עדכוני רשות ניירות ערך ,אכיפת הרשות ועדכוני הבורסה
במזכר תאגידים ניירות ערך ושוק ההון  -נובמבר 2017

ל קו חו ת י ק רי ם,
לאחרונה פרסמה רשות ניירות ערך מספר החלטות ,ביניהן כאלה המבהירות עמדות קודמות שלה
בנושאים שונים וביניהם – מתכונת דיווח של תאגיד קטן שבחר לעבור לדיווח חצי שנתי ,איסור על
מתן עמלת התחייבות מוקדמת לבעל שליטה המשתתף במכרז מוסדי ,המידע שיש לכלול במצגות
המתפרסמות ערב ההנפקה ועוד.
בנוסף במזכרנו זה ,הסדר אכיפה בנושא הצעת ניירות ערך לציבור ללא תשקיף ,סקירת עיצומים כספיים
שהטילה הרשות וכן תיקון חקיקה המסדיר הצעת מניות בכורה.
המלצות:
לאור הפרסומים האחרונים ראוי לשים לב במיוחד לעניינים הבאים:
-

בטרם פרסום מצגת לציבור ,יש לוודא כי המידע אינו מוצג באופן מטעה או חד צדדי .כדי
שהמידע המוצג לא ייחשב מטעה או חד צדדי יש להקפיד להציגו באופן מאוזן תוך התייחסות
לא רק להיבטים חיוביים בפעילות החברה כדוגמת הצלחות ,יתרונות ,הזדמנויות ,חוזקות
ועוצמות ,אלא גם להיבטים שליליים בפעילותה.

-

לאור הודעת ועדת האכיפה המנהלית על החמרת הענישה לגבי הצעה ומכירה של ניירות ערך
לציבור ללא תשקיף מוצע לבחון היטב כל הצעה של אינטרס הנחזה להיות נייר ערך ,ולהתייעץ
עמנו טרם ביצוע כל פעולה כאמור.

1

תוכן עניינים:
תוכן עניינים2 ...................................................................................................................................... :
 .1עדכוני רשות ניירות ערך3 ............................................................................................................... :
.1א.שאלות ותשובות – כללי3 .......................................................................................................... :
()1

בעלי שליטה ובעלי עניין 3 ................................................................................................

() 2

תשקיפים 3 .......................................................................................................................

() 3

דיווחים מיידיים 4.............................................................................................................

() 5

רישום כפול 5 ...................................................................................................................

() 6

הצעות פרטיות 5 ...............................................................................................................

()7

מתכונת דיווח של תאגיד קטן פטור5 .................................................................................

.1ב .פנייה מקדמית  -עניין אישי בחלוקת דיבידנד בעין7 .................................................................. :
 .2אכיפה9 ........................................................................................................................................... :
2

.2א .הסדר אכיפה – קבוצת בסדנו9 ................................................................................................. :
.2ב .עיצומים כספיים11 ................................................................................................................... :
 .3עדכוני הבורסה12 ........................................................................................................................... :
רישום למסחר של מניות בכורה12 ................................................................................................... :

 .1עדכוני רשות ניירות ערך:
.1א.שאלות ותשובות – כללי:
להלן סקירה של מספר תשובות שפרסמה רשות ניירות ערך במענה לשאלות במגוון נושאים:
( )1בעלי שליטה ובעלי עניין
איסור על מתן עמלת התחייבות מוקדמת לבעל שליטה בתאגיד ,שהינו בגדר משקיע מסווג,
שהשתתף במכרז המוסדי – בניגוד למשתתפים אחרים במכרז מוקדם להנפקת ניירות ערך ,בעל שליטה
בתאגיד ,המשתתף במכרז מוקדם להנפקת ניירות ערך של התאגיד ,אינו חשוף לסיכוני שוק בשל פער

