רשות ניירות ערך
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רחוב כנפי נשרים  22ירושלים 95464
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אל :חברות החיתום

נובמבר2008 ,

א.ג.נ,.

נהלים בדבר הפסקת פעילות של חתם במועד המעבר
בעקבות פניות רבות של חברות חיתום ,מצא לנכון סגל הרשות לפרסם הבהרה בנוגע לעמידה
בתנאי כשירות וחובות הדיווח לפיהם חייבת חברת חיתום שהודיעה לרשות על הפיכתה ל" -לא
פעילה".
ביום ה 1 -ביולי  2007נכנסו לתוקפן תקנות ניירות ערך )חיתום( ,התשס"ז) 2007-להלן" :התקנות
החדשות"( אשר החליפו את תקנות ניירות ערך )חיתום( ,התשנ"ג) 1993-להלן" :התקנות
הישנות"(.
מאז כניסתן לתוקף של התקנות החדשות ,פרסם סגל הרשות מספר עמדות משפטיות "החלטה
 :106-2חיתום  -שאלות ותשובות בנוגע לתקנות החדשות" )להלן" :שו"ת"( והמשכים לה ,באשר
לשאלות שעלו בעקבות המעבר לסט התקנות החדשות.1
להלן הנחיות בדבר דרך הפעולה לגבי חתמים אשר הודיעו על הפסקת פעילות בתקופת המעבר או
בתקופה קודמת לה .
הגדרות-
 .1חתם לא פעיל מסוג ראשון  -חתם אשר הודיע על הפסקת פעילות ונרשם במרשם
החתמים.
 .2חתם לא פעיל מסוג שני  -חתם אשר הודיע על הפסקת פעילות ולא נרשם במרשם
החתמים.

 1ניתן למצוא את השו"ת באתר האינטרנט בכתובת:
http://www.isa.gov.il/Default.aspx?Site=TAAGIDIM&ID=1102

חתם לא פעיל מסוג שני

חתם לא פעיל מסוג ראשון
כללי
תקנות רלוונטי

התקנות החדשות.

אופן ההודעה על הפסקת הגשת טופס ח)013-לא פומבי(
והגשת דוח מיידי )פומבי(
פעילות

התקנות הישנות.
הגשת טופס ח)013-לא פומבי(
והגשת דוח מיידי )פומבי(

תנאי כשירות
2

הון  /פיקדון

פיקדון לפי פרק ב' לתקנות הון עצמי מזערי
בבנק או בני"ע.
החדשות.

משיכת כספי הפיקדון

 3שנים מתאריך תשקיף אחרון  3שנים מתאריך תשקיף אחרון
ובהתאם לתקנה )6ב( לתקנות ובהתאם לתקנה )6ב( לתקנות
הישנות.
החדשות.

חובת ביטוח

עד  7שנים מתאריך תשקיף עד  3שנים מתאריך תשקיף
אחרון ובהתאם לתקנה  5אחרון ובהתאם לתקנה 5
לתקנות הישנות.
לתקנות החדשות.

דירקטורים

הרשות לא תעמוד על עמידה
בדרישות תקנה )7א( או )ג(
לתקנות הישנות )ראה שו"ת(.

לפי פרק ב' לתקנות החדשות.

והפקדתו

חובות דיווח
הגשת דוחות מיידים

חייב

חייב

הגשת דוחות שנתיים

חייב

חייב

מועד הגשת הדוח השנתי

שלושה חודשים לאחר סיום ארבעה חודשים לאחר סיום
שנת החשבון.
שנת הכספים.

מועד הפסקת הגשת דוח שנתי

 5דוחות שנתיים ממועד  5דוחות שנתיים ממועד
עליו התשקיף האחרון עליו חתם.
האחרון
התשקיף
)ראה שו"ת  3.3לשו"ת(
חתם).ראה שו"ת  3.3לשו"ת(

טופס דיווח דוח שנתי

ח020-

ח002-

הגשת דוחות רבעוניים

לא נדרש.

לא נדרש
)ראה שו"ת (1.2

סגל הרשות מבקש להבהיר כי חתם לא פעיל מסוג שני חייב לעמוד בכל תנאי הכשירות
כמפורט בפרק ב' לתקנות הישנות .עם זאת ,חתם לא פעיל מסוג שני יכול לבחור לדווח לפי
התקנות החדשות ,ובלבד שהוא עומד בכל תנאי הכשירות כנדרש בפרק ב' לתקנות החדשות
)עד לסיום חובות הדיווח( ולאחר שקיבל את אישור הרשות לכך.

 2סכום ההון העצמי המזערי לפי התקנות הישנות ליום  2,380,275 :1.1.2008ש"ח.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מדרישות החוק והתקנות החדשות או הישנות לפי העניין ,או
בשאלות ותשובות שפורסמו ע"י הרשות.
בברכה,
מדור חיתום

