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אנשי קשר :עו"ד רון קליין
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נבקש להפנות את תשומת ליבכם לנוהל שפרסמה הרשות בעניין ייזום אסדרה ,ראו:
 .http://www.isa.gov.il/Download/IsaFile_7067.pdfבהתאם לנוהל זה ההערות
המרכזיות מאת הציבור יובאו במסמך המרכז את נוסח האסדרה שגובש ,תוך ציון שמות
המגיבים מקרב הציבור .ראו גם סעיף  7לאותו הנוהל ,בדבר בקשות מיוחדות להימנע
מפרסום שמי כאמור.

 .1רקע
הסדר הרישום הכפול נכנס לתוקפו בישראל בשנת  ,2000על רקע תהליכי הגלובליזציה בעולם
ופנייתן של חברות ישראליות רבות ,בעיקר בתחום הטכנולוגיה ,לגייס הון בבורסות בארה"ב .הסדר
הרישום הכפול ,המעוגן בפרק ה' 3לחוק ניירות ערך התשכ"ח( 1968-להלן – "החוק" או "חוק
ניירות ערך") ,מאפשר לחברות שניירות הערך שלהן רשומים למסחר בבורסה זרה המנויה בתוספת
השנייה או השלישית לחוק (להלן – "התוספת השנייה" או "התוספת השלישית") 1,לרשום אותם
למסחר גם בישראל בהתבסס על דיווחיהן לפי הדין הזר החל עליהן ,חלף גילוי לפי הדין בישראל.
נכון למועד כתיבת שורות אלה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב  59חברות אשר מדווחות
בהתאם לכללי הרישום הכפול.

 1על פי הסדר הרישום הכפול ,תאגידים הנסחרים ב ,NASDAQ-ב NYSE-או בMain Market, Primary ( LSE-
 Listingאו  ) High Growth Segmentרשאים לרשום למסחר בבורסה בישראל את ניירות הערך שלהם הנסחרים
בבורסות האמורות ,וזאת בהסתמך על דיווחים הזהים לאלה המדווחים על ידם בחו"ל ,והכול בהתאם לאמור בפרק
ה' 3לחוק ניירות ערך.

במקור נועד הסדר הרישום הכפול לטפל ברישום למסחר של חברות שהתאגדו בישראל והנפיקו את
ניירות הערך שלהן בבורסות הזרות המנויות בתוספות השנייה והשלישית לחוק .חברות אלו הוגדרו
בחוק כ"תאגיד חוץ" 2.לצד זאת ,רשות ניירות ערך הוסמכה להחליט כי הוראות לפי פרק ה' 3לחוק
יחולו ,כולן או מקצתן ,על תאגיד שהואגד מחוץ לישראל וניירות הערך שלו רשומים למסחר
בבורסה בחו"ל ,ואשר מבקש לרשום אותם למסחר בבורסה ,וזאת בתנאי שחלפה שנה מהמועד בו
החל להיסחר בבורסה הזרה או שהינו בעל שווי שוק של מעל ל 150-מיליון דולר.
תאגידי רישום כפול מדווחים בהתאם לדין הזר החל עליהם ,ולרשות ניירות ערך סמכויות פיקוח
מצומצמות ביותר ביחס אליהם .זאת ועוד ,הרשות מביאה בחשבון את העובדה שחברות אלה כבר
נתונות לפיקוחן של רשויות הפיקוח הזרות הרלוונטיות ,אשר רמות הפיקוח שהן מפעילות הינן
מהגבוהות בעולם ,וכפופות לסט כללים רגולטורי זר שנבחן ונמצא הולם בהיבטי הגנה על משקיעים.
מצב דברים זה היווה אבן יסוד בהחלטה לאפשר מתן הקלות במסגרת פרק ה' 3לחוק.
תכליתו העיקרית של הסדר הרישום הכפול הינה לתמרץ חברות כאמור להירשם למסחר בישראל,
בהעריכן כי לא יהיה ברישום למסחר בישראל כדי להטיל על החברה נטל רגולטורי מהותי נוסף על
הרגולציה שהיא כפופה לה ממילא נוכח רישומה למסחר בבורסה הזרה .בהתאם ,התפיסה
הרגולטורית המתבקשת הינה כי ככל ל מחזיק בניירות ערך של חברה הנסחרת ברישום כפול אינו
נסמך על הסדרי הרגולציה העיקריים הנהוגים בישראל בכל הנוגע לחברות אלה.
התכלית של עידוד ופיתוח שוק ההון הוגדרה במפורש בהמלצות ועדת ברודט ,והשינויים שחלו
בהסדר במהלך חקיקתו אף חידדו את חשיבות התכלית האמורה .מדוח הוועדה ניתן ללמוד אודות
העקרונות שעמדו בבסיס המלצותיה אשר מעידות על גישה זו:
"הוראות הדין המקומי אינן מציעות גישה לחברות זרות לשוק המקומי ואינן
מתאימות עוד במתכונתן הנוכחית לחברות אשר פרצו את גבולות הארץ והגיעו כבר
לשווקים עולמיים .עמידת הרשויות מן הצד תוך התבצרות בהוראות דין אלה עלולה
להותיר את ישראל ושוק ההון שלה מוגנים היטב מפלישות זרות ,אך מבודדים הן
מחברות והן ממשקיעים מן העולם3".
חברה אשר מעוניינת לרשום את ניירות הערך שלה למסחר בישראל ולחסות תחת פרק ה' 3לחוק
יכולה לעשות כן לאחר הגשת מסמך רישום 4.חברה אשר נסחרת בבורסה בתל אביב יכולה לעבור
להסדר המיוחד של פרק ה' 3אם ניירות הערך שלה נרשמו בבורסות הרלוונטיות בחו"ל ולאחר
אישור אסיפה כללית לכך ברוב מיוחד5.
בהסדר משנת  2000הוגדרו הבורסות המובילות בארה"ב ( NASDAQו )NYSE-כבורסות מוכרות
לצורך רישום כפול .בשנת  2004נוספו לרשימת הבורסות הזרות אשר כלולות בתוספת השלישית
רשימת ה ,London stock Exchange's Main Market, Primary Listing -ורשימת ה-