3

הזמנים בין קיום המכרז המוקדם לבין ההנפקה בפועל ,שכן ההחלטה על ביצוע ההנפקה או ביטולה,
נתונה ,דה פקטו ,לשליטתו ,ועל כן אינו זכאי לקבל עמלת התחייבות מוקדמת בגין הזמנתו.
( )2תשקיפים
מתי מידע במצגת לציבור ייחשב מידע מטעה  -תאגיד רשאי להציג למשקיעים ,אנליסטים וכיו"ב,
מידע אודות פעילות החברה לרבות בדרך של מצגת ,עובר לביצוע הנפקת ניירות ערך של החברה
לציבור וזאת בהתאם לתנאים שנקבעו בעמדת סגל משפטית מספר  .1104-13בנוסף מדגישה הרשות כי
יש לוודא שהמידע המוצג אינו יוצר מצג חד צדדי או מטעה לגבי החברה .כדי שהמידע המוצג לא ייחשב
מטעה או חד צדדי יש להקפיד להציגו באופן מאוזן תוך התייחסות לא רק להיבטים חיוביים בפעילות
החברה כדוגמת הצלחות ,יתרונות ,הזדמנויות ,חוזקות ועוצמות ,אלא גם להיבטים שליליים בפעילותה,
ככל שקיימים ,כגון סיכונים ,חולשות ,איומים וחשיפות אפשריות.
לעניין תאגיד המציע לראשונה לציבור ( ,)IPOפרסום מצגת לציבור מתאפשר רק לאחר פרסום טיוטת
תשקיף לציבור אשר תכלול את המידע הכלול במצגת.
( )3דיווחים מיידיים
אין חובה לדווח על מימוש כתבי אופציה שהוצעו לציבור על פי תשקיף בדרך של דוח מרכז ,גם
כאשר השינוי עולה על  1%מסך כתבי האופציה בסדרה בה חל השינוי  -במקרה בו חל שינוי בהון
המניות המונפק של תאגיד כתוצאה ממימוש כתבי אופציה ,אשר אינו עולה במצטבר כדי  1%מהון
המניות המונפק של התאגיד ,ניתן להסתפק בדיווח מרכז אודות השינוי (זאת אף אם ביחס לסדרת כתבי
אופציה מסוימת השינוי עולה על  1%מסך כתבי האופציה באותה סדרה שבה חל שינוי).
דיווח אודות שינוי בהון הרשום או המונפק לאחר המועד הקובע  -תקנות ניירות ערך (דו"חות
תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 1970-קובעות כי כאשר חל שינוי בהון הרשום או המונפק של התאגיד,
 1עמדה משפטית מספר  :104-13פרסום מידע לציבור על ידי התאגיד ,נושאי משרה שלו ובעלי שליטה בו .בעמדת סגל זו,
קובעת הרשות מהם פרסומים מותרים )1( :סוגי הפרסומים – פרסומים שעיקרם מידע אודות התאגיד לעומת פרסומים
שעיקרם מידע אודות שווי התאגיד או מניותיו; ( )2זהות המתבטאים – נושאי משרה או בעלי תפקיד שאינם נושאי משרה;
( )3עיתוי הפרסומים – האם נעשו במהלך החיים השוטפים של התאגיד או במועד הסמוך לפני הנפקה ,תוך הבחנה בין הנפקה
ראשונה לציבור לבין הנפקה אחרת.
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וחל המועד הקובע לפי תקנה (31א )2()1לתקנות כאמור ,יש להגיש דיווח מיידי אודות השינוי (גם אם
הוא נמוך מ 1%-מההון המונפק של התאגיד) .סגל הרשות מבהיר כי אם ניתן דיווח על שינוי כאמור,
התקנה אינה מחייבת דיווחים נוספים.
( )4רישום כפול
מחויבותה של חברה דואלית אשר הנפיקה אג"ח רק בישראל לדווח אודות תחולת המודל ההיברידי
 במקרה של התקיימות סימני אזהרה בחברה דואלית ,שהנפיקה אג"ח רק בישראל ,עליה לדווח דוחמיידי על שינוי משטר הדיווח למודל הגילוי ההיברידי.2
( )5הצעות פרטיות
מניין תקופות החסימה לפי סעיף 15ג לחוק ניירות ערך ,תשכ"ח  - 1968-מניין תקופות החסימה לפי
סעיף 15ג לחוק ניירות ערך ,החלות בהקצאות פרטיות של ניירות ערך המירים (שאינם סחירים) מתחיל
במועד הקצאת ניירות הערך בידי התאגיד ,כאשר מגבלות החסימה בתקופות האמורות יחולו על ניירות
הערך הנובעים ממימוש או מהמרה של ניירות הערך שהוקצו.
למעבר לשו"ת המפורטות לעיל לחצו כאן
( )6מתכונת דיווח של תאגיד קטן פטור
להלן סקירה של עיקרי תשובות שפרסמה הרשות תחת עמדת משפטית  104-18המעודכנת בנושא
מתכונת הדיווח של תאגיד קטן פטור (תאגיד קטן שהציבור לא מחזיק באיגרות חוב שלו):

א.

