טיוטה להערות הציבור
להערות עד ליום 30/1/2011
אנשי קשר :עו"ד אוריה שילוני ,עו"ד יונתן מאיר
טל' ,02-6556456 :פקס02-6513646 :

*** הנוסח מותאם לתיקונים בנושא הצעות רכש ומיזוגים שאושר במליאת הרשות ביום
 24.10.2010ופורסם באתר הרשות
תקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה()תיקון( ,התשע"א2011-
1

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  36ו)56-ד() (3לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח) 1968-להלן –
החוק( ,לפי הצעת הרשות ,בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הכספים של
הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 6

.1

תחילה ותחולה

.2

בתקנה  6לתקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה לבעל שליטה בה( ,תשס"א-
2

 , 2001אחרי תקנת משנה )ז( יבוא:
")ח( חל מועד כינוס האסיפה הכללית במועד ,שאילו החברה היתה
מפרסמת בו את דוח העסקה היתה נדרשת על פי הוראות תקנת משנה
)ו( לכלול בו דוחות כספיים אחרים מאלו שכללה בו בפועל:
) (1תתקן החברה את דוח העסקה כך שייכללו בו בנוסף
הדוחות הכספיים האחרים ,ויחולו הוראות תקנה )11א( ו)-ג(
בשינויים המחויבים;
) (2פורסם דוח עסקה מתוקן כאמור בתקנת משנה )ח()(1
פחות משבעה ימי עסקים לפני מועד כינוס האסיפה ,תדחה
החברה את מועד כינוס האסיפה למועד שלא יקדם משבעה
ימי עסקים מיום פרסום דוח העסקה המתוקן כאמור;
)( 3

היה התאגיד תאגיד מדווח ,יחולו לעניין זה הוראות

תקנת משנה )ז( ,בשינויים המחויבים".
תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן ,והן יחולו על דוחות עסקה
שפורסמו לאחר מועד התחילה.

___________ התשע"א
)_____________ (2011
)חמ(3-2499 -

 1ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;234התשע"א )יוסף כשיפורסם(
 2ק"ת התשס"א ,עמ'  ;430התש"ע ,עמ' .687

_________________
יובל שטייניץ
שר האוצר

תקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה()תיקון( ,התשע"א-
2011
3

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15ב))(1א( 36 ,ו)56-ד() (2לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח1968-
)להלן – החוק( ,לפי הצעת הרשות ,בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הכספים
של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 10

.2

תחילה ותחולה

.2

בתקנה  10לתקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה(,
4

התש"ס , 2000-האמור בה ייקרא ")א(" ואחריו יבוא:
")ב( חל מועד כינוס האסיפה הכללית במועד ,שאילו החברה היתה
מפרסמת בו את דוח ההצעה היתה נדרשת על פי הוראות תקנת משנה
)א( לכלול בו דוחות כספיים אחרים מאלו שכללה בו בפועל:
) (1תתקן החברה את דוח ההצעה כך שייכללו בו בנוסף
הדוחות הכספיים האחרים ,ויחולו הוראות תקנה 18א)א( ו-
)ג( בשינויים המחויבים;
) (2פורסם דוח הצעה מתוקן כאמור בפסקה ) (1פחות
משבעה ימי עסקים לפני מעד כינוס האסיפה ,תדחה החברה
את מועד כינוס האסיפה למועד שלא יקדם משבעה ימי
עסקים מיום פרסום דוח ההצעה המתוקן כאמור;
תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן ,והן יחולו על דוחות הצעה
שפורסמו לאחר מועד התחילה.

___________ התשע"א
)_____________ (2011
)חמ(3-2360 -
_________________
יובל שטייניץ
שר האוצר

 3ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;234התשע"א )יוסף כשיפורסם(
 4ק"ת התש"ס ,עמ'  ;834התש"ע ,עמ' .689

תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים()תיקון( ,התשע"א2011-
5

בתוקף סמכותי לפי סעיף  36לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח , 1968-לפי הצעת הרשות
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 37יג

.3

תחילה ותחולה

.2

6

בתקנה 37יג לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל, 1970-
האמור בה ייקרא ")א(" ואחריו יבוא:
")ב( חל מועד כינוס האסיפה הכללית במועד ,שאילו פורסם בו דוח
המיזוג ,היה עליו לכלול על פי הוראות תקנת משנה )א( דוחות
כספיים אחרים של חברת היעד ,לעומת אלו שנכללו בו בו בפועל:
) (1תתקן החברה את דוח המיזוג כך שייכללו בו בנוסף
הדוחות הכספיים האחרים ,ויחולו הוראות תקנה 36ד,1
בשינויים המחויבים;
) (2פורסם דוח מיזוג מתוקן כאמור בפסקה ) (1פחות
משבעה ימי עסקים לפני מעד כינוס האסיפה ,תדחה החברה
את מועד כינוס האסיפה למועד שלא יקדם משבעה ימי
עסקים מיום פרסום דוח המיזוג המתוקן כאמור;
תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן ,והן יחולו על דוחות מיזוג
שפורסמו לאחר מועד התחילה.

___________ התשע"א
)_____________ (2011
)חמ(3-2360 -
_________________
יובל שטייניץ
שר האוצר

 5ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;234התשע"א )יוסף כשיפורסם(
 6ק"ת התש"ל ,עמ'  ;2037התשע"א) ,יוסף כשיפורסם(.

