
  1/דורון אפיק, עו"ד לא מה שחשבתם – משחקי שליטה

 יומיותאת חברה הבהיר אותו אדם שהוא לא יכול למכור ממיות  50%בשיחה עם אדם שהחזיק 

משום שאם יעשה כן "יאבד שליטה בחברה".  משמעות הדבר היא בפועל שערך מיותיו בחברה ירד 

טק לא פעם מתעקשים "לא לאבד - גם יזמי היימשמעותית מכיוון שאיו יכול לממשן.  באופן דומה 

אז מי באמת בעל השליטה בחברה והאם לשם שליטה שליטה" ועוצרים עסקאות השקעה בחברה. 

  ?חייבים להחזיק מחצית מהמיות

לכוון את פעילותו, למעט יכולת הובעת רק ממילוי החוק הישראלי מגדיר שליטה בתאגיד כיכולת 

מחצית או יותר במחזיק הלפיה .  החוק יוצר חזקה אחרת בתאגידתפקיד של דירקטור או משרה 

מאמצעי השליטה בתאגיד היו בעל השליטה, אולם אין הדבר מחויב.  אמצעי שליטה מוגדרים באופן 

שוה בחקיקה השוה אך מקובל שזכות ההצבעה באסיפה הכללית של התאגיד והזכות למות 

אין כל מיעה, כמובן, שבחברה יהיו מספר בעלי   שליטה.להמכ"ל חשבים את דירקטורים או 

  שליטה.

מקרה קלאסי של טעות משפטית יסודית היא כשאדם המחזיק את מלוא מיות החברה מחפש משקיע 

כדמי  מיות בחברה בחברה ומסכם עם מתווך בעסקה שהמתווך מקבל אף הוא שיקבל מחצית המיות

ל, אחוז אחד ממיות החברה, אולם אותו מתווך הפך .  אמם אחזקותיו של המתווך הן,  למשתיווך

והמתווך מחזיק את האחוז  49.5%כעת ללשון המאזיים בחברה (למשל, כל בעל מיות מחזיק 

השליטה בעל קרי,  –על השליטה היחיד בחברה הוא המתווך מצב בו ב בדרך זו וצרבפועל  .הותר)

 ,כל איטרס אמיתי ישיר בטובת החברהואין לו אחזקות מהותיות המיות היחיד שאין לו הוא בעל 

שירצה בעל המיות כל למעט הרצון לקבל את התמורה האישית הגבוהה ביותר שיוכל לקבל מ

  יצביע עימו באסיפת בעלי המיות.שהמתווך 

 ממיות החברהקטן רק אחוז  בפועל הוא מחזיקבוסף, אדם עשוי להיות בעל שליטה בחברה גם אם 

וג מיוחד של מיות.  לפעמים גם מיות חסרות ערך מסוג שוות עלולות להיהפך למיות אם קיים לו ס

שליטה אם החברה דרשת לשות זכויות סוג מיות זה לשם מימוש עסקה ולשם כך דרשת, על פי 

על העסקה (למשל, אם יוצרים מיות  וטוחוק, החלטת סוג של סוג מיות זה שמשמעה בפועל זכות 

וג מיוחד ובעל ערך מוך, אך לשם עסקת מיזוג יש צורך לבטל סוג מיות זה ולהפוך אותו לעובדים מס

.  עקרוית יכול אף להיות מצב בו אדם כלל איו מחזיק מיות בחברה אך הוא בעל למיות רגילות)

שליטה מכוח הסכם המקה לו האפשרות לכוון את פעילות החברה או (והדבר עדיף, מכיוון שחברה 

תקון החברה קובע זכויות יכולה חוקית להפר הוראת תקון) אם  ה להפר הסכם, אולם איהיכול

  המוקות לאותו אדם באופן אישי וללא קשר לאחזקותיו במיות.