תאגיד קטן שהנפיק בעבר תעודות התחייבות  -תאגיד קטן שהנפיק בעבר תעודות התחייבות
שהציבור החזיק בהן ,ופרע אותן פירעון מוקדם ,או בהתאם להסדר התשלום החוזי ,באופן מלא
טרם פרסום דוח כספי לרבעון ראשון או שלישי לפי העניין ,רשאי ליישם את ההקלה כבר
ביחס לאותו רבעון ולא לפרסם את הדוח לרבעון הראשון או השלישי.

 2החלטת מליאה בתחום תאגידים מספר  :1-2013שינוי במודל הטיפול ומתן פטור לחברות ברישום כפול שמנפיקות אג"ח
רק בישראל.
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יש מקום שהתאגיד ידווח על כוונתו ליישם את ההקלה ,תוך הודעה שתינתן בהתראה מספקת,
שתאפשר למשקיעים להיערך לכך מראש.
ב.

תאגיד קטן פטור אשר מכלול הנתונים הכספיים המיוחסים לו פורסמו לציבור על ידי
החברה המחזיקה בו -תאגיד קטן פטור אשר מכלול הנתונים הכספיים המיוחסים לו פורסמו
לציבור על ידי החברה המחזיקה בו במסגרת דוחותיה לרבעון הראשון ו/או השלישי ,בצורה
הניתנת לזיהוי נפרד ומפורש ,אינו חייב לפרסם דוחות כספיים מלאים לרבעון הראשון או
השלישי .עם זאת ,עליו לפרסם במסגרת דוח מידי את המידע והנתונים המיוחסים לו שהחברה
המחזיקה פרסמה לציבור.

ג.

תאגיד קטן פטור המחזיק בחברה שהיא בעצמה תאגיד מדווח המפרסם לציבור  -תאגיד
קטן פטור המחזיק בחברה שהיא בעצמה תאגיד מדווח המפרסם לציבור דוחות כספיים
רבעוניים ,ייהנה מן ההקלה בקשר עם פרסום הדוחות הכספיים לרבעון הראשון והשלישי.

ד.

תאגיד קטן פטור המעוניין לפרסם תשקיף ,תשקיף מדף או דוח הצעת מדף  -תאגיד קטן
פטור המעוניין לפרסם תשקיף ,תשקיף מדף או דוח הצעת מדף ,רשאי שלא לפרסם דוח רבעוני
בגין הרבעון הראשון או השלישי עובר לביצוע ההנפקה.

ה.

פרסום מידע כספי וולונטרי בגין תוצאות הרבעון הראשון או השלישי  -תאגיד קטן פטור,
אשר מיישם את ההקלה ומדווח בהתאם למתכונת דיווח חצי שנתית ,יכול לפרסם מידע כספי
וולונטרי בגין תוצאות הרבעון הראשון או השלישי לפי העניין .זאת לרבות Press Release
(כנהוג בארה"ב) ,דוח כספי לא סקור ודוח כספי מלא וסקור.

ו.

השלכות הצגה של נתונים כספיים רבעוניים לדירקטוריון של תאגיד על הזכאות להקלות
 הצגה של נתונים כספיים רבעוניים (לרבות דוחות כספיים לרבעון הראשון או השלישי,סקורים או שאינם סקורים) לדירקטוריון של תאגיד קטן פטור ,אשר אינם מפורסמים לציבור,
אינם משנים את זכאותו של התאגיד לפרסם דוחות כספיים במתכנות חצי שנתית ,והוא אינו
חייב לפרסם אותם לציבור .בנוסף הובהר כי דיווח פנימי כאמור ,גם אם הוא מהווה "דיווח
כספי ביניים" כהגדרתו ב ,IAS34 -אינו משנה את הגדרת "תקופת הביניים השוטפת" בדוחות
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הכספיים החצי שנתיים (בהתאם להוראות סעיף  20ל ,)IAS34-כך שתקופת הביניים השוטפת
בדוחות החצי שנתיים תיוותר תקופה של שישה חודשים.
ז.

