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Afik & Co. marque la date de décès du leader français, le président Charles de Gaulle (22 novembre 1890 - 9 novembre 1970) 
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Afik & Co. marks the date of demise of French leader, president Charles de Gaulle (22 November, 1890 - 9 November, 1970) 
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  שלא קיבל לידיו נכסי החברה ולא פעל במטרה להונות לא יחוייב בארנונה של החברה בעל מניות ב. 
שלום ת"א: ניתן לחייב בעל מניות בחוב ארנונה של חברה בהתקיים התנאים הקבועים בחוק ההסדרים או בחוק החברות;  אי 

   ישית כנגד בעל המניות.בנטל ההוכחה לעניין התנאים הקבועים בחוק תביא לדחיית התביעה הא ת העיריהעמיד
 
A shareholder who did not receive any company's assets and did not act with intent to deceive will not be held 
accountable for company's city tax debt 
  

  עבודהדיני ו נירוחקנין עדכוני משפט מסחרי, .    6
Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 
 

  אי העברת הפרשות העובד לפנסיה מהווה עילה להרמת מסך ההתאגדותא. 
מדובר בשליחת יד בכספי  עבודה ת"א: במקרים בהם המעביד מנכה מהשכר את חלק העובד לפנסיה אך לא מעבירם לתעודתם

  קה הרמת מסךהעובד ועבירה המצדי
Non-transfer of employee’s pension provisions constitute grounds for lifting the corporate veil 
 

  הסכם העסקת בעל השליטה בחברה שלא אושר כדין במוסדות החברה בטלב. 
קיצוני ואף בלתי חוקי הדבר  בהן הסכם העסקה קובע פיצויים מוסכמים מוגדלים באופן בלתי סביר באופןבנסיבות עבודה ת"א: 

  מצדיק התערבותו של בין הדין לעבודה וביטול הסעיפים. 
An employment agreement of the control holder of a company that was not duly approved by the company will not 
be upheld 
 

 נגד הספק  אי בהירות בחוזה אחיד שבין ספק גדול ללקוח תוביל לפרשנותג. 
  המנסח. -קיימת אי בהירות בהוראות הסכם אחיד בין ספק שירותים משמעותי ללקוח, יש לפרשו נגד הספקכשם: -שלום י

Unclarity in an adhesive contract between a large service provider and a customer will lead to interpretation against 
the services provider  

  עדכוני מקרקעין:     .7
Real Estate Updates 

 זכותו של מקבל נכס מקרקעין במתנה תגבר על עיקול מאוחר בזמן אם הוכח שהמתנה ניתנה בתום לב
; כאשר מתנהעיקול היא עסקת שההתחייבות שקדמה לבעסקאות מתנה נקודת המוצא היא שעיקול מאוחר גובר ככל : מחוזי נצרת

  נותן המתנה פעל בתום לב ולא כדי להתחמק מנושים תועדף זכותו של מקבל המתנה. 
A gift recipient’s right will prevail a later foreclosure if the gift was given in good faith 
 

  
איש וכוללת פרסומים מקצועיים 8,000אחת לשבועיים לקהל של כ  רשימת התפוצה של משרד אפיק ושות', עורכי דין ונוטריון, מופצת

תמציתיים בנושאים משפטיים המעניינים את הקהילה העסקית והינם בתחומים בהם עוסק המשרד. להסרה מהתפוצה או הצטרפות יש
ובכותרת לכתוב "אנא הסירו/צרפו אותי לרשימת התפוצה". ניתן להעביר עדכון זה לכל newsletter@afiklaw.com לשלוח מייל לכתובת 

אדם ובלבד שיועבר בשלמות וללא כל שינוי. אין האמור בעדכון ייעוץ משפטי ובכל נושא מומלץ לפנות למשרדנו על מנת שהעובדות תיבחנה
  היטב בטרם תתקבל החלטה כלשהי.

  http://www.afiklaw.com למאגר פרסומים קודמים:  
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 הסכמי זכיינות וביטולם  מאמר: . 1

Article: Franchise agreements and their termination 
  

  הסכמי זכיינות והיפרדות עסקית בין רשת לזכיין.  מאמר בנושא
An article on the issue of franchise agreements and their termination.   
 

  את המאמר בשפה האנגלית והעברית ניתן למצוא בקישור:
The article may be found in the following link: 
 

http://www.afiklaw.com/files/articles/a217.pdf  

העוסק במשפט המסחרי, , )www.afiklaw.com(, אפיק ושות'משרד מ, יניב פרידהוף ו"דעהמאמר הוא מאת 
 .  דיני חברות והגירה

  
The article is by attorney Yaniv Friedhof, Adv. of the law office of Afik & Co., Attorneys 
and Notary (www.afiklaw.com) whose main practice areas are commercial law, corporate 
law and immigration. 
 
 

   Top Forumהבינלאומי הנחיית עו"ד דורון אפיק בכנס .  2
Moderation by Doron Afik, Esq. of the Top Forum international conference  

  
  
  

הנחה עו"ד דורון  27.10.2016ביום 
אפיק, השותף המנהל של משרד אפיק 
ושות', את היום השני של הכנס 

שעסק   Top Forumהבינלאומי 
בנושא מבנים בינלאומיים ומיסוי 

 משתתפים. 300בינלאומי בנוכחות כ
מצורפת כתבה של הכתבת מיכל חיוט 

  מעיתון פורבס ישראל על הכנס.
   ה)(התמונה על ידי סרגיי גרשק

  
  
 

 
On October 27, 2016, attorney Doron Afik, managing partner of Afik & Co., moderated the 
second day of the TOP FORUM international structures and international taxation 
conference with close to 300 participants 
Attached is an article (in Hebrew) on the conference by journalist Michal Hayut of the Forbes 
Israel magazine. 
(Picture by Sergey Grechka) 

 
  בשפה העברית ניתן למצוא בקישור: המאמראת 

The article may be found in the following link: 
 

217.pdfhttp://www.afiklaw.com/files/articles/p  
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    ניהול הון מתוחכם באמצעות מוצרים מובניםמאמר: .    3
Article: Sophisticated Wealth Management through Structured Products 

  
  מאמר בנושא הנפקות פרטיות של מוצרים מובנים בהתאמה אישית. 

  
Article concerning private placements of tailor made structured products 
 

  את המאמר בשפה האנגלית והעברית ניתן למצוא בקישור:
The article may be found in the following link: 
 

217.pdftaes/http://www.afiklaw.com/files/articl  

  
הקבוצה, עימה משתף משרדנו ). TAO-Alpha )tao.com-www.alpha מ המאמר הינו מאת מר אלון טל

פעולה בליווי לקוחות, מתמחה בניהול השקעות ובייעוץ בפעילות השקעות ריאליות ופיננסיות ובבניית מוצרים 
    פיננסיים בהתאמה אישית למשקיעים כשירים (תאגידים וליחידים).

