי ,הרווח הנקי וההון העצמי של
החברה .ראה גם בסעיף  2.1.4לעיל.
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 4.4השוואת תנאי העסקה במדגם
לצורך בחינת סבירות תנאי ההעסקה המוצעים למר רפי ביסקר ,יו"ר דירקטוריון
משותף של החברה ,נלקחה עלות העסקתו המוצעת של מר ביסקר ,כאשר עלות השכר
הקבועה )להבדיל מהתגמול המשתנה( תוקננה להיקף משרה מלאה )מהיקף משרה של
 25%ל –  .(100%באופן הנ"ל ,העלות מסתכמת לסך של כ 3,882 -אלפי  ₪לשנה.
במסגרת זו ,בוצעו שתי השוואות כדלהלן:
השוואה א'  -השוואה הן של מכלול עלות ההעסקה הכולל כסכום אבסולוטי ,והן של
עלות כל אחד מהרכיבים  -הרכיב הקבוע והרכיב המשתנה.
עלות ההעסקה בכל אחת מחברות המדגם ,כוללת את רכיבי התגמול להם זכאי יו"ר
הדירקטוריון ,כמפורט:
•

עלות השכר השנתית – מבוססת על נתוני השכר בפועל לשנת  ,2013ובמידה וקיים
עדכון לשכר ,מבוססת על הנתונים העדכניים ביותר .ככל שיו"ר הדירקטוריון
מכהן בחלקיות משרה ,בוצע תקנון עלות שכרו )רכיב קבוע( להיקף משרה מלאה.

•

גובה מענק שנתי – מענק שנתי ששולם בפועל ליו"ר הדירקטוריון בשנת .2013

•

תשלום מבוסס מניות – ככל שקיים ,מענק הוני המורכב ממניות או אופציות
שהוענק ליו"ר הדירקטוריון.

השוואה ב'  -השוואה הן של מכלול עלות ההעסקה הכולל כסכום אבסולוטי ,והן של
עלות כל אחד מהרכיבים  -הרכיב הקבוע והרכיב המשתנה ,כאשר:
עלות ההעסקה בכל אחת מחברות המדגם ,כוללת את רכיבי התגמול להם זכאי יו"ר
הדירקטוריון המשותף ,כמפורט:
•

עלות השכר השנתית ותשלום מבוסס מניות – ללא שינוי מהשוואה א'.

•

גובה מענק שנתי – מענק שנתי מקסימאלי שיו"ר הדירקטוריון זכאי לקבל על פי
מסמך מדיניות התגמול של החברה הרלוונטית.

כמו-כן בוצעה השוואה של עלות בפועל  -קרי ,העלות ) (cost to companyבגין
פונקציית יו"ר דירקטוריון החברה ,להבדיל מהיקף משרה מסוים )דהיינו ,ללא תיקנון
למשרה מלאה(.
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 .5ממצאים  -על פי מדגם ההשוואה
בוצע תיקנון )בגין הרכיב הקבוע( של כל אחד מיו"ר דירקטוריון חברות המדגם ובכלל זה
שופרסל  ,ל 100% -משרה ,כמפורט להלן:

 5.1השוואה לאחר תיקנון )בגין הרכיב הקבוע(
השוואה א'  -עלות בפועל לשנת ) 2013תקנון רכיב קבוע( ומענק ששולם בפועל
מתוך השוואה של  16יו"ר דירקטוריון בחברות המדגם והחברה עולה ,כי סך עלות
העסקתם השנתית נעה בין  1,474אלפי  ₪ל 5,522 -אלפי ) .₪ראה לוח  3בנספח ב'(
מיקום תנאי ההעסקה של מר ביסקר ביחס לשאר יו"ר חברות המדגם ,מפורטים בגרף
 5שלהלן:

גרף  :5תנאי העסקה על פי השוואה א' בהיקף  25%משרה מתוקנן למשרה מלאה
6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