המועד בו צריך תאגיד קטן לדווח על יישום חלק מההקלות הקבועות ביחס לתאגידים
קטנים  -במענה לשאלה מה המועד בו צריך תאגיד שהפך לתאגיד קטן ,המבקש ליישם רק חלק
מההקלות הקבועות ביחס לתאגידים קטנים ,להודיע על כך לציבור ,הבהיר סגל הרשות כי על
התאגיד לפרסם דיווח מיידי ביחס להחלטה ליישם רק חלק מההקלות ,תוך התייחסות להקלות
שבכוונתו ליישם ,עוד לפני היישום בפועל .למשל ,רק במידה והדוח המיידי יפורסם לפני
פרסום הדוח התקופתי לשנת  ,2017יוכל התאגיד ליישם את ההקלות הרלוונטיות אותן הוא
מבקש לאמץ במסגרת הדוח התקופתי של אותה שנה .אולם ,אם הדיווח המיידי יפורסם לאחר
פרסום הדוח התקופתי ,התאגיד יוכל ליישם את ההקלה החל מהדוח העתי העוקב (קרי ,מהדוח
הכספי חצי שנתי).

ח.

מתכונת הצירוף של דוחות כספיים או מידע כספי של חברה פרטית לדוח ההצעה או
העסקה ע"י תאגיד קטן פטור  -תאגיד קטן פטור אשר מיישם את ההקלה ואשר נדרש לצרף
דוחות כספיים או מידע כספי של חברה פרטית לדוח ההצעה או לדוח העסקה ,לפי העניין ,אינו
רשאי לצרף את הדוחות הכספיים או המידע הכספי במתכונת חצי שנתית – עליו לצרפם
במתכונת רבעונית .הטעם לקביעה זו הוא כי ההקלות שנקבעו לתאגיד קטן חלות אך ורק על
תאגיד מדווח ואינן חלות על חברות פרטיות שדוחותיהן הכספיים או מידע כספי לגביהן
מצורפים במסגרת דוח מיידי בגין עסקה בין תאגיד מדווח לבין בעל שליטה בו.

ט.

הדיווח הנדרש מתאגיד שחדל להיות תאגיד קטן פטור  -תאגיד קטן פטור ,אשר יישם את
ההקלה וחדל להיות תאגיד קטן פטור ,בין אם בשל עלייה בשווי שוק ובין אם בשל הנפקה של
תעודות ההתחייבות לציבור ,נדרש לדווח בסמוך לאחר מכן ,על המועד שממנו יידרש לדווח
במתכונת רבעונית.

למעבר לעמדת הסגל לחצו כאן.
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.1ב .פנייה מקדמית  -עניין אישי בחלוקת דיבידנד בעין:
השאלה :האם חלוקת מניות חברה בת כדיבידנד בעין לבעלי מניות החברה הינה עסקה חריגה שלבעל
השליטה יש בה עניין אישי ,כאשר היא מתבצעת על מנת לעמוד בהוראות חוק הריכוזיות?
עובדות :ביום  31.1.2016פורסם החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל.3
הוראות חוק הריכוזיות מחייבות את בנק הפועלים ,כבנק בעל היקף פעילות רחב ,להפסיק להחזיק או
לשלוט בחברת ישראכרט שהינה חברת כרטיסי אשראי ,במועדים הקבועים בחוק הריכוזיות.
פניית הבנק :בנק הפועלים פנה לקבלת אישור הרשות כי מתווה אפשרי שהוא שוקל ,לצורך יישום
הוראות החוק לעיל ,אינו מהווה עסקה חריגה בה לבעלת השליטה או לנציגיה בדירקטוריון הבנק יש
עניין אישי.
על מנת לעמוד בהוראות חוק הריכוזיות ,בנק הפועלים שוקל חלוקה בעין של מניות ישראכרט ,חלקן או
כולן ,לבעלי מניות הבנק .בעלת השליטה בבנק ,אריסון החזקות ( )1998בע"מ ,מחזיקה בגרעין השליטה
בבנק בשיעור של כ 20%-ממניות הבנק ,והיא תהיה זכאית לקבל כדיבידנד מניות בישראכרט בהתאם
לשיעור החזקתה בבנק .בהנחה שיוחלט לפעול לפי מתווה זה ,לקחה על עצמה בעלת השליטה לפעול על
פי הכללים והמגבלות שלהלן:
 .1מכירת מניות המוחזקות בשיעור הגבוה מ 5%-שיתקבלו בידה במסגרת החלוקה ,בתקופה
שתוסכם ע"י בנק ישראל ועפ"י הוראות הרגולציה (להלן" :תקופת המעבר").
 .2איסור רכישת מניות נוספות של ישראכרט במהלך תקופת המעבר.
 .3אי שימוש בזכויות הצבעה בשיעור של מעל  5%בגין החזקותיה במניות ישראכרט.
 .4אי מינוי או הצעה למינוי דירקטורים ,וכן אי כהונה של דירקטורים מהבנק בישראכרט.
 .5פרמיית שליטה בישראכרט – במידה ובעלת השליטה תמכור את מניותיה במחיר הכולל
פרמיית שליטה מחוץ לבורסה ,כך שבעלי המניות האחרים לא יוכלו ליהנות ממנה ,הרי
שתנקוט בצעדים שיבטיחו כי בעלי המניות האחרים ייהנו מהפרמיה.