 2סעיף  1לחוק מגדיר "תאגיד חוץ" כ"תאגיד שהואגד בישראל וניירות ערך שלו רשומים למסחר בבורסה בחו"ל".
 3ראה לעניין זה רשות ניירות ערך דין וחשבון הוועדה לרישום כפול של ניירות ערך ,בעמ' ( 14תשנ"ח).
 4מסמך זה הנו בעל מעמד של דוח מיידי ושלא כתשקיף אין הרשות נותנת היתר לפרסומו.
 5בהתאם לסעיף 35לב(ג) לחוק ,מעבר כאמור טעון הסכמה ברוב קולותיהם של מחזיקי ניירות הערך ,למעט בעלי
השליטה בתאגיד ,המשתתפים בהצבעה ,באספות מחזיקי ניירות הערך לסוגיהם שכינס התאגיד לעניין זה.
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 .NASDAQ Small Capבשנת  2015נוספה גם הLondon stock Exchange's Main Market, -
 High Growth Segmentכרשימה המנויה בתוספת השלישית לחוק.
בהסדר הרישום הכפול נעשה שימוש רב מאז מיסודו .החברות הדואליות מהוות בשנים האחרונות
בין  40%ל 60%-משווי השוק של כלל הבורסה ,ובכלל זאת למעלה מ 50%-משוויו של מדד תא35-
ולמעלה מ 40%-משוויו של מדד תא .125-בהיבטי מסחר ונזילות ,מהווים מחזורי המסחר במניות
החברות הדואליות בשנים האחרונות בין  30%ל 40%-מסך היקפי המסחר בבורסה .יוער בהקשר
זה ,כי החלק הארי של החברות הדואליות ( 38מתוך  )59לא נסחר בבורסה קודם לכן ,והן הצטרפו
למסחר בתל אביב מהבורסות הזרות בעקבות הסדר הרישום הכפול .לאור האמור ,סגל הרשות
רואה חשיבות רבה בחיזוק ושימור הסדר זה כחלק אינטגרלי משוק ההון הישראלי.
תהליכי הגלובליזציה מובילים כיום חברות לבחור ביותר ממקום מסחר אחד בעולם ,לצד תחרות
של שווקים על חברות גדולות ובינלאומיות .הסדר הרישום הכפול מבקש להתמודד בין היתר עם
אפקט הגלובליזציה בשוקי ההון ולמשוך חברות שבחרו לרשום את ניירות הערך שלהן למסחר
במדינה זרה ,לרשום את ניירות הערך שלהן למסחר גם בשוק הישראלי .האמור לעיל הוביל את סגל
הרשות לבחון אפשרות להרחבת הסדר הרישום הכפול לשווקים זרים נוספים שניחנים ברמת
רגולציה גבוהה עבור המשקיעים מחד ומגלמות אטרקטיביות עבור חברות מאידך.
כפי שיפורט להלן ,לאחר בחינה שביצע ,סבור סגל הרשות כי הכללת רשימות המסחר הראשיות
בבורסת סינגפור (" ,)"SGXבבורסת הונג-קונג (" )"HKEXובבורסת טורונטו (" )"TSXבתוספת
השלישית לחוק הינה נכונה עבור שוק ההון בישראל בעת הנוכחית ,הינה ראויה ומתיישבת עם
מדיניות הסדר הרישום הכפול .תיקון כאמור יניח תשתית לחברות הנסחרות כיום בבורסות הללו,
לרשום את ניירות הערך שלהן למסחר גם בבורסה בישראל .יוער בהקשר זה ,כי לאחרונה ניכרת
התעניינות הולכת וגוברת של חברות ישראליות ברישום למסחר בשווקים במזרח הרחוק ,בהם
סינגפור והונג קונג ,בין בשל זיקה עסקית לשווקים אלה או בשל תפיסה לפיה מדובר בשוקי הון
אטרקטיביים לגיוס .התעניינות דומה ניכרת גם לגבי שוק ההון הקנדי ,בדגש על בורסת טורונטו.
תיקון כאמור צפוי לאפשר בעתיד גם לחברות ישראליות שיירשמו בעתיד למסחר בשווקים הללו,
"לשוב" למסחר בבורסה בתל אביב בדרך של רישום כפול.
יש לציין ,כי התיקון המוצע מהווה שינוי מדיניות מסוים בנוגע להכללת בורסות זרות בהסדר
הרישום הכפול .בעוד שהמוטיביציה המקורית להסדר הרישום הכפול הייתה "להשיב" חברות
ישראליות שבחרו להנפיק בחו"ל ,כך שמניותיהן ייסחרו גם בבורסה המקומית ,הרי שביחס
לבורסות שעל הפרק כעת מצב הדברים שונה ,והתיקון אינו מוצע על רקע התעניינות קונקרטית של
חברות ישראליות הנסחרות בבורסות אלה .עוד יש לציין ,כי לצד היתרונות שעשויים להיות בצירוף
בורסות נוספות להסדר ,עשויים להיות במהלך זה גם חסרונות .ראשית ,הסדר הרישום הכפול עשוי
להפוך דומיננטי אף יותר ולעודד חברות להנפיק בחו"ל חלף הנפקה מקומית ,וכן לעודד חברות
המפוקחות כיום במתכונת הרגילה לעבור להסדר הרישום הכפול .שנית ,קיומן של מספר רב של
שיטות רגולטוריות שונות בעת ובעונה אחת עלול להקשות על ציבור המשקיעים .יחד עם זאת ,סגל
הרשות סבור כי תהליכי הגלובליזציה ומבנה שוק ההון העולמי כיום כמפורט לעיל ,מחייבים
התאמה של הסדר הרישום הכפול והרחבתו לטובת הבורסה ושוק ההון המקומיים.
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 .2מסגרת נורמטיבית
כאמור ,הסדר הרישום הכפול נולד מתוך תכלית של עידוד ופיתוח שוק ההון ורצון לתמרץ חברות
ישראליות וזרות להירשם למסחר בישראל ,תחת ההנחה כי לא יהיה ברישום למסחר בישראל כדי
להטיל על החברה נטל רגולטורי מהותי נוסף מעבר לרגולציה אליה היא כפופה ממילא נוכח רישומה
למסחר בבורסה הזרה .בהתאם לכך ,אימץ ההסדר גישה מקלה ,אשר נסמכת על רגולציה ורמות
פיקוח שנבחנו ונמצאו מתאימות לצורך מתן הגנה ראויה לציבור המשקיעים בישראל.
ההסדר פונה לשווקים בינלאומיים גדולים ,המאופיינים במסחר ונזילות ,מעורבות של גופים
מוסדיים וקרנות גידור ,ומלווים על ידי סיקור שוטף של אנליסטים ובתי השקעות ,אשר מספקים
יחד אכיפה שוטפת הן בפן הרגולטורי והן בפן הציבורי.
לאור האמור ,בבואו להמליץ על הוספת בורסה לתוספת השלישית לחוק ,בוחן סגל הרשות את
השוק הזר במספר "מעגלי הגנה" כשהעיקריים שבהם הם איכות הרגולציה ,איכות המפקח הזר
ומשמעת השוק 6,במטרה להבין האם מתקיימת בשוק הזר מערכת של איזונים ובלמים אשר
מספקת הגנה ראויה למשקיעים.
סעיף 35יח לחוק ניירות ערך מאפשר לשר האוצר להוסיף בורסה זרה חדשה לתוספת השלישית ,כך
שתאגידים אשר רשומים בה יוכלו להיכלל במסגרת הסדר הרישום הכפול ,כדלקמן:
"שר האוצר רשאי ,על פי הצעת הרשות או בהתייעצות עמה ,ובאישור ועדת הכספים של
הכנסת ,לקבוע בתוספת השלישית בורסה בחו"ל שאינה מנויה בתוספת השניה ,אם מצא
שכלליה והדין החל על תאגידים שהואגדו בישראל ,שניירות ערך שלהם רשומים למסחר
בה ,בתוספת פרטים נוספים שייכללו במסמך הרישום כפי שייקבעו בהתאם להוראות סעיף
35כ(א)( ,)2מבטיחים די הצורך את עניניו של ציבור המשקיעים בישראל".
בנוסף ,סעיף 35יט(ב) לחוק ניירות ערך מאפשר לשר האוצר לתקן את התוספת מקום ששמה של
הבורסה השתנה ,כדלקמן:
"בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א) ,רשאי שר האוצר ,על פי הצעת הרשות או לאחר
התייעצות עמה ,לשנות ,בצו ,את התוספות השניה והשלישית ,ובלבד שמדובר בשינוי שם
שנקבע על ידי בורסה ,בורסה בחו"ל ,רשימת מסחר או שוק מוסדר או פיצול או מיזוג של
רשימות מסחר שבורסה ,בורסה בחו"ל או שוק מוסדר הודיעו עליהם".