 
The article is by Mr. Alon Tal, of Alpha-TAO (www.alpha-tao.com). Alpha-TAO, with whom 
our office cooperates, specializes in providing management and consulting services in 
regards to investment activity, including M&A activity and creation of sophisticated tailor 
made investment strategies and financial products to corporates and individuals.   
  

  באירופה  כללים אנכיים בתחום ההגבלים העסקייםמאמר: .    4
Article:The Ageing VBER – The Deceiving Simplicity of A Schema 

  
 Möhrle עורכי הדין הגרמני מאמר בנושא דיני הגבלים עסקיים באירופה מאת ד"ר נילס גילדהוף, ממשרד

Happ Luther, עמו משרדנו מנהל קשרי שיתוף פעולה . 
  

An article on European antirust issues by Dr. Nils Gildhoff, LL.M. of the German law firm of 
Möhrle Happ Luther with whom our office cooperates. 

  
  :את המאמר בשפה האנגלית ניתן למצוא בקישור

The article may be found in the following link: 
 

217.pdfhttp://www.afiklaw.com/files/articles/mhl  

  
  תאגידים, הגבלים עסקיים וניירות ערךעדכוני .     5

    Corporate, Antitrust and Securities Law Updates 
 צדדים ייחשבו כשותפים בעסק אם הם מציגים עצמם כשותפים כלפי חוץ ומתנהגים כךא. 

Parties that present themselves as partners and behave so will be deemed partners 
משפט המחוזי בירושלים, כב' הנשיא אהרון , בית ה13.10.2016כחשאי חגוס נ' לאה זהבה טקלה,   39496-07-15ם) -תא (י[

 פרקש]
 
מהגר מאריתראה רצה לפתוח עסק של בר משקאות בירושלים, אולם בשל העדר מעמד בישראל 
שיתף פעולה עם אזרחית ישראלית אשר גם נרשמה כשוכרת של הנכס ובמהלך התקופה ניהלו 

העסק שלה בלבד וכי המהגר לימים טענה הישראלית ש   שנים. 4השניים את העסק יחדיו במשך 
האריתראי היה עובד שכיר שקיבל אחוזים מההכנסות מלקוחות שהביא ואף פיטרה אותו מעבודתו. 
בית המשפט קבע, כי שותפות היא כל ניהול עסק משותף כשלא חל על היחסים חוק אחר (למשל 

      בעת הקמת חברה).
כדי להחליט     נו הופך את העובד לשותף.חוזה, שעל פיו עובד מקבל תגמול כחלק מרווחי העסק אי

האם קיימת שותפות בודק בית המשפט שורה של מבחנים ככוונת הצדדים להיות שותפים; 
לציבור כשותפים; השתתפות בנכסים ובחזקה של העסק; זכותם השווה לניהול העסק    הצגתם
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     ת היחסים.ולחייב זה את זה בענייני העסק; השתתפות הצדדים ברווחי העסק ומשך מערכ
לכן קבע בית    במקרה זה העדויות הראו שהצדדים הציגו עצמם כשותפות וניהלו את העסק יחד.

  המשפט כי מתקיימת שותפות ויש למסור את מלוא החשבונות כדי לבצע חלוקה של הרווחים.
  

An immigrant from Eritrea wanted to start a business of a drinks bar in Jerusalem, but due 
to the lack of legal status in Israel cooperated with an Israeli who was registered as the 
leasee of the property and the parties ran the business together for about 4 years. Later 
the Israeli claimed that the business was solely hers and the Eritrean immigrant was 
merely and employee who received a percentage of revenues from customers brought 
and she terminated his employment. The Court held that a partnership is the management 
of a business together when another law does not apply (such as when a company is 
incorporated). A contract under which an employee receives a part of the profits as 
remuneration does not make the employee a partner. To decide whether a partnership 
exists a Court will conduct a series of tests such as the parties intent to be partners; 
Presentation to the public of the parties as partners; Participation in the assets and the 
lease of the business; Equal right to manage the business and charge each other on 
matters of business; The parties’ participating in the business profits and the duration of 
the relationship. In this case the evidence showed that the parties presented themselves 
as partners and ran the business together. Therefore, the Court held a partnership exists 
and ordered full accounts to be delivered and a distribution of profits.  
 

  בעל מניות שלא קיבל לידיו נכסי החברה ולא פעל במטרה להונות לא יחויב בחוב ארנונה של החברה ב. 
A shareholder who did not receive any company's assets and did not act with intent to deceive will 
not be held accountable for company's city tax debt 
 

, כב' השופט יפו –בית משפט השלום בתל אביב , 25.10.2016, עיריית תל אביב נ' מרט קורבנוב 30329-09-14תא (ת"א) [
   רונן אילן]

  
עירייה הגישה תביעה אישית כנגד בעל מניות של חברה בטענה כי יש לחייבו באופן אישי בחובות הארנונה 

  שהותירה החברה. 
לבעל מניות חוב ארנונה של חברה מכוח כללי הרמת מסך לפי חוק בית המשפט קבע, שניתן לייחס 

החיוב הוא בגין נכס שאינו משמש למגורים; החברות או מכוח חוק ההסדרים רק בהתקיים מספר תנאים: 
את החוב; החברה הפסיקה את פעילותה; הנתבע הוא אכן החוב הוא חוב ארנונה סופי; החברה לא פרעה 

במקרה דנן  . הנתבע קיבל לידיו את נכסי החברה ללא תמורה או בתמורה חלקיתוגם בעל שליטה בחברה; 
מדובר על חברה שנקלעה לקשיים כלכליים אמיתיים אשר חדלה מלפעול לאחר חודשים ספורים.  העירייה 
לא הצליחה להוכיח כי בעל המניות פעל תוך כוונה להונות נושים ולכן נדחתה הטענה להרמת מסך על פי 

ולכן נדחתה גם הטענה  לא קבל כל נכס מנכסי החברהברות.  זאת ועוד,  הוכח כי בעל המניות חוק הח
  להרמת מסך לפי חוק ההסדרים והתביעה כנגד בעל המניות נדחתה במלואה. 