 3חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה) ,התשע"ז2017-
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הבנק נימק את עמדתו כי אין מדובר בעניין אישי ,בכך ,שבהתחשב במגבלות שלקחה על עצמה בעלת
השליטה ,מתקיימים נימוקים אלה:
 .1חלוקת מניות ישראכרט בעין אינה מהווה עסקה לעניין חוק החברות.
 .2גם אם חלוקת המניות תסווג כעסקה ,הרי שאינה מהווה עסקה "עם בעל שליטה" או עסקה
"עם אדם אחר" שלבעל השליטה יש בה עניין אישי.
 .3לבעלת השליטה בבנק אין עניין אישי בחלוקת מניות כדיבידנד בעין.
נימוקים אלה נסמכו בעיקר על ההבחנה בין קביעות בית המשפט העליון בפרשת בזק 4לבין עמדת
הרשות בפנייה המקדמית של קבוצת דלק.5
עמדת הרשות :הרשות הסכימה שלא להתערב בעמדה לפיה חלוקת דיבידנד בעין של מניות ישראכרט
אינה עסקה חריגה שלבעלת השליטה יש בה עניין אישי .זאת ,בהתבסס בעיקר על המגבלות שתיקח על
עצמה בעלת השליטה  -מגבלות המבטיחות כי החלוקה לא תקנה לה טובות הנאה או הטבה עודפת על
שאר בעלי המניות.
פנית החברה ,תשובת הרשות

