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  *עו"ד ,דורון אפיק /  אחריות אישית של ושאי משרה בעסקאות מיזוג ורכישה

תאגיד איו יכול דרך כלל לגדול על פי תקופה קצרה כתוצאה מפעילותו שלו בלבד ולכן, כשקיימת פעילות משלימה 

ותר לקוחות אצל תאגיד אחר וכתוצאה ממיזוג עשויים שי הצדדים להרוויח (התאגיד החדש יספק יותר שירותים לי

וירוויח יותר) סביר כי תתבצע עסקת מיזוג ורכישה או עסקה של רכישת כל או חלק מפעילות התאגיד האחר.  לא לחים 

לוקחים תאגידים אלה מומחה לעסקאות מיזוג ורכישה ולא את עורך הדין הרגיל המטפל בעסקיהם (כאשר לחברה 

לעסקה כזו  –בודת המומחה ולא תבצע העבודה עצמה) מחלקה משפטית, דרך כלל המחלקה המשפטית תפקח על ע

היבטים רבים הוגעים בכל קצוות המשפט והעסקים:  לרבות דיי חוזים, עבודה, יירות הערך, מסים, מקרקעין, 

אחריות חברות והגבלים עסקיים.  לעסקה זו היבט וסף, אשר מי שאים מתמצאים בתחום והגים להתעלם ממו:  

אם זו לא בוצעה כראוי בהתאם לכללי ההגבלים  טורים וושאי משרה בגין פעולת המיזוג עצמהשל דירק אישית

.   מסיבה זו, כאשר עורך הדין הרגיל של עימו מתבצע המיזוגאו בגין עבירות פליליות קיימות בתאגיד  העסקיים

מיזוגים ורכישות לבחון את התאגיד מבצע את העסקה, בעסקאות מורכבות שוכר לעתים הדירקטוריון בחברה מומחה ל

  הליך העסקה ולהגן בכך על הדירקטורים.  

ממפעל יצרי גיליו כי חלק יכר משטח  50%לדוגמא, בבדיקת אותות בעסקה בה ייצגו חברה אשר עמדה להשקיע ב

לאחר  . המוכר על שם הבעליםאישי  היהשיון ביה וכי למפעל אין רישיון עסק באשר רישיון העסק יהמפעל חסר ר

המיזוג עלולים היו למצוא עצמם הדירקטורים בחברה המשקיעה בהליך פלילי בגין שתי עבירות אלה.  באותו מקרה (בו 

יתה סיבה מספקת לביטול העסקה.  במקרים אחרים יתן למצוא דרכים יגם סיבות אחרות הצטרפו לכך) עובדה זו ה

י מבה העסקה.  כך, למשל, במקרה בו אמורות היו להירכש להגן על החברה הרוכשת וושאי המשרה בה על ידי שיו

שתי חברות אחריות המהלות עסקים משלימים, בעקבות בעיתיות באחת החברות המלצו לשות את מבה העסקה 

  למצב בו החברה האחת רכשה את כל פעילות האחרת ורק זו רכשה מהבעלים הקודם.

חוק ההגבלים העסקיים, בגין עבירות בתאגיד יתן למצוא את י משרה בין החוקים המטילים אחריות אישית על ושא

חוקי תכון וביה, חוקי עבודה שוים, חוקים העוסקים בזיהום וושאי איכות סביבה אחרים ועוד.  המכה המשותף 

רה על ידי לחוקים אלה, היו כי הם לא רק מטילים חובה על ושא משרה בתאגיד לפקח ולעשות כל שיתן למיעת בעבי

התאגיד או על ידי עובד מעובדיו, אלא אף קובעים חזקה, כי ושא משרה הפר את חובתו, אלא אם כן הוכיח שעשה כל 

  שיתן כדי למלא את חובתו.  

קיימים אמצעים שוים להימע מאחריות, כגון קביעת מדייות אכיפה של החוק (כך, למשל, או מקדמים אצל יותר 

אכיפה פימיות, למשל בתחום ההגבלים העסקיים) ובוודאי שביצוע בדיקת אותות מקיפה וכתיבת מלקוח אחד תכיות 

עורכי דין להיוועץ ב במקרים אלהכדי להימע מאחריות רצוי הסכם כון במקרה של עסקאות מיזוג ורכישה.  

