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 ?הוא עובד מדועהולם, כיצד ו תגמול: שווי ממעריך טיפ

 

)משרד העבודה  DOL -ה ידי על שהוגדר כפי( Adequate consideration)" הולם תגמול"ל

 כי קובע הולםה התגמול. ESOPs בעת הערכת שווי ספציפית מאוד משמעות נהיש, האמריקאי(

 אינםהמשתתפים בתוכנית להענקת מניות  העובדיםהינו להבטיח כי  ESOP -ה נאמןתפקידו של 

 ממהיה יפעם שנו החברה מניותל חסותהמתן בגין  משלמת התוכניתש מהמפעם אחת  מקופחים

 .התוכנית סיוםבעת  מקבלים שהם

 

שווי השוק ההוגן מ יותר לשלם יכול לא ESOP -קובע כי ה הולםה התגמולבמילים אחרות, 

(FMV )את מניותיו בפחות משווי השוק  מכורל או מניותיו של, השווי הכלכלי ולא שווי השוק

 (. A409 -ההוגן שלהן )כלל ה

 

 לשלם חייב הואהרי ש מניות של רכישהעת ב הולם תגמולמ יותר לשלם יכול לא ESOP -ההואיל ו

 cashes out) התוכניתעוזב את כלשהו  משתתף כאשרשל מניותיו ( FMV) הוגןה שוק שוויאת ה

of the plan) .בלתי שווי מעריך  שנערכה על ידי השווי הערכת את קבלמ תוכניתה נאמן כי נניח

כעת . דולר ארה"ב למניה 20צרכי תגמול הולם הינו ל ESOP -לפיה, שווי מניית ה בירהתלוי כס

 19 תמורת אותן רוכשת את מניותיו והתוכנית מוכר ESOP -משתתף ב שאינו מניות בעלנניח כי 

כי הוא ו תגמול הולם מאשר יותרכאן  שילם לא ESOP -ה כילכל,  ברורהלא  דולר ארה"ב למניה.

  .DOL -ים של ההזהיר םכלליהאינו חורג מ

 

ולצורך , למכירה יומניות את להציע, תכניתעזוב את המחליט ל ESOP -ב משתתףנניח כי , מאידך

כל תמורת  ישלם שלפנינו דנן, הנאמן במקרה. מניותיו את רוכשהוא זה ש ESOP -ה הדוגמא,

כפי , ESOP -ה מניות של ההוגן השוק שווי בדיוק אתכלומר, , הניארה"ב למ דולר 20 סך של מניה

 -לא את משתתפי הו עוזבש ESOP -ה משתתףלא את מקפח  אינושלעצמו  זה מחיר. הנדרש

ESOP נשאריםש . 

 



 
 

 
 

מ"תגמול הולם"  יהיה גבוה יותר ESOP -שווי השוק ההוגן של מניות הל שמעל תשלוםלסיכום, 

 . צרכי תגמול הולםל DOL -ועל כן לא יעמוד בדרישות ה

 

 .הערכות השווי השונות של הלשכה בתחומי ההסמכה תולתוכני לפנות ניתןבנושאים אלו  להרחבה

 

 

 בכבוד רב,                                                          

 רועי פולניצר                                                         

 והאקטוארים הפיננסיים בישראללשכת מעריכי השווי  מנכ"ליו"ר ו                                            