 .2אכיפה:
.2א .הסדר אכיפה – קבוצת בסדנו:
רקע :קבוצת בסדנו עוסקת בגיוס כספים ממשקיעים שונים ,בעיקר מהציבור החרדי ,וניתובם להשקעה
בשותפויות המשקיעות במיזמים מתחומים שונים.
בין השנים  2011-2015ביצעה הקבוצה מספר הפרות של סעיף  15לחוק ניירות ערך אשר קובע חובת
פרסום תשקיף בעת הצעת ניירות ערך לציבור ,אלא אם החברה עמדה בהוראות הקבועות בסעיפים
15א(א)( )1ו15-א(א)( ,)4אשר קובעים תנאים שבהתקיימם אין חובה לפרסם תשקיף.
 4ע"א  7735/14אילן ורדניקוב נ' שאול אלוביץ (פורסם בנבו)28.12.2016 ,
 5החלטה " :103-14אימתי ייחשב דיבידנד בעין הצעה לציבור" ,אפריל .2015
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לעניין זה יצוין כי סעיף 15א(א)( )1קובע כי הצעה ומכירת ניירות ערך לפחות מ 35-משקיעים בתקופה
של שנה ,לא תחויב בפרסום תשקיף.
סעיף 15א(א)( )4קובע כי פרסום כללי בדבר כוונה להציע ניירות ערך ,שאינו כולל נתונים כספיים ואת
פרטי ההצעה לרבות מחיר ,ריבית ותשואה ,לא יעלה כדי הצעה לציבור המחייבת בפרסום תשקיף,
ובלבד שניירות הערך יוצעו ויימכרו רק למשקיעים שמספרם אינו עולה על  35או למשקיעים מסווגים,
ובפרסום תצוין המגבלה האמורה.
ההפרות :קבוצת בסדנו לא פרסמה תשקיף בפעילויות גיוס הכספים שלה ,על אף שפעולותיה עלו כדי
הצעה לציבור:
 .1הקבוצה הציעה ניירות ערך לציבור במסגרת מו"מ ישיר ללמעלה מ 76-משקיעים לקרן
ומכרה ניירות ערך לפחות ל 38 -משקיעים בכל קרן – ובכך לא עמדה בתנאי סעיף
15א(א)(.)1
 .2הקבוצה הציעה ניירות ערך לציבור במסגרת  2אסיפות משקיעים ,בהן חולקו ללמעלה מ-
 250משקיעים פוטנציאליים מסמכי השקעה בקרנות שונות ,אשר כללו נתונים מהותיים לגבי
מהות ההשקעות ותנאיהן .הקבוצה אף חילקה במהלך שנת  2016דפי מידע למשקיעים ,שכללו
נתונים רלוונטיים להשקעות המוצעות ,כולל ,מחירי מניות ,תשואה צפויה ועוד – מבלי שעמדה
בתנאי סעיף 15א(א)( )1ו15-א(א)(.)4
 .3הקבוצה ביצעה הצעה של ניירות ערך לציבור במסגרת פרסומים בתקשורת והודעות
טלפוניות ,שלא עמדו גם הם בתנאי החריג הקבוע בסעיף 15א(א)( )4בדבר פרסום כללי
לציבור .בפועל ,פנתה הקבוצה טלפונית למשקיעים ,וכן ביצעה הצעה באמצעות הקלטות בקו
למתעניינים ,בהן הציעה למתקשרים רכישת ניירות ערך שונים .ההצעות כללו התייחסות
לנתונים מהותיים של ההשקעה כולל מחיר נייר הערך ,רווחים ,בונוסים ,אפשרות לתשואה
בעתיד ועוד פרטים מהותיים .הקבוצה גם פרסמה במהלך שנת  2016לפחות שמונה פרסומים
בעיתונות החרדית ,ובהם ,נתונים כגון תשואה צפויה ,מחיר וגידור הפסדים ,תשואות עבר,
תקופה ופוטנציאל רווח גבוה.
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הסדר האכיפה :בגין הפרות אלה ,הוטל עיצום כספי על החברה העומדת בראש הקבוצה והחברה
האחות שלה בצוותא בסך של  ,₪ 200,000וכן עיצום כספי על תנאי למשך שנתיים באם תבצענה
הפרה של ס'  15לחוק ניירות ערך .כמו כן ,הוטל על בעל השליטה בקבוצה והרוח החיה בה עיצום כספי
בגובה של  ,₪ 100,000וכן עיצום כספי על תנאי באם יבצע הפרה של סעיף  15לחוק ניירות ערך.
בנוסף ,הוטל על בעל השליטה איסור על תנאי לכהן כנושא משרה בכירה בגוף מפוקח לתקופה של
חצי שנה באם יבצע הפרה של סעיף .15
יצוין כי בהחלטה בעניין הסדר האכיפה ,ציינה ועדת האכיפה המנהלית כי אמצעי האכיפה שננקטו
בהסדר זה הינם מקלים לעומת חומרת ההפרות ,זאת לאור נסיבות מיוחדות :מדובר בהפרה ראשונה
של הצעה לציבור ללא פרסום תשקיף ,שיתוף הפעולה של המשיבים ,הודאתם המלאה והשלמה ,העובדה
שההפרות נעשו ברשלנות גרידא ,תום לב וכי אין מדובר בגוף מפוקח אלא בשתי חברות פרטיות .לאור
זאת ,מסרה הועדה כי הפרות עתידיות של סעיף  ,15ייבחנו ע"י הרשות באופן מחמיר יותר שיעניק
תג מחיר ממשי למעמד המרכזי של פרסום התשקיף בהגנת ציבור המשקיעים.
למעבר להסדר האכיפה  ,למעבר להחלטת האכיפה.