 .3הבחינה שבוצעה בקשר עם הבורסות
במסגרת הבחינה אם להרחיב את הסדר הרישום הכפול על הבורסות בסינגפור ,הונג קונג וטורונטו
הסתייע סגל הרשות במומחים חיצוניים וקיבל סקירה הכוללת השוואת הדינים וההסדרים החלים
בבורסות האמורות עם הדינים וההסדרים הקיימים בישראל ובארה"ב .בדומה לבחינה שנעשתה
בקשר לבורסת לונדון טרם החלטה על הוספתה לתוספת השלישית ,כך גם בענייננו נבחנו הרבדים

 6באשר ל"מעגל" איכות הדרישות יש לציין כי מספר שנים לאחר אימוץ הסדר הרישום הכפול נוספה גם הבורסה
הראשית בלונדון להסדר זה ,אף כי דרישות הגילוי שם פחותות בהשוואה לישראל וארה"ב .ההנחה שעמדה בבסיס
החלטה זו הייתה כי קיים פיצוי לכך בדמות מנגנוני שוק חזקים.
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השונים של הרגולציה ובכלל זאת היבטי גילוי ודיווח ,כללי ממשל תאגידי ,עסקאות בעלי עניין,
כללי הנפקה ,היבטי אכיפה ,בקרות מסחר ,מנדט הפיקוח ,מערכת היחסים בין הרשויות השונות
ועוד .הסקירה המלאה והמפורטת מצורפת כנספח א'.
לצד זאת ,קיים סגל הרשות פגישות עבודה עם גורמים בכירים בסינגפור והונג קונג ,ובכלל זה דרגים
בכירים ברשויות ניירות ערך ובבורסות ,משרדי עורכי דין ורואי חשבון ,וכן יועצים וחתמים
מקומיים ,וגופים מוסדיים בינלאומיים עם נוכחות משמעותית במדינות אלו .בפגישות אלה
התקבל ,בין היתר  ,מידע נוסף לגבי הנורמות הנהוגות בשוק וכן את נקודת המבט של השחקנים
המרכזיים בשוק והאופן בו מתנהלים הדברים בפרקטיקה ,כמפורט להלן.

 .4בורסת סינגפור ()SGX
סינגפור נחשבת לאחת המדינות עם הרגולציה המחמירה ביותר בשוק ההון ,ומדורגת על ידי הבנק
בה7.

העולמי במקום הראשון בעולם בהיבטי הגנה על בעלי מניות המיעוט בחברות הנסחרות
בבורסה בסינגפור (רשימה ראשית) נסחרות כ 750-חברות בשווי כולל של כ 722-מיליארד דולר.
בורסה זו נחשבת למוקד גלובלי ומרכז משמעותי למסחר באסיה ,כאשר כ 40%-מהחברות
הרשומות למסחר בבורסה מקורן במדינות חוץ.
חברות הנסחרות ב SGX-במסגרת רישום ראשי 8כפופות לרגולציה הנהוגה בסינגפור בדיני חברות
וניירות ערך ,כאשר הרגולטורים העיקריים בשוק הינם הMonetary Authority of Singapore -
) ,(MASשהינה דה-פקטו רשות ניירות הערך הסינגפורית ,וכן הבורסה הסינגפורית ( )SGXאשר
מתפקדת כרגולטור בשוק ההון גם היא .הרשות הסינגפורית ממונה על הסדרת הכללים שיחולו על
שוק ההון ובעלת סמכות הפיקוח השיורית וסמכות האכיפה המרכזית .הבורסה הסינגפורית אמונה
על הפיקוח השוטף על חברות בהיבטי גילוי למשקיעים .לצד האמור ,הרשות מתפקדת גם כמפקח
על פעילות הבורסה.
במסגרת פגישות שערך סגל הרשות עם הבורסה והרשות הסינגפוריות ,הובהר במסגרת חלוקת
התפקידים והסמכויות בין השתיים כי הרשות בסינגפור ,מצדה ,תתערב בכל מקום בו קיים חשש
לפגיעה במשקיעים .עוד עלה ,כי לפני כשנה הוחלט כי הבורסה בסינגפור תבצע  Spin-offשל סמכות
הרגולציה שלה לתוך חברה בת ,שתהיה מנותקת בחומות סיניות מהבורסה עצמה ,מתוך חשש
לניגודי עניינים.
חברות נסחרות בסינגפור נדרשות למנות יועץ מלווה (  Issuer Managerברשימה הראשית ו-
 Sponsorברשימה המשנית) אשר מלווה את החברה באופן שוטף כמתווך מול הרגולטור ,ומהווים
בפועל גורם פיקוחי נוסף על התנהלותה של החברה ועל עמידתה בהוראות הדין .היועץ המלווה
אחראי לבצע בדיקת נאותות מעמיקה בקשר עם החברה טרם ההנפקה ,וממשיך ללוות אותה בקיום
השוטף של חובות הדיווח ויתר הוראות הדין .הספונסר נושא באחריות אזרחית ופלילית משמעותית
 7לשם השוואה ,ישראל מדורגת על ידי הבנק העולמי במקום התשיעי מקרב  190מדינות בהיבטי הגנה על בעלי מניות
המיעוט.
 8זאת ,בשונה מ"רישום משני" בבורסה בסינגפור ,אשר הינו מקביל להסדר הרישום הכפול בישראל ,ומשמעו הוא כי
חברות נסחרות בסינגפור תוך הסתמכות על הרגולציה במדינת המקור שבה היא נסחרת ברישום ראשי ,וללא כפיפות
של ממש לרגולציית ניירות ערך המקומית .גם בהונג קונג קיים הסדר דומה של רישום משני כאמור.
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כלפי הבורסה והרשות ,אשר יכולים להפעיל כנגדו מנעד רחב של סנקציות ,החל בהשעיית יכולת
לשמש כספונסר לחברות מסוימות ועד שלילת יכולתו לבצע עסקים במדינה בכלל .לדברי הגורמים
עמם נפגשנו ,הפיקוח על הספונסרים הינו הדוק ביותר והאכיפה אינה מתפשרת ,באופן שמכווין
התנהגות ויוצר הרתעה מצד החברות.
היבטי גילוי ,דיווח וממשל תאגידי
בחינה השוואתית של הרגולציה הנהוגה בסינגפור העלתה כי משטר חובות הגילוי והדיווח בסינגפור
אשר חל על חברות שנסחרות בבורסה הסינגפורית הינם לרוב דומים ואף מחמירים ביחס לדרישות
המקבילות בדין הישראלי ובקרב בורסות רישום כפול אחרות .גם בכל הנוגע לכללי הממשל
ה תאגידי ועסקאות בעלי עניין נראה כי אלו חזקים דיה ,בעלי דמיון להסדרים הנהוגים בישראל,
ולעתים אף מחמירים יותר .כך למשל ,בדין הסינגפורי ניתן למצוא בין היתר חובה כי שליש
מהדירקטוריון יהיה בלתי תלוי ,חובת אישור עסקאות בעלי עניין על ידי ועדת ביקורת ואסיפה
כללית ברוב מיוחד ,חובות הצעת רכש מיוחדת ומלאה ,וכן הגדרת בעל שליטה כמי שמחזיק 15%
ומעלה במניות החברה.
מבחינת כללי הדיווח החשבונאיים ,בסינגפור מותר השימוש בתקני דיווח כספי בינלאומיים
( ,)IFRSכללי חשבונאות מקובלים בארה"ב ( )US GAAPאו תקני דיווח כספי של סינגפור (,)FRS
אשר בהתאם לבדיקה שבוצעה מול הרשויות הינם דומים במהותם ל.IFRS-
ככלל ,השיח הפיקוחי השוטף של חברות מתבצע מול הבורסה ,כאשר בהיבטי ממשל תאגידי
ועסקאות בעלי עניין מעורבות הבורסה תהא לרוב סביב אלמנט הגילוי הנדרש .בענייני אכיפה
מהותיים תהיה גם מעורבות של הרשות.
אכיפה
בהיבטי אכיפה רגולטורית ,הפיקוח על החברות הרשומות למסחר בבורסת סינגפור מתבצע כאמור
על ידי שני גופים עיקריים – רשות ניירות ערך והבורסה עצמה .השתיים פועלות בתיאום כאשר כל
גוף אוכף את החוקים והתקנות או הכללים אשר נמצאים בסמכותו ,ולעתים ייתכנו מקרים חופפים
אשר מובילים לשיתוף פעולה בין השתיים .בעוד שסמכויות האכיפה של הרשות היא רחבה מאוד
עם שיקול דעת רב ,האכיפה של הבורסה יותר מוגבלת ויכולה להוביל עד לסנקציות של מחיקה
ממסחר .בכל הנוגע לבקרות מסחר ,קיימת בקרה ואכיפה הן ברמת הבורסה והן ברמת הרשות,
כאשר בקרה שמובילה לחשד לביצוע עבירה חמורה יעבור ככלל לטיפול הרשות.
מנגנוני שוק
בהיבט מעורבות השוק ,הייתה מקובלת לאורך שנים התפיסה לפיה הרגולציה והרגולטור הינם כה
חזקים בסינגפור ,כך שאין צורך במנגנוני הגנה נוספים של השוק הפרטי .אלה עולים בקנה אחד גם
עם העובדה כי לא קיים בסינגפור הליך סטטוטורי של תביעה ייצוגית אלא רק הליך של תביעה
נגזרת 9.אולם בשנים האחרונות נראה שחלה מגמת עלייה גם ברמת האקטיביזם של המשקיעים