עורך דין המתמחה בעסקאות מיזוג ורכישה ידע לסח כון תקון של חברה, הסכם בעלי מיות או 

וכך  מהצדדים את אמצעי השליטה שאותו צד באמת צריךהסכם השקעה באופן שיוכל לתת לכל אחד 

 וכלו לפעול כדי למועיהמוסחים היטב  מסמכים משפטיים.  רק להתגבר על מכשולים במשא ומתן

מסמכי וכו כבר בעת הקמת חברה המתעתדת לגייס משקיעים ישוב שחעוד, .  סכסוכים עתידיים

לבחור בעורך דין המתמחה מת החברה יש בשלב הק.  לכן כבר המתאימים לצורכי החברההאגד 

את האיטרסים של מקימי החברה כדי לאפשר לו לבות  ולחשוף בפיובתחום המיזוגים והרכישות 

  .את האדריכלות המשפטית של החברה באופן התפור למידותיהם של הצדדים
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  2 q./ Doron Afik, Es Not Necessarily What You Had in Mind –Domination Games   

In a conversation with a person who held 50% of a company he complaint that he cannot sell 
shares in the company because if he does so he will "lose his control". This means that the 
actual value of the shares is significantly lower than it should be because of lack of alienability 
of the shares. Similarly high-tech entrepreneurs often insist "not to lose control" and block 
investments in the company. So who really has control over a company and does one really 
need hold over half of the shares in order to have "control". 
The Israeli law defines "control" over a corporation as the ability to direct the activities of the 
corporation except where such ability derives solely from the position of a director or other 
officer of the corporation. The law creates a presumption that the holder of half of the "control 
means" of the corporation is the controlling shareholder, but this presumption may be 
contradicted.  The definition of the term "Control Means" varies from one body of law to the 
other but would generally the right to vote at the general meeting of the corporation and the 
right to appoint directors or the chief executive officers are considered control means.  Note that 
a corporation may have more than one "Control Holder". 
A common legal accident occurs when a person who holds all the shares of a corporation seeks 
an investor to receive half the shares and agrees with a broker brokerage fee in the form of 
shares. Although the broker's holdings are, for example, one percent stake in the company, the 
broker has now become the factor that tips the scales (e.g., each major shareholder holding 
49.5% and the broker holds the remaining percentage). Thus, the broker has now become the 
only control holder in the company – i.e., the controlling shareholder is the only shareholder 
with no significant holdings and with no genuine interest in the benefit of the Company, other 
than the desire to maximize its personal gain from receiving payment for its vote from the 
higher bidder. 
In addition, a person may be a controlling shareholder even if such person holds only a small 
percentage of the shares if a special class of shares exists. Sometimes a lower class of shares 
may become the controlling shares if a transaction may be vetoed by such class.  A change of 
rights of a class of shares require a class vote and if a merger transaction requires change of the 
rights, the class of shares receives effective veto rights (for example, if one created a special 
lower employee share class and for the merger it is necessary to cancel such class and convert 
such shares to ordinary shares).  Theoretically a person may be a holder of control over a 
company even without shares if control rights are granted by agreement which gives the power 
to direct the activities of the Company or (and this is preferable, because a company can breach 
a contract but cannot legally circumvent provisions of its articles of association) if the 
Company's articles state personal rights of a certain person regardless of such person's holdings. 
A mergers and acquisitions lawyer will know how to formulate the company's articles, 
shareholders' agreement or investment agreement to grant each party the means of control such 
party really needs and overcome obstacles in the negotiations. Only well drafted legal 
documents will be able to avoid future conflicts. Furthermore, it is important that as early as at 
the stage of incorporation proper constitutive documents will be drafted to anticipate future 
investments.  Thus, at such stage the company should already consult lawyer specializing in 
mergers and acquisitions and present such lawyer with the interests of the founders of the 
company to allow the lawyer to build the optimal company legal architecture in a manner 
tailored to the parties' needs. 
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