.2ב .עיצומים כספיים:
רשות ניירות ערך הטילה עיצומים כספיים על שתי חברות ציבוריות -על לוינסקי עופר בע"מ הוטל
עיצום כספי בסך  ₪ 37,290בגין אי דיווח במועד על עסקה חריגה עם בעלת השליטה החברה; ועל בתי
זיקוק צירון בע"מ הוטל עיצום כספי בסך  ₪ 18,945בגין איחור בהגשת הדוח התקופתי לשנת .2015
עיצום כספי בסך  ₪ 37,290הוטל על לוינסקי עופר בע"מ בשל אי דיווח במועד על עסקה חריגה עם
בעלת השליטה בחברה במסגרתה הועבר לבעל השליטה סכום של  ₪ 250,000כהלוואה ללא בטחונות
ו/או ערבות .יצוין כי במועד הטלת העיצום הכספי הוחזרה ההלוואה במלואה על ידי בעל השליטה ,אם
כי כאמור בעת נתינתה לא אושרה במנגנונים הנדרשים על פי דיני חברות ולא הוצא דווח מיידי בגין
נתינתה כנדרש בחוק ובתקנות .הרשות הפחיתה  25%מסכום העיצום הכספי בשל כך שלא נמצאו
הפרות קודמות שביצעה החברה ובשל העובדה שהחברה הפסיקה את ההפרה מיוזמתה.
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לקישור לדרישת העיצום הכספי לחצו כאן.
עיצום כספי בסך  ₪ 18,945הוטל על בתי זיקוק צירון בע"מ בשל איחור של  5ימים בהגשת הדוח
התקופתי לשנת  .2015הרשות הפחיתה  75%מסכום העיצום הכספי בשל כך שלא נמצאו הפרות
קודמות שביצעה החברה ובשל מצבה הכלכלי של החברה.
לקישור לדרישת העיצום הכספי לחצו כאן.
בהטלת העיצומים על החברות הציבוריות ,בשל הפרות הדיווח השונות ,הדגישה הרשות את חשיבות
הדיווח הנאות ובכלל זה ,עמידה במועדי הדיווח בכלל ובעסקאות בעלי שליטה בפרט.

 .3עדכוני הבורסה:
רישום למסחר של מניות בכורה:
ביום  5ביולי  2017פרסמה הבורסה הנחיות זמניות חדשות לעניין רישום למסחר של מניות בכורה .על
פי הנחיות אלו ניתן לרשום למסחר מניות בכורה המקנות זכות עדיפה לדיבידנד אשר לא יקנו זכויות
הצבעה .6תשלום הדיבידנד למניות הבכורה יהיה מותנה בכך שהחברה עומדת במבחנים הקבועים בחוק
החברות לחלוקה מותרת.

 6בהתאם לס' 46ב לחוק ניירות ערך  ,תשכ"ח.1968-
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הזכות להנפקת מניות בכורה ניתנה רק לחברות שהמניות הרגילות שלהן נכללות במדד ת"א –  125או
במדד ת"א –  SME60או ששווי השוק של המניות הרגילות שלהן הינו  500מיליון  ₪לפחות ואשר
נסחרות במשך שנה לפחות.
הנחיות הבורסה קובעות מגבלות לגבי היקף ההנפקה של מניות הבכורה מתוך סך המניות וכן מאפשרות
לקבוע כי בתנאים מסוימים ניתן יהיה לבצע פדיון כפוי או פדיון מרצון של מניות הבכורה ,וכן זכות
המרה למניות רגילות בהמרה כפויה או בהמרה מרצון.
לקישור להנחיות הזמניות -
http://mayafiles.tase.co.il/reports/1108001-1109000/E1108398.pdf
__________
מזכר לקוחות זה אינו מהווה יעוץ משפטי ומוגש כשירות לקהל לקוחותינו.
נשמח לסייע ולייעץ בכל שאלה שמתעוררת,
איריס ציבולסקי-חביליו ,יועצת ,תאגידים ,ניירות ערך ושוק ההוןirisc@agmon-law.co.il : ,
אורי רוזנברג ,שותף ,מנהל מחלקת תאגידים ,ניירות ערך ושוק ההון (משותף)urir@agmon-law.co.il ,
שיראל גוטמן עמירה ,שותפה ומנהלת מחלקת תאגידים ,ניירות ערך ושוק ההון (משותפת)shirel@agmon-law.co.il ,
מחלקת תאגידים ,ניירות ערך ושוק ההון,
אגמון ושות' ,רוזנברג הכהן ושות'
/http://www.agmon-law.co.ilתאגידים_ניירות_ערך_ושוק_ההון

13