 
A municipality filed a lawsuit against a shareholder of a company claiming that the 
shareholder is to be personally liable for the city tax debts of the company. 
The Court held that a company’s property tax debt may be attributed to a shareholder by 
piercing the corporate veil under the Companies Act or under the Arrangements Law 
subject to a number of pre-conditions as follows: a. The debt is in respect of a non-
residential property; b. The city tax debt is final; c. The company has not paid the debt; d. 
The company ceased operations; e. The defendant is indeed a controlling shareholder; 
and f. The defendant took over the assets of the Company for no consideration or for a 
partial consideration.  In the present case, the company ran into real financial difficulties 
and ceased operation after several months. The municipality failed to prove that the 
shareholder acted with the intention to defraud creditors and therefore the Court rejected 
the argument for piercing the veil pursuant to the Companies Law. Moreover, it was 
proven that the shareholder did not receive any of the company’s assets and therefore the 
Court rejected the demand to pierce the corporate veil under the Arrangements Law.  
Thus, the Court rejected the claim against the shareholder. 
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  .    עדכוני משפט מסחרי, זכויות יוצרים ועבודה6
  Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 

  ת הפרשות העובד לפנסיה מהווה עילה להרמת מסך ההתאגדותאי העברא. 
Non-transfer of employee’s pension provisions constitute grounds for lifting the corporate veil  

יפו, -אביב-ל, בית הדין האזורי לעבודה בת13.09.2016, גרשון קנדינוף נ' חברת שיש רחום בע"מ 13782-12-12סעש (ת"א) [
 אברהם ענתבי] ) מרמעסיקיםנציג ציבור (כב' השופטת איריס רש, 

  
נותן שירותים שהוכח כי היה למעשה עובד של חברה תבע אישית את בעל מניות החברה בגין תשלום 

  זכויותיו כעובד. 
ך בית הדין לעבודה קבע, כי עובדי החברה הם בעלי מעמד מיוחד לצורך בחינת ההצדקה להרמת מס

והורחבו הנסיבות המצדיקות הרמת מסמך ההתאגדות של חברה בתביעות עובדים למימוש זכויותיהם 
כבמקרים בהם המעביד מנכה מהשכר את חלק העובד לפנסיה אך לא מעבירם לתעודתם, כפי שאירע 

ה בנסיבות מקרה זה. התנהלות זו מהווה שליחת יד בכספי העובד ועבירה ועל כן מדובר בתרמית המצדיק
  הרמת מסך ואחריות אישית לבעל המניות. 

  
A service provider that was proven to be an employee filed a personal claim against the 
company’s shareholder for payment of employee’s rights.  
The Court held that employees have a special status for the purpose of examining the 
justification for piercing the corporate veil and the ability to pierce the veil was extended to 
cases where the employer deducts the part of the employee’s salary for pension but did 
not transfer it to the pension fund, as in the present case. Such conduct constitutes 
misappropriation of employee’s funds and an offence that justify piercing the corporate 
veil and holding the shareholder personally liable.  
 
 

  הסכם העסקת בעל השליטה בחברה שלא אושר כדין במוסדות החברה בטלב. 
An employment agreement of the control holder of a company that was not duly approved by the 
company will not be upheld 

יפו, כב' -אביב-, בית הדין האזורי לעבודה בתל28.10.2016מ, צמנט בע"-חנוך טמפלהוף נ' נור 33540-07-12[סעש (ת"א) 
  השופטת רוית צדיק]

  
ה, שעם הקמתה ועד לכניסת משקיע היה בעל מניות הרוב, הגיש תביעה לאחר מנכ"ל ודירקטור בחבר

  פיטוריו לפיצויים מוגדלים וחלף הודעה מוקדמת מכוח הסכם העסקתו שכלל סעיפי פיצוי מוסכם קיצוניים. 
בית הדין לעבודה קבע, כי בנסיבות העניין מדובר בסעיפים בלתי סבירים באופן קיצוני ואף בלתי חוקיים 

צדיקים התערבותו וביטולם. גובה הפיצוי המוסכם מפליג באשר נקבע כי די בכך שהעובד עבד שנה המ
אחת בלבד (העובד עבד במקרה זה פחות משנתיים) בכדי להקנות לו פיצוי מוסכם בשיעור של למעלה 

הוצג  משני מיליון ש"ח. זאת ועוד, ההסכם נחתם מבלי לקבל את אישור המוסדות הרלוונטיים בחברה ולא
למשקיע בחברה טרם כניסתו. אשר על כן, בית הדין לעבודה קבע כי דינם של סעיפי הפיצוי המוגדל 

  להתבטל בהיותם בלי סבירים, נוגדים את טובת החברה ותקנת הציבור.
 
A CEO and director of a company, that upon its establishment and until the entrance of an 
investor was the majority shareholder, filed a claim after his dismissal for increased 
severance pay and leave notice pursuant to his employment agreement that included 
extreme liquidated damages provisions.  
The Court held that under the circumstances the relevant clauses of the employment 
agreement are extremely unreasonable and illegal in a manner that justifies intervention 
and cancellation. The liquidated damages set by the agreement is extreme and sets that it 
is sufficient that the employee worked for one year (in this case the employee worked for 
less than two years) to grant the employee damages of more than two million shekels. 
Moreover, the agreement was signed without the approval of relevant institutions of the 
company and was not presented to the investor before investing. Therefore, the Court 
held that the increased compensation clauses are unreasonable, contrary to the good of 
the company and public policy and should be canceled.  
 



  
 -7 -  

  
www.afiklaw.com Afik & Co., Attorneys and Notary               וטריוןאפיק ושות', עורכי דין ו 

 

  

 אי בהירות בחוזה אחיד שבין ספק גדול ללקוח תוביל לפרשנות נגד הספק ג. 
Unclarity in an adhesive contract between a large service provider and a customer will lead to 
interpretation against the services provider  

' , כבבית משפט השלום בירושלים, 10.201620., די.בי.אס שירותי לוויין בע"מ נ' אלישע שמעון פלג 14-07-6311) ם-י( תא"מ[
 ]הרשם הבכיר אופיר יחזקאל

חברת תקשורת החתימה לקוח על הסכם להשכרת ציוד ומתן שירותים. משנגנב הציוד מביתו של הלקוח 
  דרשה החברה לחייבו בסכום גבוה עבור הציוד שנגנב. 

ומלשון ההסכם לא ברור האם האחריות  בית המשפט קבע כי אמנם ניתן לפרש את ההסכם בדרכים שונות
לקוח, לא היתה גדול לבין ספק כזה היא על הלקוח או על הספק. אולם, מכיוון שמדובר בהסכם במקרה 

לנקוב בהסכם את שווי או  גניבה ישלם הלקוח את שווי הציודבמקרה שמניעה של המנסחת לקבוע בהסכם 
גניבה. אשר על כן, ומכיוון שההסכם נוסח על ידי החברה  הציוד אותו יהיה על הלקוח לשלם במקרה של

 ללא כל יכולת השפעה מצידו של הלקוח, יש לפרשו לטובת הלקוח ולכן תביעת הספק נדחתה.

