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הצל המאיים על ההנהלות של חברות
ציבוריות כושלות, מפסידות וחמדניות

הדיווחים בימים האחרונים על המאבקים של בעלי מניות מיעוט בדירקטוריונים
של פריורטק וצרפתי מסמנים התעוררות בשוק ההשקעות האקטיביסטיות -

שנשלט עד כה בעיקר בידי קרן ברוש, בעלת פוזיציה במטומי, אלקוברה
וקמהדע

הפעילות בזירת ההשקעות האקטיביסטיות מתחממת. הדיווחים בימים האחרונים בנוגע
לפוזיציות שפתחו בעלי מניות בשתי חברות ציבוריות - פריורטק ו צרפתי - משקפים את

הרחבת הפעילות של שני גופים: קרן גיא אקוויטי בהובלת עודד גל (לשעבר מנכ"ל קרנות
הנאמנות של אי.בי.אי) ואתו שוקי הון.

שני הגופים הם שחקנים קטנים יחסית, בשוק שאותו מובילה בינתיים קרן ההשקעות
ברוש, והיא השחקן הכמעט בלעדי בו. ברוש, שמנוהלת בידי אמיר אפרתי עם שותפיו
אסף פרומרמן ושחר קינן, היתה מעורבת עד לפני כשנה בעיקר בפוזיציות שקשורות

להסדרי חוב - באמצעות רכישת האג"ח של אי.די.בי, דסק"ש, אנגל משאבים ואדרי אל.
לפני כשנה היא עברה בעיקר לפוזיציות בשוק המניות.

הפוזיציות הבולטות של ברוש כוללות אחזקות משמעותיות בחברת הפרסום המקוון
מטומי ובחברות הביומד אלקוברה (שקרסה ונמצאת לקראת מיזוג), ובאחרונה גם ב
קמהדע. בעוד משקיעים מוסדיים מחפשים לרוב השקעות בחברות שמנוהלות היטב,

ושפוטנציאל הרווח שלהן טמון באסטרטגיה הקיימת - משקיעים אקטיביסטים תרים בדרך
כלל אחר חברות שנקלעו למבוי סתום במהלך עסקיהן, ולעתים גם איבדו את אמון השוק.

בדרך כלל הם מנסים לגייס את התמיכה של בעלי המניות למהלכים שיאפשרו להציף ערך
באמצעות שינוי דרסטי בניהול, שלא פעם כולל החלפה של המנהלים הבכירים בניגוד

לרצונם.
במקרה של פריורטק, בעוד החברה נאלצת להתמודד עם השלכות של שריפה שפרצה

בתחילת השבוע במפעלה של החברה בת בסין, היא גם מצאה את עצמה מגיבה שלשום
לדרישות של בעלי מניות לשינויים משמעותיים בדירקטוריון.

קבוצת בעלי המניות - הכוללת את מאיר מזוז, לשעבר מנכ"ל קרנות הנאמנות של
אקסלנס; קרן גיא אקוויטי של עודד גל, לשעבר מנכ"ל קרנות הנאמנות של אי.בי.אי;

ומשקיעים פרטיים - שלחה לדירקטוריון בבקשה לכנס אסיפה כללית מיוחדת לצורך מינוי
שלושה דירקטורים חדשים, במקביל לשליחת בקשה דומה בידי הפניקס (7.7%)

ואקסלנס נשואה (1.4%).
קרן הגידור גיא אקוויטי אינה קרן אקטיביסטית בהגדרה, ולרוב אינה יוזמת מהלכים
עסקיים, אך מדי פעם היא פועלת כך. בסוף 2016, למשל, היא הצליחה למנות שני

דירקטורים חיצוניים בחברת קווליטאו הציבורית, אף שהחזיקה באחוזים בודדים
ממניותיה.

מנסים להוביל שינוי עם 11% מהחברה
על אף שאחזקת הפונים יחד מסתכמת ב-11% ממניות פריורטק (חלקם של קרן גיא

אקוויטי והמשקיעים הפרטיים אינו ידוע, אך מסתכם בפחות מ–2%), הם מנסים להוביל
יחד מהלך לשינוי דירקטוריון החברה באמצעות השגת רוב בו. המשקיעים מבקשים

למנות את ישראל אנדה, אורי מור ואייל רובין כדירקטורים חדשים במקומם של
דירקטורים קיימים, או בנוסף להם.

דירקטוריון פריורטק, הנסחרת לפי שווי של כ–250 מיליון שקל לאחר עלייה של כ-40%
ב-12 החודשים האחרונים, מונה שישה דירקטורים, בהם מייסדי החברה - היו"ר רפי
עמית (10.2%) והמנכ"ל יותם שטרן (9.3%). החברה בחרה שלא לפרסם את תוכן

המכתבים שקיבלה מהמשקיעים, ועל דבר קיומם דיווחה רק שלשום, במכתב התשובה

 



שפירסמה. כל הדירקטורים, פרט לנציג מניות המיעוט, שרון דרור, קראו לבעלי המניות
להתנגד להצעת המבקשים.