מענק שנתי

עלות שכר

תשלום מבוסס מניות

סך עלות העסקת מר ביסקר בחברה מסתכמת ב 3,882 -אלפי  ₪ונמצאת במקום 5
מתוך ) 16במיון מהגבוה לנמוך( ,כאשר הממוצע והחציון בהשוואה זו מסתכמים בכ –
 3,147אלפי  ₪ובכ –  3,319אלפי  ₪בהתאמה .ראוי לציין שוב ,כי עלות העסקה של מר
ביסקר בסך של  3,882אלפי  ,₪לפיה בוצעה ההשוואה ,הינה עלות "תיאורטית"
הנובעת מתיקנון "תיאורטי" למשרה מלאה ,כאמור לעיל.
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השוואה ב'  -עלות שכר בפועל לשנת ) 2013תקנון רכיב קבוע( ומענק מקסימלי על
פי מסמך מדיניות התגמול של החברה הרלוונטית
מתוך השוואה של  17יו"ר דירקטוריון בחברות המדגם והחברה עולה ,כי סך עלות
העסקתם השנתית נעה בין  1,474אלפי  ₪ל 5,963 -אלפי ) .₪ראה לוח  4בנספח ב'(
מיקום תנאי ההעסקה של של מר ביסקר ביחס לשאר יו"ר חברות המדגם ,מפורטים
בגרף  6שלהלן:

גרף  :6תנאי העסקה על פי השוואה ב' בהיקף  25%משרה מתוקנן למשרה מלאה
6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

מענק שנתי

עלות שכר

תשלום מבוסס מניות

סך עלות העסקת מר ביסקר בחברה מסתכמת בכ 3,882 -אלפי  ₪ונמצאת במקום 11
מתוך ) 17במיון מהגבוה לנמוך( ,כאשר הממוצע והחציון בהשוואה זו מסתכמים בכ-
 3,854אלפי  ₪ובכ 4,137 -אלפי  ₪בהתאמה .ראוי לציין שוב ,כי עלות העסקה של מר
ביסקר בסך של  3,882אלפי  ,₪לפיה בוצעה ההשוואה ,הינה עלות "תיאורטית"
הנובעת מתיקנון "תיאורטי" למשרה מלאה ,כאמור לעיל.

 5.2השוואה במונחים אבסולוטים – עלות פונקציית יו"ר דירקטוריון
בלוח  5אשר בנספח ב' ,מוצגות העלויות בפועל בשנת  ,2013של  16יו"ר דירקטוריון בחברות
המדגם .נתוני יו"ר דירקטוריון החברה ,מוצגים על פי תנאי ההעסקה המוצעים.
הנתונים המוצגים אינם מתוקננים ל 100% -משרה ביחס לנושאי משרה המועסקים בחלקיות
משרה )ובכלל זה ביחס לשופרסל( ,אלא מוצגים באופן אבסולוטי .קרי  -התשלום ששולם
בפועל בגין פונקציית יו"ר הדירקטוריון בחברה הרלוונטית.
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על פי גרף  7שלהלן ,סך עלות העסקת מר ביסקר בחברה באופן אבסולוטי ,מסתכמת ב1,218 -
אלפי  ₪ונמצאת במקום  15מתוך ) 16במיון מהגבוה לנמוך( ,כאשר הממוצע והחציון
בהשוואה זו מסתכמים בכ –  2,711אלפי  ₪ובכ –  2,313אלפי  ₪בהתאמה.

גרף :7השוואה  -תנאי העסקה בסכומים אבסולוטים )אלפי (₪
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

עלות שכר

מענק שנתי
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 .6סיכום ומסקנות
השוואה לאחר תקנון משרה
התפלגות מרכיבי עלות העסקת מר ביסקר כיו"ר דירקטוריון משותף בהיקף  25%משרה
מתוקנן למשרה מלאה ,ביחס לחברות ההשוואה מפורטת בלוחות  7ו –  8שלהלן:

לוח  :7השוואה א' )אלפי (₪

תשלום מבוסס מניות
עלות שכר
מענק
סך עלות העסקה
אחוזון

מינימום

רביע ראשון

ממוצע

חציון

רביע שלישי

שופרסל

מקסימום

0

0

265

0

0

0

1,487

1,474

2,144

2,417

2,940

3,263

3,552

2,395

0

0

464

379

552

330

1,640

1,474

2,144

3,147

3,319

3,815

3,882

5,522

0%

25%

42%

50%

75%

78%

100%

לוח  :8השוואה ב' )אלפי (₪

תשלום מבוסס מניות
עלות שכר
מענק
סך עלות העסקה
אחוזון

מינימום

רביע ראשון

ממוצע

שופרסל

חציון

רביע שלישי

מקסימום

0

0

249

0

0

221

1,487

1,474

2,724

2,382

3,552

2,387

3,154

2,395

0

725

1,224

330

1,750

1,164

2,081

1,474

3,449

3,854

3,882

4,137

4,538.0

5,963

0%

25%

33%

37%

50%

75%

100%

לאור הממצאים בהשוואות א' ו – ב' )בתיקנון ל 100% -משרה ביחס לנושאי משרה
המועסקים בחלקיות משרה ובכלל זה ,ביחס לשופרסל( ,חבילת התגמול של מר ביסקר
ממוקמת בטווח האחוזון ה 37 -ל  78 -ביחס לקבוצת ההשוואה ,בעוד שסך חבילת התגמול
הממוצעת בקבוצת ההשוואה ממוקמת בטווח האחוזון ה 33 -ל .42 -