A customer signed an equipment lease and services agreement with a big communication 
company. Upon theft of the equipment the company sought to charge the client for it.  

The Court held that while the agreement may be construed in several manners and is 
unclear as to who bears the liability in such a case. However, because this is an 
agreement between a large service provider and a customer, the company had the 
opportunity to write clearly in the agreement that in the event of theft the customer will be 
obligated to pay the value of the equipment. Moreover, the company could have clearly 
mentioned the value of the equipment that. For this reason, and because the contract was 
drawn up by the company without any influence of other party (the customer), it should be 
construed to the benefit of the customer and thus the claim was rejected. 

  עדכוני מקרקעין.    7
Real Estate Updates 

 זכותו של מקבל נכס מקרקעין במתנה תגבר על עיקול מאוחר בזמן אם הוכח שהמתנה ניתנה בתום לב
A gift recipient’s right will prevail a later foreclosure, if it has been proven that the gift was given in 
good faith A gift recipient’s right will prevail a later foreclosure if the gift was given in good faith 

המשפט המחוזי בנצרת, כב' השופט ערפאת טאהא] , בית 29.09.2016נאיל מסאלחה נ' אחמד מסאלחה,  27283-08-15[הפ (נצ') 

לאחר  .הערת אזהרה לטובתםעברת בעלות או אף הילדים קיבלו במתנה מאביהם נכס מקרקעין ולא רשמו 
  שמם.   נכס על ה אתשום ולרמקבלי המתנה דרשו לבטל את העיקולים וו הוטלו עיקולים על הנכסמספר שנים 

שהתקשר ככלל בתחרות שבין זכותו של מעקל מאוחר לבין זכותו של רוכש ראשון בזמן שבית המשפט קבע, 
אזהרה על זכותו ין, גוברת הזכות של הרוכש הראשון בזמן גם כאשר לא נרשמה הערת בעסקת מקרקע

שההתחייבות שקדמה במקרקעין. עם זאת, בעסקאות מתנה נקודת המוצא היא שעיקול מאוחר גובר ככל 
המתנה והחשש כי לעיקול היא עסקת מתנה. אולם, הנחת מוצא זו כפופה למבחן תום הלב של נותן 

במקרה דנן בית המשפט קיבל את תביעת הילדים למתנה מונעת מרצון להברחת רכוש מהנושים.  ההתחייבות
מתנה תית ליכוונה אמבתום לב מ התחייבות אמת היא המתנכי התחייבות האב לתת לילדיו  ,לאחר שהוכח

  האב מנושיו. להברחת נכסיו ההתחייבויות ספק שמא נועדשל כל אחד מהם ולאחר שהוסר  םערב נישואי

A father granted his children land assets as a gift but the children did not record the transfer 
or even a cautionary note on such gift.  Several years later a foreclosures was imposed on 
the property. The gift recipients filed a motion to Court arguing that the foreclosures are to be 
canceled and that their ownership rights should be registered under their name.  

The Court held that in general in the competition between the right of a foreclosure and the 
right of a first purchaser in a real estate transaction, the right of the purchaser, which was 
first in time, prevails even when there was no cautionary note recorded regarding the 
purchaser’s right to the land.  However, in gift transactions the opening point is that a late 
foreclosure would prevail.  But this premise is subject to the test of good faith of the grantor 
and the apprehension that the obligation to grant a gift was motivated by the desire to 
conceal property assets from creditors. In the present case, the Court accepted the claim of 
the children after it was shown that the father’s undertakings to grant his children gifts were 
real commitments, given by the father in bona fide, with true intention to grant the gift upon 
the children’s marriage and after all doubt of concealing assets from creditors were removed.  
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  * עו"ד ייב פרידהוף, / זכייות וביטולםמי הסכ

  .רשתות רבות בוחרות במקום לפתוח עוד ועוד סיפים להתקשר בהסכם זכייות עם צד שלישי

לדרך גידול זו יתרוות וחסרוות אך אחת הסוגיות שעולות לא פעם היא היכולת של הרשת 

 להפוך את הסיף לחלק איטגרלי של הרשת"לפטר" את הזכיין ולמות זכיין אחר במקומו או 

.  בהחה והסכם הזכייות לא מגדיר זאת ובכך כמו לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה

  במפורש, האם יכולה רשת לעשות זאת?

פיקוח מלא על הזכיין ושליטה על התהלותו  מאפשרת לרשתזכייות באופן כון,  םביית הסכ

ושא במשאבים הוא זה שזכיין כשה יפים במיימום סיכוןס ובפועל מאפשרת לרשת פתיחת

ה ממויטין הרשת, יסיוה .  גם לזכיין יתרוות, באשר הוא ההחדש הסיף הדרשים לפיתוח

עם זאת, ועל אף יתרוות רבים אלה לשי הצדדים, תביעות רבות בפתיחת סיפים ותמיכתה.  

על ידי הרשת והזכות לפיצוי של הזכיין.  מוגשות לבתי המשפט שעיין ביטול הסכם הזכייות

במקרים רבים וצר מצב בו זכיין שילם עבור הזכות להיות זכיין של הרשת, השקיע מאות אלפי 

, תרם רבות למויטין של הרשת ואף הפך את הרשת לרווחית ביותר באזור הסיףשקלים בפיתוח 

בטל את לזכיין כי היא מחליטה ל ההזיכיון שלו. ואז, בוקר אחד, ראתה הרשת כי טוב, והודיע

  .או שמעבירה את הזיכיון לזכיין חדש אחר הזכייות ולוקחת על עצמה את יהול הסיף

דובר ברשת אשר ביטלה זיכיון  בתל אביב בית המשפטבלאחרוה  שידוו באחד המקרים

 אשר איפשר לה לעשות זאת מקום בו התערערוסעיף בהסכם הזכייות לזכייית וזאת בהתאם ל

בית המשפט דחה   .ם שהוכתבו להבתאי זכיייתאו מקום בו לא עמדה הסי האמון בין השיים יח

ולמרות יטין בפיתוח המותג והמו הההשקעה הרבה שהשקיע את תביעת הזכייית לפיצוי למרות

לרשת לבטלו מקום בו מתבצעת  איפשרשהסכם הזכייות וזאת מכיוון  הרווחים הצפוי לה אובדן

מובן כי זכיין, וודאי שזכיין בתחילת דרכו, עלול למצוא עצמו מספר פעמים  כם.הפרה של ההס

על בחשוב שעורך דין לכן ו את העסקכון בהפרות של ההסכם, וזאת עד שילמד להפעיל באופן 

תאפשר לרשת לא כל הפרה של ההסכם בהסכמי זכייית יוודא טרם החתימה על ההסכם ש סיון

צל זאת לצורך ביטול הזכייתשלום פיצוי.הצורך בללא  ותל  

הוראות דראקויות (וודאי של רשתות גדולות) כוללים, בין היתר,  באופן טבעי, הסכמי זכייות

מול הזכיין החדש. ברוב  הגדולה הרשת מפערי הכוחות שלשועדו להגן על הרשת וובעות גם 

ורצוי ( יביןשהזכיין  הפעמים הזכיין לא יוכל לשות דברים רבים בהסכם הזיכיון, אולם חשוב

, כדי ויוכל לפעול באופן כון ובליווי משפטי ,את הסיכוים הכרוכים בטרם יחתום על ההסכם)

את המויטין של הרשת טרם הכיסה להסכם בוסף, חשוב לבדוק לוודא עמידה בתאי ההסכם. 