 9יוער בהקשר זה ,כי לאור הקביעות האחרונות בפסק הדין בעניין מנקיינד ,עולה ספק האם ניתן יהיה להגיש בישראל
תביעה ייצוגית כנגד חברה דואלית אשר נסחרת בסינגפור ,בשים לב להיעדר קיומו של מנגנון תביעה ייצוגית בדין הזר.
ראו לעניין זה ת"צ  28811-02-16דמתי נ' מנקיינד קורפוריישן (.)2016
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בסינגפור ,אשר נובעת בין היתר מנוכחותם של תאגידים בינלאומיים גדולים בשוק המקומי .כך
למשל ,בשנת  2016הושקה בסינגפור יוזמה בשם Singapore Stewardship Principles for
 ,)"SSP"( Responsible Investorsשמהווה סט הנחיות כללי ולא מחייב אשר מטרתו לעודד
השקעות אחראיות והתנהלות תקינה מצד משקיעים .יוזמה זו זכתה לתמיכת רשות ניירות ערך
והבורסה בסינגפור.

 .5בורסת הונג קונג ()HKEX
רמת הרגולציה בהונג קונג נחשבת לאחת הגבוהות בעולם ,ומדורגת על ידי הבנק העולמי במקום
השלישי בעולם בהיבטי הגנה על זכויות בעלי מניות המיעוט בחברות הנסחרות בה.
הבורסה בהונג -קונג הינה הרביעית בגודלה באסיה בהיקף ההון הרשום למסחר ,והשביעית בעולם
במדד זה .הרשימה הראשית שלה מונה מעל  1,800חברות עם היקף מסחר של  3.2טריליון דולר.
בשוק ההון בהונג קונג קיימים שני רגולטורים עיקריים  -רשות ניירות ערך המקומית ()SFC
והבורסה ( .)HKEXמבחינתן של החברות הנסחרות בה ,הבורסה היא הרגולטור המרכזי שנמצא
בחזית .משיחות שקיים סגל הרשות עם בכירי הבורסה ורשות ניירות הערך המקומית ,עולה כי כ-
 80%מהרגולציה ברבדים השונים מתבצעת על ידי הבורסה (בשיעור גס) ,ואילו אצל הרשות קיימות
סמכויות שיוריות וכן סמכויות אכיפה משמעותיות אשר נמצאות בידה .כאשר ישנן הערות לסגל
הרשות ההונג קונגי בקשר לדיווחי החברה ,הוא מעביר אותן אל הבורסה ,אשר בתורה מעבירה את
ההערות לספונסר או לחברה .בבורסה קיימות חומות סיניות בין היבטי הרישום למסחר ,הסליקה
והמסחר עצמו ,על מנת למנוע ניגודי עניינים.
בפגישות שערך סגל הרשות עם נציגי הבורסה והרשות צוין כי הרשות פועלת למען העברת סמכויות
רגולטוריות נוספות מהבורסה אליה.
חברות נסחרות בהונג קונג נדרשות למנות ספונסרים אשר אחראים לבצע בדיקת נאותות מעמיקה
בקשר עם החברה טרם ההנפקה ,ולעתים ממשיכים ללוות חברות בקיום השוטף של חובות הדיווח
ויתר הוראות הדין .הספונסר נושא באחריות אזרחית ופלילית משמעותיים כלפי הבורסה והרשות,
וההרתעה בהקשר זה נחשבת למשמעותית.
היבטי גילוי ,דיווח וממשל תאגידי
מן הבחינה ההשוואתית שבוצעה ניתן ללמוד כי הסדרים הנוגעים לחובות הגילוי ,כללי הממשל
התאגידי ויתר נדבכי הרגולציה אליהם כפופות חברות אשר נסחרות בבורסות הונג-קונג ,הם בעלי
דמיון רב ולעיתים אף מחמירים ביחס לדרישות המקבילות בדין הישראלי ובקרב בורסות רישום
כפול אחרות .כך למשל ,ועדות דירקטוריון מורכבות מרוב של דירקטורים בלתי תלויים כשגם ראש
הועדה חייב להיות בלתי תלוי; עסקאות חריגות עם נושאי משרה מחייבות אישור של האסיפה
הכללית ברוב מיוחד; וכן הוראות הנוגעות למבנה הדוח התקופתי ותוכנו ,קיומן של חובות דיווח
אודות אירועים מהותיים ,שינויים בהחזקות בעלי עניין בחברה וכיו"ב.
מבחינת כללי הדיווח החשבונאיים ,בהונג קונג מותר השימוש בתקני דיווח כספי בינלאומיים
( ,)IFRSכללי חשבונאות מקובלים בארה"ב ( )US GAAPותקני דיווח כספי של הונג-קונג
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( ,)HKFRSאשר בהתאם לבדיקה שבוצעה מול הרשויות הינם דומים במהותם ל .IFRS-בנוסף,
במקרה של חברות סיניות מותר גם השימוש בתקני דיווח כספי של סין