השוואה במונחים אבסולוטים – עלות פונקציית יו"ר דירקטוריון
התפלגות עלות העסקת מר ביסקר כיו"ר דירקטוריון משותף ,בסכום האבסולוטי ביחס
לתשלום ששולם בפועל בגין פונקצית יו"ר הדירקטוריון בחברות ההשוואה )קרי ,ללא תיקנון(,
מוצגת בלוח  9שלהלן:

29

 3פברואר 2015

עליזה שרון יעוץ וניהול ) (1997בע"מ

לוח  :9עלות פונקצית יו"ר )אלפי (₪
מינימום

שופרסל

רביע ראשון

חציון

ממוצע

רביע שלישי

מקסימום

0

0

0

0

265

0

1,487

עלות שכר

441

888

1,901

2,313

1,981

2,713

1,796

מענק

379

330

0

0

464

946

1,640

סך עלות העסקה

820

1,218

1,901

2,313

2,711

3,659

4,923

אחוזון

0%

4%

25%

50%

55%

75%

100%

תשלום מבוסס מניות

על פי הממצאים בהשוואת הסכום האבסולוטי עבור פונקצית יו"ר דירקטוריון )ללא תיקנון
ל 100% -משרה ביחס לנושאי משרה המועסקים בחלקיות משרה ובכלל זה ,ביחס לשופרסל(
לוח ,חבילת התגמול של מר ביסקר ממוקמת ה 4 -ביחס לקבוצת ההשוואה ,בעוד שסך
חבילת התגמול הממוצעת בקבוצת ההשוואה ממוקמת באחוזון ה.55 -

לסיכום
מסקנתנו הינה כי עלות תנאי ההעסקה של מר ביסקר הינה הוגנת וסבירה.
מסקנתנו זו מתבססת על השוואת עלות תנאי העסקתו של מר ביסקר לעומת עלות תנאי
העסקה של יושב ראש הדירקטוריון ביתר חברות המדגם ,ובחתכי ההשוואה השונים
שנסקרו– השוואה של עלות העסקת מר ביסקר )לאחר תיקנון למשרה מלאה( לעומת העלות
בפועל לשנת  2013של היו"ר בחברות המדגם ולעומת העלות הכוללת מענק מקסימאלי לפי
תנאי מדיניות התגמול של חברות המדגם וכן ,בהשוואה לעלות פונקציית משרת היו"ר
בפועל )קרי ,ללא תיקנון( .בהתחשב בכל ההשוואות האמורות ,אתגרי הניהול העומדים בפני
שופרסל ,והיקף עסקיה אנו סבורים כי עלות תנאי העסקתו של מר ביסקר הינם הוגנים
וסבירים .נוסיף ונציין ,וכפי שנסקר בהרחבה בעבודתנו לעיל ,כי עלות תנאי העסקה
המוצעים מהווה חיסכון משמעותי מאוד לעומת העלות בפועל בגין פונקציה זו בה נשאה
החברה בעבר ולעומת העלות שמאפשרת מדיניות התגמול בגין פונקציה זו.
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עליזה שרון יעוץ וניהול ) (1997בע"מ

