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 הובילה לניצחון בבית המשפט העליון  ERCGחוות דעת של  

שחר וקבעו, כי הצעת  - שופטי בית המשפט העליון אימצו את חוות הדעת של פרופ' אשר בלס ופרופ' חיים בן 

 הרכש העצמי של אי. די. בי. פיתוח נעשתה במחיר הוגן. 

את הערעור של התובעים הייצוגיים על פסק דינו של    2016ינואר    28שופטי בית המשפט העליון דחו ביום  

בית המשפט המחוזי בתל אביב בעניין תביעה ייצוגית שהוגשה נגד חברת אי. די. בי. פיתוח שיוצגה על ידי  

מיליון שקלים    680לנזק של  עו"ד יוסי בנקל ממשרד ראב"ד מרגיזו בנקל ושות'. התובעים הייצוגיים טענו  

ביום   בגין הצעת הרכש העצמית שהוגשה  נרכשו    2009ינואר    26לפחות לבעלי המניות    12.8ושבמסגרתה 

 שקלים למניה.  41אחוזים מהונה המונפק של החברה במחיר 

  צ' זילברטל אימצו את חוות הדעת הכלכלית של פרופ' -שופטי בית המשפט העליון, ס' ג'ובראן, י' עמית ו

שחר, המומחים מטעמה של אי. די. בי. פיתוח, וקבעו כי הצעת הרכש העצמית  -אשר בלס ופרופ' חיים בן

נעשתה במחיר הוגן תוך שהם מתבססים על חוות הדעת הכלכלית. זאת על אף הקביעה של בית המשפט  

וות דעת מגורם  ד, הוא שעל הדירקטוריון היה לקבל ח העליון כי בתהליך הצעת הרכש נפלו שני פגמים: האח

בלתי תלוי והשני, כאשר הצעת רכש המלאה היא עצמית אזי יש להחיל את הוראות החוק הנוגעות לעסקאות  

 בעלי עניין בחברות ציבוריות.

שחר מוכיחה כי המחיר שהוצע  -השופטים קבעו כי למרות הפגמים הללו, חוות הדעת של פרופ' בלס ופרופ' בן 

עמית כתב: "... בעקבות הפגמים שנפלו בהצעה... יש כדי להעביר את    בהצעת הרכש היה הוגן. השופט י'

שהועבר   בנטל  עמדה  המשיבה  הוגן.  שווי  משקף  למניות  שהוצע  המחיר  כי  ולהראות  המשיבה  אל  הנטל 

אליה... בחוות הדעת נבחנו חמש שיטות חלופיות להערכת השווי ההוגן של המניות ועל פי כל אחת מהן  

 חות מהסכום שהוצע בהצעת הרכש".הוערך שווי המניה בפ

שחר כתבו בחוות דעתם כי, "התובעים לא הגישו הערכת שווי בשיטת תזרים המזומנים  -פרופ' בלס ופרופ' בן

  140-התומכת בכך שהשווי מגיע להתומכת בגרסתם... התובעים לא הציגו שום שיטה מקובלת חליפית...  

 שקלים למניה".

בן ופרופ'  בלס  פרופ'  של  אימץ את הדברים  עמית  י'  הנגדית שהגישו  -השופט  חוות הדעת  את  ודחה  שחר 

 התובעים הייצוגיים.  

 עופר דרור, חזיאל במברגר, מיכאל תואתי וגלעד כהן. , ERCGבהכנת חוות הדעת סייעו כלכלני 

ליכים משפטיים, ובפרק  פסיקה זו של בית המשפט העליון ממחישה את חשיבות היסודות הכלכליים בה

 בקשר להצעות רכש של חברות ציבוריות.

 

ERCG  פרופ' אשר בלס, ועוסקת    על ידי   2001החברה נוסדה בשנת    .הכלכלי  הייעוץ  בתחומי  בישראל  המובילים  מהגופים  היא

וניתוחים חדים בהליכים  בניתוח סוגיות כלכליות מאתגרות. החברה פעילה במגוון תחומים כלכליים ופיננסים ומספקת תובנות  

משפטיים, לצורכי פיקוח ולקבלת החלטות אסטרטגיות ומדיניות ציבורית. החברה מבצעת עבודות עבור משרדים מובילים של  

 עורכי דין, גופים ממשלתיים, גורמים עסקיים וארגונים ציבוריים. 
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