(10.)CASBE

אכיפה
כאמור ,החברות הרשומות למסחר בבורסת הונג-קונג מפוקחות על ידי שני גופים עיקריים – רשות
ניירות ערך המקומית והבורסה עצמה .הרשות והבורסה פועלות בתיאום כאשר לשני הגופים
סמכויות אכיפה ,לעתים מקבילות.
הפיקוח על ידי הבורסה בהונג-קונג נעשה בשילוב גוף פנימי ) (Listing Committeeאשר מתכנס
מדי שבוע במסגרתו מטופלים נושאים רוחביים הקשורים לרישום למסחר בנוגע לחברות שונות,
כאשר חברי הוועדה מונים נבחרי ציבור ,נציגי משקיעים ,אקדמאיים ועוד .בכל פגישה נשמעים גם
גורמי מפתח ונציגים מהתעשייה .הסנקציות על מי שהפר את כללי הבורסה נעות בין הטלת קנס
וגינוי פומבי ועד השעיה ממסחר לצמיתות .באופן כללי ,האכיפה בהונג-קונג נחשבת למאוד נוקשה
ומייצרת הרתעה משמעותית בקרב חברות.
מנגנוני שוק
בהונג קונג לא קיים הליך סטטוטורי של תביעה ייצוגית 11,אולם רשות ניירות ערך יכולה לנקוט
בהליך אזרחי ולתבוע השבה בשמם של משקיעים ,וכן באפשרותה לפנות לבית המשפט להסדיר
קיפוח או פגיעה לא הוגנת במשקיעים .גורמים בשוק עמם נפגשנו ציינו כי קיימת תפיסה לפיה
ההגנות הרגולטוריות וההתנהלות של הרגולטורים המקומיים הינן חזקות ומרתיעות דיו ואינן
מצריכות פלטפורמה נוספת של תביעות נגזרות 12.כמו כן ,בפגישות אלו הובא לידיעתנו כי חלה
מגמת עליה ברמת האקטיביזם של המשקיעים בשוק המקומי ,אשר נובעת בין היתר מנוכחותם של
תאגידים בינלאומיים גדולים שם .בנוסף ,בשנת  2016פורסם על ידי רשות ניירות ערך בהונג קונג
נייר עמדה אשר עוסק במה שהוגדר כ"בעלות אחראית במניות" וקובע כי למשקיעים גדולים ,בעיקר
מוסדיים ,צריכה להיות מדיניות ברורה של הצבעה באספות הכלליות ,וככלל משקיעים אלו צריכים
להשתמש בזכויות ההצבעה שלהם באספות הכלליות.

 .6בורסת טורונטו ()TSX
קנדה נחשבת גם היא למדינה בעלת רמה גבוהה של רגולציה בשוק ההון ,והיא מדורגת על ידי הבנק
העולמי במקום השביעי בעולם בהיבטי הגנה על בעלי מניות המיעוט בחברות הנסחרות בה .בבורסת
טורונטו רשומות כ 1,482-חברות עם הון רשום למסחר של כ 2.7-טריליון דולר.
מבחינת זהות הרגולטורים וחלוקת הסמכויות ביניהם ,שוק ההון הקנדי דומה יותר לזה
האמריקאי ,כאשר רשות ניירות הערך היא הרגולטור המרכזי והרגולטור שנמצא בחזית מול
החברות .הרשות אחראית על בדיקת החברות באופן שוטף ,מתן היתר לתשקיפים וכיו"ב ,בעוד
 10בכוונת סגל הרשות להציע כי רישום דואלי של חברות מבורסת הונג קונג לא יתאפשר לחברות הנוקטות במתכונת
הדיווח הכספי של סין (.)CASBE
 11ראו לעניין זה ה"ש  9לעיל.
 12יוער בהקשר זה ,כי בשנת  2012פרסמה ה Hong Kong Law Reform Commission-דו"ח המציע לאמץ מנגנון
של תובענות ייצוגיות בהונג קונג .בהמשך לכך ,ונכון למאי  ,2017עדיין אין עיגון של הליך כזה בהונג קונג.
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שהבורסה מתמקדת בעיקר בהיבטי המסחר .יוער כי בשונה מהנהוג בארה"ב ,בקנדה אין רגולטור
מרכזי לניירות ערך ברמה הפדרלית ,ולכל מחוז רשות מחוזית אשר אמונה על התחום .הרגולטור
הרלוונטי לחברות הנסחרות בטורונטו הינה רשות ניירות ערך של מחוז אונטריו ( Ontario
 )Securities Commissionאשר נחשבת גם לרשות המרכזית והמשמעותית ביותר מבין המחוזות.
לצד זאת ,קיים ארגון גג של רשויות ניירות הערך המחוזיות אשר נקרא Canada Securities
) Administration (CSAאשר אחראי על מתן הנחיות וקביעת סטנדרטים בשוק ההון הקנדי.
היבטי גילוי ,דיווח וממשל תאגידי
מבחינת הרגולציה בטורונטו עולה כי מרבית הכללים הנהוגים שם ,ובכלל זאת הסדרי הגילוי
והדיווח וכן הסדרי הממשל התאגידי ,דומים בבסיסם לכללים המוכרים ברגולציה הנהוגה בישראל
ו/או בארה"ב .כך למשל ,חברות הרשומות למסחר בבורסת טורונטו נדרשות למנות ועדת ביקורת
בת שלושה חברים לפחות אשר כל חבריה יהיו בלתי תלויים ובעלי ידע חשבונאי .הסדר דומה ניתן
למצוא ביחס לוועדות התגמול והמינויים .עוד ,במסגרת עסקאות של החברה עם בעלי עניין בה
נקבעו מנגנונים במסגרתם נדרש גילוי מורחב ,הערכת שווי ממעריך בלתי תלוי ואישור בעלי מניות
בדרישה לרוב מקרב המיעוט .דמיון רב ניתן למצוא גם בכל הנוגע לחובת דיווח של דיווחים מידיים,
מבנה הדוח התקופתי ,קיומו של דוח הנהלה (דוח דירקטוריון) ,גילוי אודות תגמולים לנושאי משרה
בכירה וכיו"ב .בטורונטו נעשה שימוש בתקני דיווח כספי בינלאומיים (.)IFRS
אכיפה
אכיפה רגולטורית בטורונטו נעשית על ידי רשות ניירות הערך המחוזית אשר מפקחת על החברות
והבורסה כאחד .גם לבורסה יש כלי אכיפה ,אם כי מצומצמים יותר ,כגון שיקול דעת להביא
למחיקה או השעיה של חברות ממסחר אם נמצא שנכון לעשות כן .בדומה לנהוג בישראל ,מנעד
הסנקציות בטורונטו כולל עיצומים כספיים ,הליכים מנהליים וסנקציות פליליות.
מנגנוני שוק
מעבר לסנקציות ולאכיפה הרגולטורית ,בטורונטו גם לשוק ישנה השפעה רבה בעיצוב כללי המסחר
ובהכוונת החברות ,אשר מגיעים בעיקר ממעורבות מוגברת של משקיעים בשוק .באופן כללי ,קנדה
חווה טרנד גובר של אקטיביזם מצד בעלי מניות ,אשר מקבל ביטוי משמעותי בקרב החברות
המנפיקות בבורסת טורונטו .כך למשל ,על אף שלא אומצה בקנדה חובת הצבעת בעלי מניות על
תגמול בכירים בדומה לקיים בארה"ב ובישראל ,חברות רבות אימצו פרוצדורה זהה באופן וולנטרי
או כתוצאה מלחץ משקיעים .לצד האמור ,יצוין כי קיימים בטורונטו גם מנגנוני אכיפה אזרחית
בדמות תביעות ייצוגיות בעילות שונות הקשורות לניירות ערך ,בדומה לנהוג בישראל.