שופרסל בע"מ

לוח  :1מדגם נתוני שנת 2013
השוואת נתונים כספיים של חברות ציבוריות
הון עצמי

סך מאזן

מחזור

רווח תפעולי

רווח נקי

נכון ליום
7.1.15
שווי שוק

נתונים על בסיס סקירת דוחות כספיים ליום 31.12.13

מיליון ₪

 1אסם השקעות בע"מ

ת"א 25/100

תעשייה

מזון

2,253

3,642

4,190

526

376

7,257

 2שטראוס גרופ בע"מ
 3פז חברת הנפט בע"מ

ת"א 25/100

תעשייה

מזון

2,551

6,643

5,605

529

331

5,978

ת"א 25/100

השקעה ואחזקות

השקעה ואחזקות

3,342

13,491

19,635

254

113

5,014

ת"א 25/100

ביטוח

ביטוח

5,139

109,734

20,833

983

617

4,893

ת"א 75/100

ביטוח

ביטוח

4,517

78,698

14,513

1,026

681

3,759

 6בתי זקוק לנפט בע"מ
 7שיכון ובינוי בע"מ

ת"א 75/100

תעשייה

כימיה ,גומי ופלסטיק

2,724

15,718

34,694

151

)(579

3,357

ת"א 75/100

נדל"ן ובינוי

נדל"ן ובינוי

1,146

10,523

6,370

841

393

3,264

בע"מ
מ
 8כלל החזקות עסקי ביטוח בע

ת"אא 75/100
ת

ביטוח

ביטוח

3 927
3,927

86 050
86,050

16 176
16,176

945

560

2 975
2,975

 9איירפורט סיטי בע"מ
 10מלונות דן בע"מ

ת"א 75/100

נדל"ן ובינוי

נדל"ן ובינוי

3,586

9,722

750

664

331

2,381

יתר מניות והמירים

מסחר ושירותים

מלונאות ותיירות

910

1,749

1,145

171

107

2,092

ת"א 75/100

נדל"ן ובינוי

נדל"ן ובינוי

1,882

4,636

287

515

302

1,825

ת"א 75/100

מסחר ושירותים

מסחר

1,198

7,278

11,909

438

210

1,714

 13סנו מפעלי ברונוס בע"מ
 14אל-רוב )ישראל( בע"מ

יתר מניות והמירים

תעשייה

כימיה ,גומי ופלסטיק

735

1,089

1,477

154

87

1,573

ת"א 75/100

נדל"ן ובינוי

נדל"ן ובינוי

3,376

11,525

921

359

145

1,361

 15מבני תעשייה בע"מ

ת"א 75/100

נדל"ן ובינוי

נדל"ן ובינוי

1,976

10,248

720

424

138

1,145

 16קרור אחזקות בע"מ
 17דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ

ת"א 75/100

תעשייה

מזון

538

760

969

126

107

731

יתר מניות והמירים

מסחר ושירותים

שרותים

1,185

4,150

6,492

125

38

חברה

 4מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ
 5הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ

 11ביג מרכזי קניות בע"מ
 12שופרסל בע"מ

מדד מניות והמירים

תת ענף

ענף

) (1מאחר והחברה נמחקה מהבורסה שווי השוק הינו אפס

השוואת חברות 2013
רפי ביסקר  25% - 12 - 2014בלבד xlsx.1-
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עליזה שרון יעוץ וניהול ) (1997בע"מ