  ואופן התהלותה לזכייים כדי להימע מלהיכס להסכם עם רשת הוטה לבטל הסכמי זכייות.

 

                                                 
אין בסקירה  , העוסק בין היתר במשפט המסחרי, דיי חברות והגירה. עורך דין במשרד אפיק ושות' והי יב פרידהוףעו"ד י *

בטרם קבלת כל החלטה בושאים  המתמחה בתחום זהכללית זו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין 
  afiklaw@afiklaw.com.או באמצעות הדואר האלקטרוי:  ,6093609-03לפרטים וספים:  המתוארים בסקירה זו.
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Franchise agreements and their termination / Yaniv Friedhof, Adv.* 

Many chains choose, instead of opening more and more branches, to enter a franchise agreement 
with a third-party. This manner of growth has advantages and disadvantages, but one of the main 
issues that often come up is the chain’s ability to "terminate" the franchisor and replace it with 
another or even to make the branch an integral part of the chain and thus “eat the cake and leave it 
whole”.  If the franchise agreement does not explicitly deal with such issue, may the chain do so? 

A duly written franchise agreement, grants the chain the ability to fully monitor and control the 
franchisor and in such manner to grow and open branches with minimum risk, with the franchisor 
bearing all costs of development of the new branch. The franchisee also enjoys many benefits, 
such as the reputation of the chain, its experience in the opening of new branches and its support.  
However, and despite these benefits for both sides, many claims are filed with the Israeli Courts 
concerning the termination of franchise agreements by the chain and the right to compensation by 
the franchisee.  In many cases the franchisee paid for the right to become a franchisee, spent 
hundreds of thousands of Shekels for the development of the branch, contributed greatly to the 
reputation of the chain and the even made the chain most profitable in such franchise region. 
Then, one morning, the chain “saw that it was good”, and announced the franchisee that it decides 
to terminate the franchise and undertakes the management of the branch or transfer the franchise 
to another and new franchisee. 

In a case recently decided in the Court of Tel Aviv, a chain terminated a franchise in accordance 
with the franchise agreement that allowed it to do so upon deterioration of the trust relationship 
between the parties or if the franchisee did not follow the chain’s regulation. The Court dismissed 
the claim of the franchisee for compensation despite the large investment made for the developing 
of the brand and its reputation and he expected loss of revenue, all due to the fact that the 
franchise agreement allowed the chain to cancel the agreement upon breach. A franchisee, and 
certainly one making its first steps in the field, may find itself in several breaches of the 
agreement until learning to run its business and therefore it is vital that an attorney with 
experience in franchise agreements will ensure that not any breach of the agreement will enable 
the chain to use it for the purpose of terminating the franchises without compensation. 

Naturally, franchise agreements (and certainly those of large chains) include many draconian 
provisions aimed to protect the chain and derive from the difference in bargaining positions. 
Although in most of the time the franchisee will not be able to change such provisions, it is 
important at least to understand the risks involved (preferably before execution of the agreement), 
and to be able to act correctly and with the proper legal assistance in order to ensure compliance 
with the terms of the agreement. In addition, it is important before execution of the agreement to 
check the reputation of the chain and how it acts with its franchisees in order to avoid contracting 
with a chain with a tendency to cancel franchise agreements. 

                                                 
 *Advocate Yaniv Friedhof is an attorney at the law office of Afik & Co., Attorneys and Notary 
(www.afiklaw.com) whose main practice areas are commercial law, corporate law and immigration. Nothing 
herein should be treated as a legal advice and all issues must be reviewed on a case-by-case basis.  For additional 
details:  +972-3-6093609 or at the e-mail: afiklaw@afiklaw.com 
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המציאות הכלכלית של ימינו מכריחה בעלי עסקים לבדוק בתשומת לב רבה אופציות שונות של הגירת עסקים, פתיחת נציגויות
ויצירת קשרים אמינים עם חברות אירופיות. בתחום זה יעסוק כנס Wealth TOP FORUM Israel המוקדש לכספי תאגיד,

הגירת עסקים, אזרחות זרה ותכנון מיסים בינלאומי יערך בחודש אוקטובר הקרוב (2627) בתל אביב. הכנס מיועד לבעלי עסקים,
מנהלים בכירים של חברות משפטיות, כספיות, חברות מסחר וביקורת, בנקים ולמתעניינים בדקויות ניהול עסקים בחו"ל.

במסגרת הכנס ידונו המשתתפים בעסקות בינלאומיות, מוצרי בנקים לחברות בינלאומיות, תנאי פתיחה וניהול עסקים בחו"ל. כמו
כן יעסוק הכנס גם בחילוף אזרחות והעברת עסקים לחו"ל, החלק המשפחתי של ביצועי עסקים בחו"ל, מבנה של תאגיד בחברות

בינלאומיות, קבלת רישיון FOREX בקפריסין, יתרונות ספנות ורישום ספינות בקפריסין.

כאמור, המציאות של ימינו מחייבת עסקים לדעת יותר על יתרונות ניהול עסקים באיחוד האירופי ולבחור במדינות בעלות תנאי
הכלכלה, המשפטים והכספים הנוחים ביותר. ניתן לעשות הכל בכוחות עצמכם ומההתחלה. בעלי עסקים מסוימים בוחרים לעיין

במידע ובבסיס החוקים בעצמם, ולבקר בחו"ל על מנת ללמוד את השטח. דרך החלוצים הזו דורשת זמן רב והוצאות רבות.

להרשמה 

הכנס יעזור לקצר את תהליך הלמידה

הכנס שיתקיים במלון דן פנורמה שבתל אביב יקצר את התהליך הזה. יקחו בו חלק כל המומחים בתחום תהליך ארגון העסקים
בחו"ל, והוא יאפשר לבעלי העסקים לקבל את הידע הדרוש להם וליצור קשרי עסק יציבים בתוך יומיים.