 .7סיכום
על בסיס האמור ,מוצע להוסיף לתוספת השלישית לחוק ניירות ערך את הרשימה הראשית בבורסות
סינגפור ,הונג קונג וטורונטו ,בכפוף למגבלה לפיה האפשרות להירשם למסחר דואלי בתל אביב
תחול רק על חברות אשר נסחרות בבורסות אלה ברישום ראשי ואשר כפופות לדין המקומי שם .כפי
שפורט לעיל ,מדובר בזירות מסחר מרכזיות ובעלות מוניטין בשוק ההון הבינלאומי ,אשר הרגולציה
9

החלה בהן הינה מהמחמירות בעולם ,ואינה נופלת מרמת הרגולציה שאימץ ההסדר לגבי הבורסות
הזרות הקיימות בו עד כה.
לצד זאת ,מוצע לתקן את סעיפים  1ו 3-לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים של תאגיד
חוץ) ,תשס"א ,2000-כך שהגדרת "בורסה בחו"ל" תכלול את בורסות סינגפור ,הונג קונג וטורונטו,
וכך שתקני הדיווח הכספי הנהוגים בסינגפור והונג קונג יוכרו לצרכי דיווח ברישום כפול .הצעת
התיקון מצורפת כנספחים ב' ו-ג'.
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ישראל
כללי
ודיווח

הונג קונג

סינגפור

קנדה

ארצות הברית

גילוי

מועדי דיווח
דוחות מידיים

אירועים ברי
דיווח

תחילת חובות דיווח
כאשר חברה מציעה
לראשונה את מניותיה
לציבור או רושמת את
ניירות הערך שלה למסחר
בבורסה .חברה מנועה
מלפרסם מידע החב
בדיווח ,קודם לפרסומו
מערכות
באמצעות
ההפצה של הבורסה
ורשות ניירות ערך.

תחילת חובות דיווח כאשר
ניירות הערך של החברה נרשמו
לרשימת המסחר של הבורסה.
פרסום מידע נעשה באמצעות
מערכת הבורסה.

תחילת חובות דיווח כאשר
ניירות הערך של החברה נרשמו
לרשימת המסחר של הבורסה.
קיימת דרישה לפרסום מידע
מערכות
באמצעות
פנים
הבורסה ,כאשר לאחר מכן על
המידע להיות מפורסם באתר
האינטרנט של החברה.

-

תחילת חובות דיווח תחילת חובת דיווח שוטף ותקופתי
מהאפשרויות
כאשר ניירות הערך של בהתקיים אחת
החברה נרשמו למסחר הבאות:
בבורסה.
א) רישום ניירות ערך למסחר
בבורסה;
ב) מעבר סף גודל של  10מיליון
דולר בנכסים ; או למעלה מ-
 2,000בעלי מניות; או למעלה
מ 500-מחזיקים "רגילים"
(;)non accredited
ג) הצעת ניירות ערך לציבור ללא
רישומן בבורסה;

יש לפרסם דיווח מיידי עם
קרות אירוע מהותי ביום
בו אירע האירוע כאמור,
או ביום המסחר הראשון
שלאחר שאירע.

יש לפרסם דיווח מיידי עם
קרות אירוע מהותי ביום בו
אירע האירוע כאמור ,או ביום
המסחר הראשון שלאחר מכן
(למעט אם מוסדר אחרת
בחקיקה רלוונטית).

קיימת חובה לדווח על מידע יש לפרסם דיווח מיידי עם
פנים בהקדם האפשרי.
קרות אירוע מהותי ביום
בו אירע האירוע כאמור,
בהתקיים נסיבות של מיזוג או או ביום המסחר הראשון
השתלטות ,קיימות הוראות שלאחר שאירע.
ספציפיות לגילוי ייעודי.

רשימת אירועים סגורה
המפורטת בתקנות +
"סעיף סל" שנועד לכלול
כל אירוע החורג מעסקיה
הרגילים של החברה אשר
עשוי להיות לו השפעה
מהותית על החברה או על
ניירות הערך שלה.

רשימת אירועים סגורה +
חובת דיווח על אירוע אם אדם
סביר היה מצפה שהמידע נשוא
הדיווח עשוי להיות בעל
השפעה מהותית על מחירן או
שוויין של ניירות הערך של
החברה.

קיימת רשימה של אירועים רשימה לא סגורה של
הדורשים גילוי מיידי.
אירועים הדורשים גילוי
מיידי שאינה פוטרת את
החברה מלהפעיל שיקול
דעת לגבי מהותיות
המחייבים
אירועים
בגילוי.
1

חברות "מקומיות" ( domestic
 )issuerנדרשות להגיש דוח מיידי
בד"כ תוך  4ימי עסקים מהתרחשות
אירוע מהותי על גבי טופס .)8-K
לחברות "זרות" (" foreign private
 )"issuerחובות גילוי מצומצמות
יותר והן מפרסמות את דיווחיהן על
גבי טופס .6-K
חברות מקומיות -טופס  8-Kקובע
רשימה של אירועים המחייבים
בגילוי .בנוסף ,הExchange Act-
קובע "כלל סל" ( )catch allהמחייב
פרסום מידע מהותי אשר אלמלא
פורסם ,היה המידע האחר שפורסם
מטעה .אירוע מהותי מוגדר כמידע

במקרים
מדיווח
פטור
מסוימים ,לדוגמא ,כאשר אדם
סביר לא היה מצפה שהמידע
יפורסם וכדומה.

עיתוי ותדירות דו"ח רבעוני מפורסם
דוחות רבעוניים שלוש פעמים בשנה ,תוך
ודוח תקופתי
חודשיים מתום הרבעון
תאגידים
הרלוונטי.
על
העונים
קטנים,
דרישות החוק ,רשאים
לאמץ פטור מפרסום
דוחות לרבעונים  1ו.3-

באופן כללי ,דוח שנתי הכולל
הכספיים
הנתונים
את
מפורסם לאחר שהמספרים
(של הדוחות הכספיים) זמינים,
אך בכל מקרה לא יאוחר מ60 -
יום לאחר תום תקופת הדיווח
הרלוונטית.

באופן כללי ,דוחות רבעוניים
דוח שנתי מוגש אחת (רבעון  1עד  )3של תאגידים
שלושה מעל שווי שוק מסוים,
תוך
לשנה,
חודשים מתום שנת מתפרסמים לאחר שהמספרים
הדיווח.
(של הדוחות הכספיים) זמינים,
אך בכל מקרה לא יאוחר מ -
 45יום מתום תקופת הדיווח.
חברות אחרות חייבות בפרסום
לאחר
דוח חצי שנתי
שהמספרים (של הדוחות
הכספיים) זמינים ,אך בכל
מקרה לא יאוחר מ 45 -יום
מתום תקופת הדיווח.

אשר בהסתמך עליו משקיע סביר
יקבל החלטת השקעה.
טופס  6-Kקובע
חברות זרות-
דוגמאות של אירועים שעשויים
להקים חובת גילוי.
דוח שנתי מפורסם תוך ארבעה דוח שנתי מפורסם תוך
חודשים מתום שנת הדיווח.
ארבעה
או
שלושה
חודשים מתום שנת
דוח חצי-שנתי מפורסם תוך הדיווח (כתלות ברשימה
שלושה חודשים מתום תקופת בה נסחרים ניירות הערך-
הדיווח.
 TSXאו  TSX-Vאו .)CSE
לחברה הנסחרת ברשימת
המסחר הראשית אין חובה דוחות רבעוניים (רבעון 1
לפרסם דוחות רבעוניים .אך עד  )3מפורסמים תוך 45
חברה הרשומה למסחר ברשימת או  60ימים מתום תקופת
הדיווח (כתלות ברשימה
הצמיחה של הבורסה (  Growthבה נסחרים ניירות הערך).
Enterprise Market of the
)Hong
Kong
Exchange
דוחות
בפרסום
מחויבת
רבעוניים (רבעון  1עד  )3לא
יאוחר מ 45-ימים מתום תקופת
הדיווח.