שופרסל בע"מ

לוח  :2מדגם נתוני ספטמבר 2014
השוואת נתונים כספיים של חברות ציבוריות
הון עצמי

סך מאזן

מחזור

רווח תפעולי

רווח נקי

נכון ליום
7.1.15
שווי שוק

נתונים על בסיס סקירת דוחות כספיים ליום 30.9.14

מיליון ₪

 1אסם השקעות בע"מ

ת"א 25/100

תעשייה

מזון

2,403

3,817

3,224

399

300

7,257

 2שטראוס גרופ בע"מ
 3פז חברת הנפט בע"מ

ת"א 25/100

תעשייה

מזון

2,681

6,796

4,051

493

301

5,978

ת"א 25/100

השקעה ואחזקות

השקעה ואחזקות

3,278

14,566

14,119

522

179

5,014

ת"א 25/100

ביטוח

ביטוח

5,445

117,925

13,452

609

390

4,893

ת"א 75/100

ביטוח

ביטוח

4,759

87,202

10,491

490

316

3,759

 6בתי זקוק לנפט בע"מ
 7שיכון ובינוי בע"מ

ת"א 75/100

תעשייה

כימיה ,גומי ופלסטיק

2,795

15,240

26,469

534

83

3,357

ת"א 75/100

נדל"ן ובינוי

נדל"ן ובינוי

1,365

11,394

4,441

438

243

3,264

בע"מ
מ
 8כלל החזקות עסקי ביטוח בע

ת"אא 75/100
ת

ביטוח

ביטוח

4 257
4,257

91 036
91,036

10 726
10,726

262

147

2 975
2,975

 9איירפורט סיטי בע"מ
 10מלונות דן בע"מ

ת"א 75/100

נדל"ן ובינוי

נדל"ן ובינוי

3,913

9,659

566

484

341

2,381

יתר מניות והמירים

מסחר ושירותים

מלונאות ותיירות

921

1,834

842

97

53

2,092

ת"א 75/100

נדל"ן ובינוי

נדל"ן ובינוי

2,033

5,182

243

263

151

1,825

ת"א 75/100

מסחר ושירותים

מסחר

956

7,405

8,792

)(95

)(149

1,714

 13סנו מפעלי ברונוס בע"מ
 14אל-רוב )ישראל( בע"מ

יתר מניות והמירים

תעשייה

כימיה ,גומי ופלסטיק

781

1,214

1,146

133

86

1,573

ת"א 75/100

נדל"ן ובינוי

נדל"ן ובינוי

10,890

11,571

668

149

35

1,361

 15מבני תעשייה בע"מ

ת"א 75/100

נדל"ן ובינוי

נדל"ן ובינוי

1,936

9,370

504

310

65

1,145

ת"א 75/100

תעשייה

מזון

620

818

721

101

82

731

מדד מניות והמירים

חברה

 4מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ
 5הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ

 11ביג מרכזי קניות בע"מ
 12שופרסל בע"מ

 16קרור אחזקות בע"מ
 17דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ
)(1

)(1

יתר מניות והמירים

ענף

מסחר ושירותים

תת ענף

שרותים

מאחר והחברה נמחקה מהבורסה שווי השוק הינו אפס

השוואת חברות 9 2014
9-2014
רפי ביסקר  25% - 12 - 2014בלבד xlsx.1-
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1,150

3,838

4,493

128
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עליזה שרון יעוץ וניהול ) (1997בע"מ

שופרסל בע"מ  -שכר ומענק בפועל

לוח  :3השוואה א'  -עלות תנאי העסקת יו"ר דירקטוריון )בתקנון למשרה מלאה(
אלפי ₪

שם

חברה
)(2

משה לחמני

1

שיכון ובינוי בע"מ

2

שטראוס גרופ בע"מ

3

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ

4

מבני תעשיה בע"מ
)(1

5
6

אסם השקעות בע"מ

7

)(2

)(3

שופרסל בע"מ

8

)(2

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ
דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ

)(2

)(3

9

איירפורט סיטי בע"מ

10

כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ

)(2

)(2

עפרה שטראוס

יו"ר דירקטוריון

80%

0

3,156

המבורגר יאיר

יו"ר דירקטוריון

100%

0

2,952

1,304

4,256

אליעזר פישמן

יו"ר דירקטוריון

50%

0

3,900

0

3,900

11

בע"מ
פז חברת הנפט "

12

אל-רוב )ישראל( בע"מ

)(2

13

בתי זקוק לנפט בע"מ

14

ביג מרכזי קניות בע"מ

)(2

)(2

15

מלונות דן בע"מ

16

סנו מפעלי ברונוס בע"מ

)(2

)(1

נתוני השכר המוצעים

)(2

השכר מבוסס על נתוני השכר לשנת 2013

25%

יו"ר דירקטוריון

100%

יו"ר דירקטוריון

0

2,626

1,103

3,729

שלמה אליהו

יו"ר דירקטוריון

100%

0

2,800

788

אודי ניסן

יו"ר דירקטוריון

80%

2,049

1,460

0

3,509

חיים צוף

יו"ר דירקטוריון

15%

0

2,940

379

3,319

)(4

יו"ר דירקטוריון

דני נוה

אלפרד אקירוב

85%
90%

יו"ר דירקטוריון

100%

יו"ר דירקטוריון

441
0
0

2,408
2 508
2,508
2,313

366
0
0

3,215
2 508
2,508
2,313

דיויד פדרמן

יו"ר דירקטוריון

100%

0

1,975

0

1,975

יהודה נפתלי

יו"ר דירקטוריון

100%

0

1,851

0

1,851

מיכאל פדרמן

יו"ר דירקטוריון

100%

0

1,500

0

1,500

ברונו לנדסברג

יו"ר דירקטוריון

) (3השכר מבוסס על נתוני השכר שעודכנו לשנת 2014
) (4שכרו מתוקנן לפי שנה מלאה
____________
מקרא:
 - Aתשלום מבוסס מניות ממוצע לשנה )למעט נתוני החברה(.
 - Bעלות שכר שנתי המעודכן )בפועל  2013או מעודכן ) (2014למעט נותני החברה(
החברה(.
רה(.
נתוני הח
)למעט תו
) 2013ל ע
ת0 3
ועל בשנת
ששולם בפועל
ול
מענקק
-25%ע
ה
גובה
גו
עלות יוC
השוואה א
25%
יו"רר -לפי
רפי ביסקר  25% - 12 - 2014בלבד xlsx.1-