בנימוקיה להתנגדות טענה החברה כי מינוי שלושה דירקטורים נוספים מטעם קבוצת
המיעוט יביא למצב שבו ארבעה מתוך שישה חברי דירקטוריון יהיו דירקטורים שהוצעו

בידי קבוצה קטנה מקרב כלל בעלי המניות של החברה - כאשר "האינטרסים של הקבוצה
אינם בהכרח חופפים את האינטרסים של יתר בעלי המניות". לטענת החברה, על

הדירקטורים להיות בעלי מומחיות בתחום העיסוק של פריורטק, ולא די בכלכלנים בעלי
ניסיון עסקי ומסחרי בלבד.

החברה ציינה כי "מינוי שלושה דירקטורים חדשים, חסרי ניסיון מקצועי מספק ובקיאות
בסוגיות הניהוליות ובאתגרים הרלוונטיים, עלול לגרום פגיעה ביכולתו המקצועית של

הדירקטוריון לבצע את תפקידו נאמנה". פריורטק מציינת כי יהיה במהלך הזה בזבוז כסף,
והוא יביא לאי־ודאות משמעותית ביחס לעתיד החברה, הן מההיבט הניהולי והן מההיבט

התפעולי. כך או כך, למרות התנגדותו הגורפת, נראה כי קבוצת מניות המיעוט יכולה
לרשום לעצמה הישג קל. פריורטק סיכמה את המכתב בטענה כי בשל הרצון להמשיך
ולפעול בשיתוף פעולה עם בעלי המניות, היא תפעל לרענן את הדירקטוריון ותציג שני

מועמדים ראויים לכהונה כדירקטורים בלתי תלויים בחברה.
המקרה השני, שדווח אתמול בהרחבה ב-TheMarker, הוא זה של ההשקעה שמובילה

קרן אתו שוקי הון של תומר חפץ וארז רוזבוך - שהוא בעצמו עורך הדין של ברוש -
בחברת צבי צרפתי ובניו. הטענה המרכזית של הקרן, שמגדירה את עצמה קרן השקעות
אקטיביסטית ומחזיקה כעת ב-3.7% מצרפתי, היא שהנהלת החברה מעבירה חלק ניכר

מהרווח לכיסיהם של בעלי השליטה על חשבון בעלי המניות האחרים, שאינם מקבלים
דיווידנדים ושסובלים במקביל מתשואה עלובה של 1% בעשור. אתו שוקי הון כבר הובילה

מהלך דומה בחברת טכנופלס.
מוניטין של שקיפות

בניגוד למשקיעים אקטיביסטים מזדמנים, קרנות כמו אתו שוקי הון וברוש מנסות ליצור
לעצמן מוניטין של נקיון ושקיפות, ולפעול באופן כללי לפי מה שנתפש, לטענתם, כטובת

כלל בעלי המניות. כך הם יכולים ליצור קשר רציף עם הגופים המוסדיים ולשתף עמם
פעולה, הן כמשקיעים והן באמצעות הובלת מהלכים משותפים.

ברוש מנהלת 600 מיליון שקל - כשלפי הערכות כרבע מהסכום מושקע בידי גופים
מוסדיים ישראליים וזרים, והיתרה בידי משקיעים פרטיים ומשרדי פמילי אופיס (שמנהלים

את כספן של משפחות עשירות). המהלך הטרי ביותר של ברוש שפורסם עד כה הוא
ההשקעה בקמדהע, שאליה נכנסה החברה בספטמבר, לאחר שמניית החברה צנחה

ב-45% מתחילת יוני ועד סוף אוגוסט. המניה טיפסה מאז ב-11%.
בשוק ההון עוקבים אחרי שתי השקעות קודמות של ברוש - שנשאו בינתיים פירות חלקיים

ועשויות להבשיל בתקופה הקרובה. מקרה אחד הוא ההשקעה באלקוברה, שקרסה
בתחילת השנה לאחר כישלון סופי בניסויים הקליניים (לפיתוח תרופה ל–ADHD). בברוש

הובילו מהלך אגרסיבי, וסימנו את המנכ"ל של החברה, ירון דניאלי, כמנהל כושל,
כהגדרתם, שאחראי לבזבוז כספי המשקיעים, בין השאר בדמות משיכת שכר מופרז

לעצמו.
המהלך של ברוש הביא לעזיבת דניאלי את תפקידו (הוא מונה למנכ"ל חברת יישום של

האוניבסיטה העברית) ולמינוי חברים מטעם ברוש לדריקטוריון, בהם אפרתי עצמו, לאחר
שהדירקטוריון וברוש התפשרו כשברקע מתפתח סכסוך משפטי. השלב הבא היה גיבוש

מהלך למיזוג עם חברת ארקטורוס, כלומר הזרמת פעילות חדשה לחברה שצפויה
להעלות את שווייה.

לפני קצת יותר משנה נכנסה ברוש להשקעה במטומי. גם כאן פינה מנכ"ל מטומי, עופר
דרוקר, את מקומו. מניית מטומי עדיין לא התאוששה, אך המנכ"ל החדש שמונה במקומו,
שגיא נירי, הוביל כבר מהלכים למכירת פעילויות, והחברה הצליחה להגדיל את ההכנסות

ולצמצם את ההפסד.


