ספטמבר 4102
מזכר
אל :לקוחות המשרד
מאת :יוסי אברהם ושות' ,עורכי דין

הנדון:תיקון מס'  42לחוק החברות ,התשנ"ט0111 -
ביום  6באוגוסט 4102 ,פורסם ברשומות תיקון מספר  42לחוק החברות ,התשנ"ט0111 -
("התיקון" ו"-חוק החברות" ,בהתאמה) .הוראות התיקון ייכנסו לתוקף בחלוף שישה חודשים
מיום פרסומו ברשומות ,קרי ביום  6בפברואר.4102 ,
במסגרת התיקון תוקנו הוראות חוק החברות העוסקות בנוכחותם של עובדים ונושאי משרה
בישיבות ועדת הביקורת ,כך שמעתה ואילך ,תתאפשר נוכחותם של עובדים ונושאי משרה
בישיבות ועדת הביקורת רק אם הוועדה ביקשה את נוכחותם במפורש.
מפאת חשיבותם המעשית של הוראות התיקון ,נפנה את תשומת לבכם במזכר זה להוראות בהן
חלו השינויים נוכח התיקון.

 .0נוכחות עובד של החברה בישיבות ועדת הביקורת
ערב התיקון סעיף (002ה)( )0לחוק החברות קבע ,כי מי שאינו רשאי להיות חבר בועדת
הביקורת לא יהיה נוכח בישיבות הוועדה בעת הדיון ובעת קבלת ההחלטות ,אלא אם קבע
יו"ר הוועדה כי הוא נדרש לשם הצגת נושא מסוים ,ואולם ,עובד החברה שאינו בעל
שליטה או קרובו ,רשאי להיות נוכח בישיבות ועדת הביקורת בעת הדיון ובלבד
שההחלטה תתקבל בלא נוכחותו.
במסגרת התיקון התווספה הדרישה לפיה נוכחות עובד החברה ,שאינו בעל שליטה או
קרובו ,בעת הדיון בועדת הביקורת ,תתאפשר רק אם ביקשה זאת הוועדה.

 .4נוכחות נושא משרה בישיבות ועדת הביקורת בעניין ליקוי מהותי בניהול
העסקי של החברה
סעיף  001לחוק החברות מפרט את תפקידי ועדת הביקורת .ערב התיקון ,סעיף )0(001
לחוק החברות קבע כי על ועדת הביקורת לעמוד על ליקויים בניהול העסקי של החברה,
במידה ומצאה הוועדה ליקוי כאמור שהוא ליקוי מהותי ,עליה לקיים ישיבה אחת לפחות
בעניין הליקוי הנדון .בישיבה כאמור לא יהיו נוכחים נושאי המשרה בחברה שאינם חברי
ועדת הביקורת ,אולם ,נושא משרה רשאי להיות נוכח בישיבה כאמור לשם הצגת עמדה
בנושא שבתחומי אחריותו.
במסגרת התיקון נקבע כי נוכחות נושא משרה לשם הצגת עמדתו בנושא שבתחומי
אחריותו ,בישיבה של ועדת ביקורת בה נדון ליקוי מהותי בניהול העסקי של החברה,
תתאפשר רק אם ביקשה זאת הוועדה.

לסיכום  -ככל שנוכחותם של עובדים ו/או נושאי משרה של החברה נדרשת בישיבות הוועדה ,יש
להקפיד כי הוועדה תבקש את נוכחותם באופן מפורש ,וכי הדבר יירשם בפרוטוקול הישיבה.

****
כל המידע הנכלל במזכר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד ואינו בגדר חוות דעת משפטית .נשמח
לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה ,או למתן ייעוץ משפטי מוסמך לכל שאלה או בעיה
ספציפית שתתעורר בנושא ,לגופה ולנסיבותיה.

בכבוד רב,
יוסי אברהם ושות' ,עורכי דין
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