0

3,552

330

3,882
3,588

צדיק בינו
)(2

75%

1,487

2,395

1,640

5,522

1,387

דן פרופר
)(3

היקף משרה

A
תשלום מבוסס מניות
לשנת 2013

B
עלות שכר שנתי

C
מענק בשנת 2013
שולם בפועל

סה"כ עלות תנאי
העסקה
4,543

רפי ביסקר
)(2

יו"ר דירקטוריון

D=A+B+C

35

100%

0

1,474

0

1,474

ממוצע סה"כ עלות
העסקה צפוי
)לא כולל נתוני
החברה(

265

2,417

464

3,147

חציון

0

2,408

0

3,319

15:33
18/01/2015

עליזה שרון יעוץ וניהול ) (1997בע"מ

שופרסל בע"מ  -מענק על פי תקרה במדיניות התגמול

לוח  :4השוואה ב'  -עלות תנאי העסקת יו"ר דירקטוריון )בתקנון למשרה מלאה(
אלפי ₪

חברה
1

שיכון ובינוי בע"מ

שם

)(2

משה לחמני

)(2

2

שטראוס גרופ בע"מ

3

אל-רוב )ישראל( בע"מ

4

כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ

)(2
)(2

5

מבני תעשיה בע"מ

6

דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ

7

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ

8
9

)(2

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

)(2

)(3

)(2

בתי זקוק לנפט בע"מ

)(4) (2

היקף משרה

A
תשלום מבוסס מניות
לשנת 2013

B
עלות שכר שנתי

C
תקרת מענק על פי
מדיניות

75%

1,487

2,395

2,081

5,963

עפרה שטראוס

יו"ר דירקטוריון

80%

0

3,156

2,000

5,156

אלפרד אקירוב

יו"ר דירקטוריון

100%

0

2,313

2,700

5,013

יו"ר דירקטוריון

85%

441

2,408

1,700

4,549

דני נוה

)(3

יו"ר דירקטוריון

D=A+B+C
סה"כ עלות תנאי
העסקה

)(5

אליעזר פישמן

יו"ר דירקטוריון

50%

0

3,900

627

4,527

אודי ניסן

יו"ר דירקטוריון

80%

2,049

1,460

840

4,349

המבורגר יאיר

יו"ר דירקטוריון

100%

0

2,952

1,393

4,345

שלמה אליהו

יו"ר דירקטוריון

100%

0

2,800

1,500

4,300

דיויד פדרמן

יו"ר דירקטוריון

100%

0

1,975

2,000

3,975

דן פרופר

יו"ר דירקטוריון

100%

0

2,626

1,286

3,912

11

שופרסל בע"מ

רפי ביסקר

יו"ר דירקטוריון

25%

0

3,552

330

3,882

12

קירור אחזקות בע"מ

)(3

דורון שטייגר

יו"ר דירקטוריון

55%

0

1,855

2,000

3,855

13

פז חברת הנפט בע"מ

)(2

14

איירפורט סיטי בע"מ

15

ביג מרכזי קניות בע"מ

10

אסם השקעות בע"מ
)(1

)(3
)(2

)(2

16

מלונות דן בע"מ

17

סנו מפעלי ברונוס בע"מ

)(1

)(2

צדיק בינו

יו"ר דירקטוריון

90%

0

2,508

1,050

3,558

חיים צוף

יו"ר דירקטוריון

15%

0

2,940

400

3,340

יהודה נפתלי

100%

יו"ר דירקטוריון

מיכאל פדרמן

יו"ר דירקטוריון

100%

0

1,500

0

1,500

ברונו לנדסברג

יו"ר דירקטוריון

100%

0

1,474

0

1,474

נתוני השכר המוצעים

) (2השכר מבוסס על נתוני השכר לשנת 2013
)(3

השכר מבוסס על נתוני השכר שעודכנו לשנת 2014

) (4אומדן המענק מחושב תאורטית לפי מסמך המדיניות
)(5

שכרו מתוקנן לפי שנה מלאה

____________
מקרא:
 - Aתשלום מבוסס מניות ממוצע לשנה )למעט נתוני החברה(.
 - Bעלות שכר שנתי המעודכן )בפועל  2013או מעודכן ) (2014למעט נותני החברה(
 - Cגובה מענק מקסימאלי כפי שדווח במסמך מדיניות התגמול של החברה )למעט נתוני חברה(
עלות יו"ר לפי  -25%השוואה ב
רפי ביסקר  25% - 12 - 2014בלבד xlsx.1-