פרסום הדוח השנתי יעשה
לפחות  14יום לפני מועד
האסיפה הכללית השנתית,
אשר נדרשת להתקיים תוך
ארבעה חודשים מתוך שנת
הדיווח.
הדוח הדוח השנתי נחלק הדוח השנתי כולל בין היתר הדוח השנתי מתחלק לחמישה
מבנה
התקופתי
לארבעה פרקי חובה :את תיאור עסקי התאגיד ,חלקים :דוח דירקטוריון ,דיון
תיאור עסקי התאגיד ,דוח דוחות כספיים ודוח ממשל הנהלה ,דוחות כספיים ,דוח
תאגידי.
ממשל תאגידי (בשיטת "אמץ או
גלה" ,דוח איכות סביבה ,חברה
2

חברות (שאינן venture
 )issuerנדרשות להגיש
דוח שנתי ( annual
)information
form

חברות מקומיות מחויבות בפרסום
דוחות שנתיים (טופס )10- K
ורבעוניים (טופס  ,)10-Qכאשר
עיתוי הדיווח משתנה לפי סיווג
החברה מבחינת שווי אחזקות
ציבור .עיתוי פרסום דוח שנתי נע
בין  60ל 120 -יום מתום תקופת
הדיווח .לגבי דוחות רבעוניים
(רבעון  1עד  ,)3מועד הפרסום נע בין
 40יום ל 45-יום מתום תקופת
הדיווח.
חברות זרות מחויבות בפרסום דוח
שנתי (טופס  )20-Fוזאת תוך 4
חודשים מתום שנת הדיווח .פרסום
דוחות רבעוניים הינו וולונטרי .כללי
הנאסדק מחייבים פרסום דוח כספי
ביניים לתקופה של לפחות 6
חודשים וזאת עד תום  9חודשים
ממועד פרסום הדוחות הכספיים
הקודמים .כללי הנאסדק מחייבים
לפרסם על גבי טופס  6- Kמאזן
לתקופת ביניים וכן דוח רווח והפסד
לרבעון  2וזאת תוך  6חודשים לאחר
תום רבעון .2

חברות מקומיות מחויבות בפרסום
דוח שנתי הכולל ארבעה חלקים
מהותיים :החלק הראשון עוסק
בתיאור עסקי החברה ,נכסים,
הליכים משפטיים ,תנאי השוק בהם

דוחות
הדירקטוריון,
כספיים ופרטים נוספים.

התיאור כולל בין היתר :פרטי
החברה
ביצועי
החברה,
והתפעוליים,
העסקיים
החזקות בהון של דירקטורים
ונושאי משרה אחרים ,מצבת
החזקות בניירות הערך של
החברה ,נכסים מוחשיים
ובלתי מוחשיים ,גילוי בגין
תגמול דירקטורים ונושאי
משרה נוספים ,פירוט בדבר
תוכניות אופציות לעובדים,
עסקאות עם בעלי עניין ,שימוש
בייעוד התמורה מתשקיף.

את
מתאר
הדוח
ההתפתחות העסקית של
החברה בשנה האחרונה
בהתאם לדרישות תקנות
ניירות ערך וכולל בין
היתר :תחומי פעילות
חקיקה
החברה,
רלוונטית ,התפתחויות
בתחום הפעילות ,גורמי
סיכון ,ספקים וחומרי
גלם ,תחרות ,לקוחות
מוצרים קיים גילוי ייעודי לנפט ,גז
מהותיים,
עיקריים ,גילוי בגין ומינרלים.
תגמול בכירים ועוד.
קיימת חובה להתייחס לאופן
בנוסף ,קיימות דרישות היישום של הוראות קוד ממשל
גילוי ייעודיות לענפים תאגידי מומלץ בשיטת "אמץ
מסוימים (מדעי החיים ,או גלה".
נדל"ן ,גז ונפט ,חברות
בנוסף ,חברות הנסחרות ב
החזקה).
 SGX-STנדרשות לפרסם דוח
קיימות ( )sustainabilityמדי
שנה ,הכולל חמישה חלקים
גורמים
()1
עיקריים:
חברתיים
סביבתיים,
ומדיניות; ( )2פרקטיקה
וביצועים; ( )3יעדים; ()4
מסגרות דיווח קיימות; ו)5(-
הצהרת דירקטוריון .תוקפה
של הנחיה זה הינו החל
מהדוחות השנתיים של שנת
 .2017גם ביחס לדוח זה הגילוי
הינו בשיטת "אמץ או גלה".
דוח דירקטוריון מטרת דוח הדירקטוריון
 /הנהלה
היא לאפשר הבנה של
הדוחות הכספיים ,מצבה
של החברה וענייני ממשל

ומשטר (  Enviromental, socialהכולל דוח הנהלה מפורט
 )MD&A( )and governance reportלגבי הפעילות
העסקית בשנה האחרונה.
(בשיטת "אמץ או גלה")
גילוי זה הינו בנוסף
קיים גילוי ייעודי למינרלים.
לדיווחים אחרים -דוחות
?
על רכישות עסקיות,
דוחות כספיים ,דוחות על
שינויים מהותיים.

פועלת החברה וכו' .החלק השני
מספק מידע בנוגע למחירי ניירות
הערך של החברה ,דיבידנדים ,דוח
הנהלה ( ,)MD&Aדוחות כספיים
מבוקרים ,מידע על הבקרה
הפנימית ,הצהרת רואה החשבון
המבקר ועוד .חלק שלישי כולל
מידע על נושאי משרה בחברה,
תגמול ,עסקאות בעלי עניין ,ממשל
תאגידי ועוד .חלק רביעי כולל בדרך
כלל נספחים.
חברות קטנות כפופות על פי רוב
לדרישות גילוי מקלות יותר.
קיים גילוי ייעודי לתעשיות
מסוימות כולל גז ונפט ,חברות
החזקה של תאגידים בנקאיים,
שותפויות נדל"ן ,פעולות כרייה
ועוד.
חברות זרות מדווחות בטופס הכולל
מספר חלקים כולל תיאור עסקי
התאגיד ודוחות כספיים .הגילוי
דומה ברובו לזה הנדרש מחברות
מקומיות אם כי בהיקף מצומצם
יותר.

במסגרת הדוח השנתי ,בדוח מטרת דוח הדירקטוריון היא דוח הנהלה מפורט
הדירקטוריון מנהלי החברה להבין את ביצועי החברה ( )MD&Aביחס לדוחות
נותנים את דעתם במגוון ועסקיה.
הכספיים .ועדת הביקורת
נושאים ,כגון :הסכמה עם
בדוח
לדון
נדרשת
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חברות מקומיות נדרשות לכלול
בדוח ההנהלה המפורט ()MD&A
ניתוח של שינויים מהותיים במצב
הכספי .בנוסף ניתן גילוי אודות

תאגידי מנקודת המבט
של ההנהלה .תקנות
הדיווח קובעות את מבנה
דוח הדירקטוריון הכולל,
בין היתר ,את מצבו
הכספי של התאגיד,
הפעילות,
תוצאות
הפיננסית,
הנזילות
מקורות מימון ,מידע
מהותי עסקי ,שינויים
שחלו בפעילות ,חשיפה
מדיניות
לסיכונים,
תרומות ,פרטים בדבר
הפנימית,
הביקורת
אגרות חוב ועוד .במסגרת
הדוחות הרבעוניים ,דוח
תמציתי
הדירקטוריון
ביחס לזה הכלול בדוח
השנתי.
שפת הדיווח

הסכמים
מהותיים

בדבר
הביקורת
ועדת
אפקטיביות הבקרה הפנימית,
סיכונים פיננסיים ,תפעוליים
וציות.
בנוסף ,מצורפת לדוח הצהרת
יו"ר הדירקטוריון לאמיתות
הדוח .הצהרה זו אמורה לייצג
את ההשקפה הקולקטיבית של
הדירקטוריון.

אנגלית וסינית.

ובמקרים אנגלית.
אנגלית
מסוימים של מסמכים
בעלי אופי חוזי נדרש גם
תרגום לצרפתית בעבור
תושבי קוויבק.