  המתמחים בתחום, גם אם לתאגיד יועץ משפטי קבוע או אף מחלקה משפטית פימית.

.  
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חברות, דיי מקרקעין, עסקאות בילאומיות ופיסיות, לרבות עסקאות מיזוג ורכישה, ומימון ואף מרצה בתחום במסגרת 

ברית בירושלים. עו"ד אפיק בוגר הכשרה של האיחוד האירופי ביישוב באויברסיטה הע Executive MBAתואר מהל עסקים 

או במייל:  03-609.3.609מחוץ לכותלי בית המשפט (גישור ובוררות).  לפרטים וספים:  סכסוכים בילאומיים

 afiklaw@afiklaw.com.  
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Personal Liability of officer and directors in M&A transactions/Doron Afik, Esq. * 

A corporation can not usually grow over a short period as a result of its own activity only and therefore, 
when a complementary activity exists at another corporation and as a result of a merger both may profit 
(the merged corporation will provide more services to more customers and make more profits) it is likely 
that a merger and acquisition or transaction of purchase of all, or some of, the other corporate activities 
will be made.  Such corporations will usually retain the service of an attorney who specializes in mergers 
and acquisitions instead of the regular lawyer escorting them (if the corporation has a legal department it 
will supervise the work of the specialist but will not do the work itself) - such a transaction has many 
aspects relating to all aspects of law and business: including contract law, labor law, securities, taxes, real 
estate, corporate and antitrust law. A transaction of this sort has another aspect that those unfamiliar with 
the field tend to ignore: personal liability of directors and officers in respect of the merger itself if it is not 
carried out properly and in accordance with antitrust laws and sometimes liability due to violations that 
are already existing at the other corporation. For this reason, when the ordinary attorney of the 
corporation manages the transaction, it is at least advised that the directors hire an M&A specialist to 
review the transaction process and protect the directors. 

For example, in a due diligence process made in a transaction in which we represented a company that 
was to invest in a factory we discovered that a significant part of the factory was build without a building 
permit and that the plant does not have a business license because the business license was on the name 
of the shareholder and not on the name of the company owning the factory.  After the merger the 
directors and officer could have found themselves under criminal proceedings due to both these offenses. 
In that case (due to other discoveries in the due diligence process) the client decided to withdraw from 
the transaction. In other cases, a specialist may find ways to protect the purchasing company and its 
officers by changing the structure of the transaction.  For example, in a case where our client was acquire 
two companies that managed a business together due to discovery of legal issues in one of the companies 
we recommended to change the structure of the transaction so that one company acquired all activities of 
the other and our client purchased on that one. 

Among the laws imposing personal liability on officers and directors for offenses of the corporation one 
will find the antitrust law, planning and building laws, labor laws, laws dealing with pollution and other 
environmental issues and more. The common denominator of such laws is that they not only oblige the 
officer of the corporation to do everything possible to prevent an offense by the corporation or by any of 
its employees, but also establish a legal presumption that the officer violated the duty, unless the officer 
proves to have done everything possible to carry out such duties. 

There are various means to avoid responsibility, such as an internal compliance programs (for that 
reason, for example, we are promoting for more than one client internal antitrust compliance programs) 
and certainly that a proper due diligence review and proper M&A agreement should be in place in case of 
a merger or acquisition transaction. To avoid liability in such cases it is advisable to consult an attorney 
specializing in the field, even if the corporation has its own legal advisor or even an internal legal 
department. 

                                                 
 *Doron Afik is a notary public and an attorney and is the managing partner of Afik & Co., Attorneys and 
Notaries (www.afiklaw.com).  He is admitted to practice law both in Israel and in New York and is also a 
licensed Notary Public in Israel.  Doron is an adjunct professor at Hebrew University Doron teaches Mergers 
and Acquisitions as part of the EMBA program.  Doron's practice focuses primarily on international 
transactions, including mergers and acquisitions, dispute resolution and issues of public law.  For additional 
details:  +972-3-6093609 or at the e-mail: afiklaw@afiklaw.com. 