0

1,851

0

1,851

36

ממוצע סה"כ עלות
העסקה צפוי
)לא כולל נתוני
החברה(

249

2,382

1,224

3,854

חציון

0

2,401

1,339

4,137

15:33
18/01/2015

עליזה שרון יעוץ וניהול ) (1997בע"מ

שופרסל בע"מ  -שכר ומענק בפועל

לוח  - :5עלות תנאי העסקת יו"ר דירקטוריון ללא תיקנון
אלפי ₪
D=A+B+C

A
תשלום מבוסס מניות
לשנת 2013

B
עלות שכר שנתי

C
מענק בשנת 2013
שולם בפועל

סה"כ עלות תנאי
העסקה

משה לחמני

יו"ר דירקטוריון

1,487

1,796

1,640

4,923

המבורגר יאיר

יו"ר דירקטוריון

0

2,952

1,304

4,256

3

שטראוס גרופ בע"מ

)(2

עפרה שטראוס

יו"ר דירקטוריון

0

2,525

1,387

3,912

4

אסם השקעות בע"מ

)(2

דן פרופר

5

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

שם

חברה
)(2

1

שיכון ובינוי בע"מ

2

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ

6

דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ

7

)(2

כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ

)(2

)(3

)(2

)(2

שלמה אליהו
אודי ניסן

יו"ר דירקטוריון

8

אל-רוב )ישראל( בע"מ

9

פז חברת הנפט בע"מ

צדיק בינו

10

בע"מ
מ
בתי זקוק לנפט בע
בת

)(2

דיויד פדרמןן

11

מבני תעשיה בע"מ

12

ביג מרכזי קניות בע"מ

)(2

)(2

13

מלונות דן בע"מ

14

סנו מפעלי ברונוס בע"מ

)(2

)(1

15

שופרסל בע"מ

16

איירפורט סיטי בע"מ

)(3

יו"ר דירקטוריון

)(4

)(2

)(3

יו"ר דירקטוריון
יו"ר דירקטוריון

דני נוה

אלפרד אקירוב

0
0
2,049
441
0

יו"ר דירקטוריון

0

יו"ר דירקטוריון

0

דירקטוריוןן
יו"ר ק

2,800
1,195
2,047
2,313
2,269
1,975
,

788
0
366
0
0
0

3,588
3,244
2,854
2,313
2,269
,
1,975

אליעזר פישמן

יו"ר דירקטוריון

0

1,950

0

1,950

יהודה נפתלי

יו"ר דירקטוריון

0

1,851

0

1,851

מיכאל פדרמן

יו"ר דירקטוריון

0

1,500

0

1,500

ברונו לנדסברג

יו"ר דירקטוריון

0

1,474

0

1,474

רפי ביסקר

יו"ר דירקטוריון

0

888

330

1,218

חיים צוף

) (1נתוני השכר המוצעים

0

441

379

820

יו"ר דירקטוריון
ממוצע סה"כ עלות העסקה צפוי
)לא כולל נתוני החברה(

265

1,981

464

2,711

חציון

0

1,975

0

2,313

) (2השכר מבוסס על נתוני השכר לשנת 2013
) (3השכר מבוסס על נתוני השכר שעודכנו לשנת 2014
) (4שכרו מתוקנן לפי שנה מלאה
____________
מקרא:
 - Aתשלום מבוסס מניות ממוצע לשנה )למעט נתוני החברה(.
 - Bעלות שכר שנתי המעודכן )בפועל  2013או מעודכן ) (2014למעט נותני החברה(
החברה(.
(
תיקנוןששולם בפועל בשנת )) 2013למעט נתוני
ללאמענק
גובה
יו"ר לפי- C
-25%
עלות יו ר
רפי ביסקר  25% - 12 - 2014בלבד xlsx.1-

2,626

1,103

3,729
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