מכירת מניות פלגי מים בע " מ – חומר רקע לדיון
 . 1רקע :
 . 1.1מועצה אזורית עמק יזרעאל ומועצה אזורית מגידו הקימו את חברת פלגי מים
בע " מ בשנת  . 1974טרם  , 14.2.05מ  .א  .עמק יזרעאל היתה בעלת 340,040
מניות רגילות בפלגי מים בע " מ ומ  .א  .מגידו בעלת  170,020מניות בחברה .
 . 1.2ביום  14.2.05מכרו המועצות  74%מהמניות אשר בבעלותן  :מ  .א  .מגידו מכרה
 125,816מניות רגילות ומ  .א  .עמק יזרעאל מכרה  251,632מניות רגילות .
המניות נמכרו לשלוש חברות  :תהל מהנדסים יועצים בע " מ  ,אלקו התקנות
ושירותים )  ( 1973בע " מ וא  .ל  .ד איכות הסביבה בע " מ ) להלן  " :הסכם קב '
תהל "( .
 . 1.3משרד הפנים דרש מן המועצות למכור את יתרת מניותיהן בחברה בתוך
שנתיים ממועד המכירה הראשון .
.2

הליך מכירת מניות של רשות מקומית :
 . 2.1מכירת מניות של מ  .א  .עמק יזרעאל בפלגי מים בע " מ מחייבת קבלת אישור
מליאת המועצה ואישור שר הפנים .
 . 2.2הליך מכירת המניות חייב להתבצע באמצעו ת מכרז .
 . 2.3ר א וי טרם יציאה למכרז לקבוע מחיר מינימום למניה  ,שיחושב לפי הערכת
שווי של פלגי מים בע " מ .

 . 3מכירת מניות פלגי מים לאור הסכם קב ' תהל :
 . 3.1בהסכם עם קב ' תהל נקבע כי במקרה בו מי מהמועצות האזוריות תבקש למכור
את מניותיה  ,היא תציע ראשית למועצה השנייה לרכ וש את אותן מניות ) זכות
לסירוב ראשון ( .
 . 3.2במידה והמועצה השנייה אינה מעוניינת לרכוש את המניות  ,המניות יוצעו
לשלושת החברות שרכשו בס בב המכירה הראשון את המניות  :תהל  ,א  .ל  .ד
ואלקו  ,על פי חלקן היחסי באחזקות בחברה ) זכות לסירוב שני (.
 . 3.3המחיר למניה שיוצע בסבב הסירוב הראשו ן והסירוב השני  ,הוא המחיר שנתן
הזוכה במכרז  .אם לא תמומש הזכות לסירוב ראשון של המועצה השניה
והזכות לסירוב שני של תהל  ,א  .ל  .ד ואלקו  ,ימכרו המניות לזוכה במכרז .
 . 3.4אם תהל  ,אלקו וא  .ל  .ד יממשו את הזכות לסירוב השני וירכשו מהמועצה את
מניותיה  ,על פי הוראות תקנון פלגי מי ם בע " מ  ,הן לא יהיו רשאיות למכור את
אותן מניות שרכשו מהמועצה  ,במשך  3שנים ממועד הרכישה .
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