בכנס ישתתפו 300 אנשי עסקים המתעניינים בארגון וניהול עסקים בחו"ל וגם בעלי חברות הפועלות מעבר לים. בנוסף, מוזמנת
במיוחד קבוצת משתתפים נפרדת הכוללת מומחים בתחום אשר מוכנים לספר במפורט ולחלוק את הידע הנחוץ לפתיחת עסקים

וקידומם בחו"ל, כמו גם בתכנון מס, קבלת אזרחות, תושבות זמנית או תשובות קבע.

בכנס ילמדו המשתתפים על תכניות הגירת עסקים שונות וישוו ביניהן. כמו כן ילמדו בעלי העסקים להבין דקויות משפטיות
הכרוכות בניהול עסקים בחו"ל ויקבלו מידע על מודלים חדשים לתכנון מס, זאת בכדי לבצע בחירה מדויקת והגיונית. המשתתפים

יזכו ללמוד מדוגמאות מצליחות ותיקים של חברות שהצליחו לעשות את זה נכון.

מעבר לכך, יוכלו המשתתפים להתייעץ באופן חופשי עם מומחים, ויקבלו מידע מפורט יותר על התיעוד הדרוש עבור פרוצדורות
שונות למען ניהול עסקים בחו"ל. הכנס יאפשר את לבעלי העסקים להבין מאילו טעויות ניתן להימנע, להרחיב את רשת השותפות

שלהם בדיון על שיתוף פעולה עם חברות ואנשי עסקים מצליחים אחרים, וליצור קשרים מועילים.

הכנס הבינלאומי לאופטימיזצית מיסוי יערך בישראל
בסוף החודש

במסגרת הכנס שיפתח ב26 באוקטובר יוכלו בעלי עסקים לקבל את כל המידע הנחוץ להם
להרחבת עסקיהם לחו"ל. מקורו של הכנסת הוא במציאות הכלכלית שמאלצת בעלי עסקים להגר

http://www.topforum.info/
http://topforum.pro/registration/
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 יהול הון מתוחכם באמצעות מוצרים מובים

 

  אלון טל, שותף מהל

 פמילי אופיסבק השקעות וטאו, - אלפא

tao.com-www.alpha 

 לופות השקעהח

קדוות בקאיים מיבים תשואה אפסית. יבסביבת הריבית המוכה הקיימת בשים האחרוות פ
שוקי ההון, הכספים והסחורות מציעים חלופות השקעה תודתיות ומסוכות. הגביע הקדוש עבור 
משקיעים הים מוצרי השקעה המציעים שילוב של סיכון מוך או מגודר עם פוטציאל לתשואה 

  גבוהה. 

ת השקעה, אשר במידה ומופעלת שימוש במוצרים פיסיים מובים טומן בחובו אלטרטיב
כהלכה, תאפשר למשקיע להשיג את המטרה האמורה. יתרון וסף המוצע למשקיעים באמצעות 
מוצרים מובים היו גישה למכשירים פיסיים שהגישה אליהם מוגבלת למשקיעים בעלי הון 

  יכר בלבד. 

יכר את השמירה על האי טרסים של המשקיעים, בעשור האחרון, הסדרת התחום קידמה באופן
אולם למרבה הצער, מוצרים מובים רבים המוצעים לציבור על ידי בקים ידועים ומכובדים, 
 עודם משרתים את הצורך של הבקים להוזיל אצת עלויות הגיוס שלהם (קבלת גישה למימון זול)

את ואת הרצון של ערוצי השיווק וההפצה להגדיל את עמלות ההפצה ולאו דווקא משרתים 
האיטרס של הלקוחות המחפשים כלי השקעה יעילים. מוצרים פיסיים מובים מוצעים 

  עשירים.-האולטרבהתאמה אישית רק למשקיעים שהים 

  אסטרטגיות השקעה מובות

מוצרים מובים הים כלי השקעה מעורבים (היברידיים) המציעים שילוב של הגה על ההון 
בבד עם פוטציאל לקבלת תשואה גבוהה (הגזרת מהשקעה (בדומה לפיקדוות בקאיים) בד 

בקבוצות כסים הכוללים את שוקי ההון, קבוצות כסים אלטרטיביות ופעילות בגזרים). 
המוצרים המובים מאפשרים אריזת אסטרטגיית השקעה שלמה המתעתדת להשיג מטרות 

  ים כדלהלן:מוגדרות מראש, במוצר בודד. מטרות ההשקעה יכולות לכלול מאפיי

  ה מלאה או חלקית על ההון המושקע, בהתאם לצרכיים הכולל הגגידור סיכו
 המשקיע. 

  (דקסיםיות, חוב, סחורות, מטבעות, אימ) כסים חשיפה למגוון שווקים וקבוצות
המאפשרים גיוון של תיק ההשקעות והשבחת ביצועי תיק ההשקעות מבחית היחס בין 

 תשואה לסיכון.

 ון מטבעי.  גידור סיכ  

  מיעת יגוד עייים

קיימים יתרוות רבים להשקעה במוצרים מובים המוצעים על ידי צד שלישי בלתי תלוי, שאיו 
  בעל זיקה לבק המפיק ואין לו עיין במוצר המופק כתוצאה מתשלום עמלות הפצה. 

ים מובים פמילי אופיס רבים ומשקיעים כשירים ומתוחכמים משקיעים במוצרים פיסי
המוצעים על ידי צדדים שלישיים בעלי מומחיות בתחום, אשר פועלים בשם המשקיע. גורמים 
אלה אים הבקים המפיקים שהים בעלי עיין במוצר עצמו ואים מים על גורמים בשוק ההון 
המשמשים כזרוע הפצה. הגורמים הפועלים בשם המשקיע מאופייים בכך שחובת האמות 

  א כלפי המשקיע והאיטרס שלהם שלוב באיטרס שלו.  שלהם הי
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  יתרוות עיקריים וכלים להצלחה

הדסה של מוצרים מובים דורשת מיומות, ידע ויסיון יחודיים מאוד, הבה בעולמות השקעה 
מגווים ויחסי עבודה עם הבקים המובילים בעולם. יכולות אלה עשויות להיות בשימוש במסגרת 

  , קרות השקעה, פמילי אופיס ויחידים בעלי הון. ייעוץ לבקים

יתן להתאים את המוצר לצרכי הלקוח במגוון מאפייים המשפיעים על איכותו והתאמתו 
מיות, אג"ח, סחורות, מטבעות, אידקסים), עולם ההשקעות הבחר (כס הבסיס ולמשקיע כגון: 

אופק ההשקעה (תקופה), הגה חלקית או מלאה על ההון, רמת ההשתתפות בביצועי כס הבסיס 
  ובחירת הבק המפיק. 

