רשות ניירות ערך

ISRAEL SECURITIES AUTHORITY

מחלקת תאגידים
כ"ו אדר א תשע"ו
 06מרץ 2016
הודעה בדבר כוונה לסיים חובות דיווח של תאגידים לפי תקנה  54לתקנות ניירות ערך (דוחות
תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 1970 -

בתוקף סמכותה לפי תקנה  54לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל – 1970
מודיעה הרשות על כוונתה להביא לסיום חובת הדיווח של התאגידים המפורטים להלן ומכוח זה
לאי תחולת חוק ניירות ערך ,התשכ"ח –  1968והתקנות שהותקנו מכוחו.
כללי
ביום  3בנובמבר  2014פורסם ברשומות תיקון לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים),
התש"ל ( 1970להלן" :התקנות") .במסגרת תיקון זה נוסף פרק ה' 1המסדיר מחדש את ההוראות
השונות הקובעות את סיום חובות הדיווח של התאגידים ומכוח זה את תחולת חוק ניירות ערך
ותקנותיו על תאגיד מדווח .במסגרת זו ,נקבעה לראשונה ,בתקנה  54לתקנות סמכות הרשות
להודיע על סיום חובות דיווח של תאגיד בהתקיים שלושה תנאים:
 .1חלפו לפחות שנתיים ממחיקת ניירות הערך של התאגיד ממסחר בבורסה;
 .2הרשות סברה כי לאור מכלול נסיבותיו של התאגיד אין עוד עניין לציבור בהמשך קיומו
כתאגיד מדווח;1
 .3הרשות פרסמה הודעה בדבר כוונתה להביא לסיום חובת דיווח של תאגיד ונתנה לתאגיד
ולמחזיקי ניירות הערך בו הזדמנות להביא בפניה את טענותיהם או זכותם לפנות לבית
המשפט בעניין.
ביום  24בנובמבר  2015הודיעה הרשות לראשונה ,מכוח סמכותה זו ,על סיום חובת הדיווח של
תאגידים שלגביהם חלפו לפחות  5שנים מיום המחיקה ממסחר ומיום הדיווח האחרון שלהם
לרשות ולבורסה .במסגרת הרשימה המפורטת להלן החליטה הרשות במסגרת סמכותה להוריד

 1יובהר כי בהתאם לאמור בהודעתה הקודמת משמעות התקיימות תנאי זה הינה כי לא הייתה אינדיקציה לכך
שבתאגיד מתקיימת פעילות עסקית או כלכלית או החזקה בנכסים בעלי ערך על-ידו.

את הרף באופן שברשימה יכללו תאגידים שחלפו לפחות שנתיים ממועד המחיקה שלהם ממסחר
וממועד הדיווח האחרון שלהם לרשות ולבורסה.

א.

הגשת הודעת התנגדות

תאגיד ששמו פורסם ברשימה ,בעל תפקיד בו או מחזיק ניירות הערך בו רשאים לפנות לבית
המשפט בעניין או לפנות לרשות בכתב באחת מדרכי ההתקשרות המפורסמות מטה ולפרט
נימוקיהם להתנגדותם לסיים את חובת הדיווח של התאגיד ("הודעת התנגדות") .עם פרסום
ההודעה תפעל הרשות כדלקמן:
א .1.לא התקבלה הודעת התנגדות תוך פרק זמן של  90יום מיום פרסום ההודעה – תסתיים
חובת הדיווח של התאגיד והוא ייגרע מרשימת התאגידים המדווחים ברשות.
א .2.התקבלה הודעת התנגדות תוך פרק זמן של  90יום – תדון הרשות בהתנגדות ותשהה את
מועד סיום חובת הדיווח של התאגיד עד לקבלת החלטה בעניין .מצאה הרשות כי יש
מקום להיעתר להתנגדות תמסור הודעה על כך לתאגיד ותפרסם הודעת ביטול לכוונתה
לסיים את חובת הדיווח של התאגיד .החליטה הרשות כי אין מקום להיעתר להתנגדות,
תימסר על כך הודעה לעותר ,תסתיים חובת הדיווח של התאגיד והוא ייגרע מרשימת
התאגידים המדווחים ברשות.
ב.

רשימת התאגידים שבכוונת הרשות לסיים חובת הדיווח שלהם

 .1מולטימטריקס בע"מ
 .2מטיס קפיטל בע"מ
 .3לייפוייב בע"מ
 .4פיננסיטק בע"מ
 .5קואופרטיב לאנרגיות מתחדשות  -אגודה שיתופית בע"מ
 .6אפליקיור טכנולוגיות בע"מ
 .7איי.ג'י.אל (ש.י ).השקעות בע"מ
 .8יורו גלוב אוברסיז  1968בע"מ
 .9גרנד סנטר חברה לפתוח והשקעות ברחוב דיזנגוף בע"מ
 .10נחושתן חברה להשקעות בע"מ
 .11קרל גאוס בע"מ
 .12אוברלנד דיירקט (ישראל) בע"מ
 .13באומל משה בע"מ
 .14בולוס  -גד בע"מ
 .15בולוס גד תיירות ומלונאות בע"מ
 .16בנק למסחר בע"מ

 .17ג`קדה בע"מ
 .18גבור סברינה מפעלי טכסטיל בע"מ
 .19גלבוע תעשיות עץ ( )1982בע"מ
 .20ויטה  -פרי הגליל בע"מ
 .21ח .אלקטרוניקה  1988בע"מ
 .22חירם גת חברה להנדסה ובנין בע"מ
 .23י .מושקוביץ חברה לבנין בע"מ
 .24לבידי אשקלון בע"מ
 .25לוחות הגליל בע"מ
 .26מאינד סי.טי.אי .בע"מ
 .27מגאסון הולדינגס בע"מ
 .28מולה סנטר  -מרכז היופי בע"מ
 .29מלונות הים התיכון בע"מ
 .30מפעלי פלדה מאוחדים בע"מ
 .31נגה אלקטרוטכניקה בע"מ
 .32נגה השקעות בטכנולוגיות בע"מ
 .33פאנדטק בע"מ
 .34פריצקר יזמות בע"מ
 .35צמנטכל בע"מ
 .36קווי אשראי לישראל שירותים פיננסיים משלימים בע"מ
 .37רייכרט תעשיות בע"מ
 .38תעל תעשיות עץ לבוד קבוצת משמרות בע"מ
 .39תעשיות אלקטרוכימיות ( )1952בע"מ
 .40מ.מ .הנדסה בע"מ
 .41מגדלי דיידלנד בע"מ
 .42קניוכל נכסים בע"מ
 .43תעשיות רוגוזין בע"מ
 .44דלק נדל"ן בע"מ
 .45פויכטונגר השקעות  1984בע"מ
 .46די.ג.סי גרופ בע"מ
 .47ריל אימג`נג החזקות בע"מ
 .48נאות הפיסגה מודיעין עילית בע"מ
 .49דויסבורג הולדינג (לוקסמבורג) אס איי
 .50ביוקנסל טרפויטיקס אינק.

 .51אר.או .פיוצ`ר גרופ פי אל סי
 .52טופגרופ השקעות בע"מ
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