רכישת מוצרים מובים בהתאמה אישית טומת בחובה אפשרות לחיסכון יכר בעמלות שוות 
     כגון מרווח בקאי ועמלות הפצה

ים מועילים וספים הים היכולת לרכוש את המוצרים המובים ללא מגבלה מכל חשבון מאפיי
  בק, לפי בחירת הלקוח, זילות יומית, שיערוך יומי ודיווחים יומיים.

אסטרטגיות השקעה מתוחכמות, אשר עושות שימוש במיוף לצורך רכישת מוצרים מובים, 
  עצמם.  כאשר הבטוחה לאשראי הים המוצרים המובים

היתרון העיקרי ברכישת מוצרים מובים באמצעות גורם מקצועי הפועל בשם הלקוח, בשוה 
מרכישה ישירה מבק או מחברה העוסקת בהפצת מוצרים פיסיים, היו קבלת גישה למוצרים 
פשוטים הטומים בחובם הצעת ערך ברורה והוגת, ללא "אותיות קטות", אשר עלולות לעשות 

  בין התשואה המצופה לתשואה בפועל.   הבדל גדול

  

טאו, מולטי -הכותב, אלון טל, היו שותף מהל באלפא
פמילי אופיס, היו מומחה בהפקת מוצרים מובים 
בהתאמה אישית ומשמש יועץ לבקים, לקרות השקעה, 

  לפמילי אופיס וליחידים בעלי עושר פיסי.   

tao.com-alon@alpha 

 

המאמר איו בגדר המלצת השקעה או הצעה להשקעה. מוצרים מובים מוגדרים כמוצרים בעלי 
  סיכון. 
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Sophisticated Wealth Management through 
Structured Products 

 

Alon Tal, Managing Partner  

Alpha-TAO, Multi Family Office 

www.alpha-tao.com 

 

INVESTMENT ALTERNATIVES 

In low interest rate environment bank deposits provide low yield. Capital markets and 
alternative investments such as commodities and currencies are volatile and risky. The 
Holy Grail for investors would be a product that offers a combination of low risk 
investment along with high yield potential.  

Usage of structured products provides an investment alternative, that if properly use, 
may allow the investor to achieve this goal. Additional advantage of using such 
products is having access to asset classes which are limited even for high net worth 
individuals.  

Regulation made many steps forward in favor of the investors during the last decade, 
however, unfortunately, many structured products offered to the public, by reputable 
banks are still used to serve the bank’s needs to lower their funding costs (get cheap 
financing) and the distribution channels for distribution fees rather than serving the 
investors’ need for efficient investment tools. Such products may be available on 
efficient “tailor made” version only to ultra-high net worth individuals. 

PACKAGED INVESTMENT STRATEGIES 

Structured products are hybrid investment tools offering a combination of capital 
protection (similar to bank deposits) along with potential high yield (derived from 
stock markets, alternative investments and derivatives activity). Structured products 
enable to pack a whole investment strategy aiming to achieve pre-defined goals, in 
one product. Goals may include characteristics such as: 

 Risk controlled solution offering capital protection (full or partial), customized 
to the investor’s needs 

 Access and exposure to various markets and asset classes (equities, debt, 
currencies, commodities, indices) enabling portfolio diversification and better 
performance (risk/reward).  

 Hedging of currency risk.  
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AVOIDING CONFLICT OF INTERESTS  

There are many advantages of using tailor made structured products offered by an 
independent third party, other than the issuing bank that have interest in the products 
or by a brokerage firm having incentives derived from its distribution.   

Many family offices and high net worth individuals choose to use a buy side specialist 
who has its fiduciary with the investor rather than with the bank. 

MAIN ADVANTAGES AND TOOLS FOR 
SUCCESS 

Engineering of such products requires special expertise, understanding various 
domains on investment and relationship with prime banks. Such qualities may be 
utilizes in advising banks, investment funds, family offices and high net worth 
individuals.   

Products are tailor made in all and any aspect, such as: domain of investment 
(equities, bonds, commodities, currencies, indices and so on), investment horizon 
(term of product), full or partial equity protection, level of participation in basic asset 
performance (partial, full, or enhanced) and choice of issuing bank.   

Tailor made structured products also have the potential of saving in banking 
distribution fees (up to 100% saving).  

Other useful features of the service are the ability to purchase the product from any 
bank account the client may use, daily liquidity and ongoing reporting.  

Advanced strategies enable also the possibility of having well balanced leveraged 
portfolio by usage of product as collateral for credit.  

The main advantage of the tailor made structured products services offered by buy 
side, rather than sell side player such as a bank or a brokerage firm is having a clear, 
simple and fair offering without “small letters” that make big difference to the actual 
yield versus expected yield.   

 

The writer, Alon Tal, is a managing partner in 
Alpha-TAO Multi Family Office, is a specialist in 
making tailor made structured products and serves 
as advisor to banks, investment funds, family offices 
and high net worth individuals. alon@alpha-tao.com

 

Disclaimer: The Article may not be considered as investment advice or offering of 
financial products. Structured products may contain risk.  
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The ageing VBER – the deceiving simplicity 
of a schema

The EU Block Exemption Regulation 330/2010 
on Vertical Agreements (“VBER”) is still valid 
until 31 May 2022. However, when applying the 
VBER to vertical agreements in practice, expe-
rience shows that the VBER, in (seemingly) 
more and more cases, proves to be too sche-
matic and therefore probably too old to cope 
with the challenges nowadays to be faced under 
EU and national Competition Law.

It shall not be forgotten that the current VBER 
is already based on the experiences made with 
its predecessor, the EC Block Exemption Reg-
ulation 2790/1999 on Vertical agreements. 
The luring promise of the VBER remains un-
changed: Every vertical agreement falling with-
in its scope (including the satisfaction of the 
relevant market share thresholds for the parties 
to the vertical agreement) not containing the 
hardcore restrictions defined in Art. 4 VBER 
and the restrictions contained in Art. 5 VBER 
(i.e. essentially excessive non-compete obliga-
tions) shall be exempted from the cartel prohi-
bition of Art. 101 para. 1 TFEU in its entirety.

tuitive conclusion should be: A per se prohibi-
tion for the buyer to sell the products via third 
party platforms (i.e. in the internet) is a restric-
tion of passive sales, which is always prohibit-
ed under the VBER. However, when studying 
para. 54, sentence 6 of the Guidelines on Ver-
tical Restraints (“Vertical Guidelines”) in more 
detail, it seems that a supplier may prohibit the 
buyer from using third party platforms – even 
per se – for reasons of quality. This view would 
then be the final result of the application of the 
VBER (and the Vertical Guidelines) to such re-
strictions, exempting them from the cartel pro-
hibition.

However, the German Federal Cartel Office 
(“FCO”) currently interprets the VBER and the 

The conditions for such an exemption from Art. 
101 para. 1 TFEU as laid down in the VBER 
are very schematic. It goes without saying that 
some of those conditions are – depending on 
the vertical agreement in question – difficult to 
assess in practice (e.g. the question of wheth-
er provisions concerning intellectual property 
rights contain restrictions of competition hav-
ing the same object as hardcore restriction laid 
down in Art. 4 VBER). Nonetheless, once this 
schematic test of the VBER has been satisfied, 
the parties of the vertical agreement reach the 
safe harbour of a complete exemption from the 
cartel prohibition. This might, however, not be 
true in all cases. This paper will briefly cover 
two examples where the VBER proves to be too 
schematic, which – of course – entails signifi-
cant risks for the parties concerned.

LOOKING BEYOND THE WORDING OF 
THE VBER

A current example of the VBER proving to be 
too schematic is the use of clauses prohibiting 
the buyer from selling the contract goods or 
services via eBay, Amazon or comparable third 
party platforms. When applying Art. 4 (b) (i) 
VBER (or Art. 4 (c) VBER in case of a selective 
distribution system) to such restrictions, the in-

Vertical Guidelines differently, stating that its 
schematic application would be wrong in case 
of a per se prohibition of the use of third party 
platforms. The main reason for the FCO’s more 
restrictive view in this regard is that it aims at 
protecting buyers who want to use the well-
known third party platforms to reach more 
customers for the sale of the contract prod-
ucts. Arguably, this aim pursued by the FCO 
goes back to the fundamental idea of Art. 4 (b) 
VBER, protecting the buyer’s right to sell the 
contract products wherever (territory) and to 
whomever (customer) he likes. However, when 
taking the Vertical Guidelines, para. 54 into ac-
count, the FCO’s view seems to clearly fall out-
side of the scope of the VBER.

Dr. Nils Gildhoff 
n.gildhoff@mhl.de 
www.mhl.de

The Ageing Vber – The Deceiving Simplicity Of A Schema
By Dr. Nils Gildhoff 

Germany



2020 21OctOber 2016 OctOber 2016

ExpErt guidE: CompEtition & Anti-trust LAw 2016

The European Commission’s ongoing sector 
inquiry in the eCommerce sector might shed 
more light on this question and the need for a 
different application of the VBER with regard 
to such per se prohibitions regarding the use of 
third party platforms.

A second example of the VBER proving to be 
too schematic is its relation to horizontal as-
pects of vertical agreements. Art. 2 para. 4 
VBER starts with the simple decision that the 
VBER does not apply to (vertical) agreements 
entered between competing undertakings and 
then continues by defining two exceptions from 
this rule. For example, the VBER still applies to 
situations of dual distribution, i.e. non-recipro-
cal vertical agreements, where the supplier is a 
manufacturer and a distributor of goods, while 
the buyer is a distributor and not a competing 
manufacturer. Provided such a vertical agree-
ment satisfies all conditions laid down in the 
VBER, the simple consequence must be that the 
exemption from Art. 101 para. 1 TFEU applies 
to the vertical agreement in question as a whole. 
The Vertical Guidelines support this view by 
stating that “any potential impact on the com-
petitive relationship between the manufacturer 

active and passive sales by the supplier in a po-
tential dual distribution scenario, which seems 
to be covered by the VBER, even though this 
could arguably amount to a horizontal market 
partitioning by territory or customer group un-
der Art. 101 para. 1 TFEU.

Conclusion

The straight-forward concept of the VBER of 
exempting all vertical agreements from the car-
tel prohibition generally has to be recognised 
as a big achievement, providing a significant 
amount of legal certainty in the day-to-day as-
sessment of vertical agreements. However, even 
if all conditions laid down in the VBER are sat-
isfied and the concrete vertical agreement in 
question does not contain any hardcore restric-
tions, it might still be necessary to assess the 
agreement from a more general competition 
law perspective. Such an additional assessment 
is not limited to the examples cited above (i.e. a 
per se prohibition of sales via third party plat-
forms, information-exchange mechanisms or 
protection from active and passive sales by the 
supplier in dual distribution scenarios). Look-
ing into the future, it would certainly further 

and retailer at the retail level is of lesser impor-
tance than the potential impact of the vertical 
supply agreement on competition in general at 
the manufacturing or retail level” (see Vertical 
Guidelines, para. 28 – emphasis added). This 
cannot be correct, as the horizontal dimension 
of such vertical agreements would then be ig-
nored. Vertical agreements might, for example, 
include an information-exchange mechanism 
amounting to an infringement of Art. 101 para. 
1 TFEU. Therefore, if the vertical agreement 
that is to be assessed contains a (more or less) 
hidden horizontal cartel, the safe harbour of 
the VBER has to be left for a more profound 
analysis of such restrictions of competition. The 
more recent Guidelines on the applicability of 
Article 101 of the Treaty on the Functioning of 
the European Union to horizontal co-operation 
agreements might then be of more help, even 
though the Vertical Guidelines do only refer to 
the former in case of vertical agreements con-
cluded between competitors clearly falling out-
side of the VBER’s scope (see Vertical Guide-
lines, para. 27).

Further examples could be provided in this con-
nection, e.g. the protection of the buyer from 

strengthen the reliability of the VBER’s safe 
harbour promise, if such cases of uncertainty 
are explicitly covered (or covered in more de-
tail) in the successor regime entering into force 
after the expiry of the current VBER on 31 May 
2022.

Dr. Nils Gildhoff has more than 10 years of expe-
rience in the fields of German and EU competi-
tion/antitrust law. He advises undertakings and 
private individuals in the above mentioned fields 
on a regular basis. His work includes the compe-
tition law aspects of M&A transactions (notably 
merger control law and compliance), cartel pro-
ceedings, distribution agreements, cooperation of 
competitors and competition law compliance. He 
has experience in several industry sectors, nota-
bly consumer products, oil, pharmaceuticals, 
engineering and construction. Nils Gildhoff is 
qualified as an Attorney-at-Law. From 2005 un-
til 2011 he was a member of the competition law 
team of Allen & Overy. In 2011 he joined Corin-
ius (since 2012 as a salary partner). In 2014 he 
joined Möhrle Happ Luther as a partner. He is 
fluent in English, French and German.

Germany

The straight-forward concept of the VBER of exempting 
all vertical agreements from the cartel prohibition 

generally has to be recognised as a big achievement, 
providing a significant amount of legal certainty in the 

day-to-day assessment of vertical agreements.
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