הדו"ח מספק סיכום מאוזן
ונהיר של מצבה הפיננסי של
החברה ,פעילותה ,פיתוח
ארגוני (אם רלוונטי) ויעדיה
העתידיים בראי הדירקטוריון.
במידה ואחד הדירקטורים
חולק על הנאמר ,ה"ה יצרף את
הערותיו לדו"ח השנתי בנפרד.

ככלל ,שפת הדיווח היא אנגלית.
במקרים
עברית.
מסוימים מתאפשר דיווח
באנגלית.
קיימת דרישת גילוי
ספציפית בדיווח מיידי
חברה
להתקשרות
לרכישת נכס מהותי.

דוח הדירקטוריון מהווה חלק
מהדוח השנתי והוא כולל את
שמות הדירקטורים ,הסכמי
ניהול ,סקירת פעילות החברה,
עיקריים
סקירת סיכונים
והתפתחויות עסקיות צפויות.

ההנהלה טרם אישורו הנזילות ,מקורות הונים ,הסדרים
בדירקטוריון.
והתחייבויות שונות .בחלק זה ניתן
לכלול הצהרות ותחזיות צופות פני
תאגידים מסוג  Ventureעתיד.
(תאגידים
Issuers
הנסחרים ב TSXV-או
 )CSEשאין להם הכנסות חברות זרות נדרשות לכלול בטופס
מפעילות  20-Fסקירה של התנהלות החברה
משמעותיות
מסוימת ,בהיבטים התפעוליים והפיננסיים
בתקופה
ייעודי
גילוי
לתת
נדרשים
( operating and financial review
ההנהלה.
בדוח
נוסף
 )and prospectsהמהווה גילוי
מקביל ל MD&A-החל על חברות
מקומיות.

חובת דיווח על אירוע אם אדם
סביר היה מצפה שהמידע נשוא
הדיווח עשוי להיות בעל
השפעה מהותית על מחירן או
שוויין של ניירות הערך של
החברה.

בנוסף ,עשויה לחול חובת
גילוי ביחס להסכמים
מהותיים מסוימים בהם בנוסף ,עשויה לקום חובת
מתקשרת החברה מכוח דיווח לגבי התקשרות בהסכם
"תקנת הסל".
מיזוג ,רכישה או מיזם (.)JV
התקופתיים חובת גילוי ביחס לרכישה או
בדוחות
החברה נדרשת לגילוי מכירה של נכסים או מניות
אודות הסכמים מהותיים הנדרשים לגילוי בהתאם
שאינם במהלך העסקים למבחני מהותיות לפי פרק 10

על חברה לפרסם בדיווח מיידי
את התקשרותה עם צד שלישי,
כאשר מדובר בהתקשרות
שאינה במהלך העסקים הרגיל
או שאינה מייצרת הכנסה.
לפיכך ,כל רכישה או מימוש של
נכסים מהותיים מחוץ למהלך
העסקים הרגיל ,על פי רוב יהיו
כפופים לדרישות פרסום הכולל
פרטים בדבר העסקה.
בגין עסקה עם בעל עניין ,החברה
תידרש לפרסם דיווח מיידי ,גם
אם זו נעשתה במהלך העסקים
הרגיל (למעט חריגים הקבועים
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חברות מקומיות נדרשות לדווח על
הסכם מהותי מחייב שאינו במהלך
העסקים הרגיל ,או במהלך
העסקים הרגיל אם מדובר בעסקה
עם צדדים קשורים או שעולה על
 15%מסך שווי נכסי החברה או
שכירות מהותית של נכסים.

על החברה המדווחת
לפרסם פרטים אודות
הסכמים בהם התקשרה
ושאינם במהלך העסקים
הרגיל .קיימת חובת
פרסום של ההסכם עצמו
עם אפשרות למחוק
סעיפים מסוימים בשל
פגיעה באינטרסים של חברות זרות אינן נדרשות לדווח על
החברה או הפרת חובות התקשרות בהסכמים מהותיים,
אלא אם נדרש פרסום של טופס 6-K
סודיות וכדומה.
(לדוגמא ,כאשר החברה הזרה
במקרה של רכישת נדרשת בגילוי במדינת ההתאגדות
פעילות
עסקית שלה).
(בהתאם
משמעותית

הרגיל ,או שהשפיעו או לכללי הבורסה (  Mainboardבכללי הרישום למסחר) .הדיווח
יכלול את התנאים העיקריים של
שעשויים להשפיע על )Rules
העסקה ,תמורה ,פרטי הצד מולו
הפעילות העסקית של
החברה.
נחתמה העסקה וסיבות החברה
להתקשרות בעסקה.

כמותיים)-
למבחנים
קיימת בנוסף חובה
להגיש דוח תוך  75יום
ממועד השלמת העסקה,
המתאר בפירוט את
הפעילות הנרכשת ודוחות
כספיים היסטוריים.

במסגרת הדוח התקופתי קיימת
דרישה לדיווח אודות רכישות
ומכירות מהותיות שבוצעו המבחן לקביעת מהותיות
במידה הינו כלל של :20%
הדוח.
בתקופת
ומתנהלות התקשרויות ארוכות
טווח ,יפורטו בדוח השנתי  .1מבחן הנכסים -
העסק או הנכס
סטאטוס ההתקשרויות ותנאיהן
מהווים
הנרכשים
העיקריים.
 20%או יותר מסך
הנכסים.
 .2מבחן ההשקעה -
ההשקעה בעסק או
ברכישה מהווה יותר
מסך
מ20%-
הנכסים.
 .3מבחן הרווח וההפסד
– הרווח הצפוי
מהעסק הוא יותר מ-
 20%מהרווח הכולל.
עבור חברות קטנות
המשנית)
(ברשימה
קוראים המבחן הוא
 100%ולא 20%
תגמול בכירים נוסף לחובת פרסום דיווח
ובעלי עניין
מיידי בנושא ,על מדיניות
תגמול נושאי משרה
בהתאם
להיערך
מחייבים
לפרמטרים
הקבועים בחוק החברות.
בנוסף ,במסגרת דוח
מיידי ,יש לתת גילוי לגבי
תנאי כהונה של נושאי
משרה ובעלי שליטה ,אשר

גילוי בהתאם להמלצות קוד
ממשל תאגידי בשיטת "אמץ
או גלה" .הגילוי צריך
להתייחס לכל רכיבי התגמול
מהחברה או מחברה קשורה
אליה.

חברה מחויבת בגילוי מדיניות
התגמול שלה במסגרת הדוח
השנתי .בדוח השנתי ניתן גילוי
אודות התגמול לדירקטורים וכן
גילוי של טווח תגמול ()band
לנושאי משרה מרכזיים.

בהתאם להוראות הקוד ,חברה כמו כן ,על חברה למנות ועדה
מחויבת בעריכת הליך מובנה בראשה עומד דירקטור בלתי
ושקוף בעת קביעת מדיניות תלוי ושרוב החברים בה בלתי
תגמול .הדירקטוריון ימנה
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במסגרת הפרוקסי השנתי
ניתן גילוי תחת סעיף
statement
of
executive
 compensationהכולל
פירוט של נושאי המשרה
בעלי התגמול הגבוה
התגמולים
ביותר,
ששולמו להם ,תכניות
תגמול לטווח טווח ארוך,

חברות מקומיות -גילוי אודות
התקשרות ,אימוץ או שינוי של
תוכנית תגמול מהותית או
התקשרות אחרת עם נושאי משרה
עם
או
מסוימים
בכירים
דירקטורים .בדוח השנתי קיימת
חובה לתת גילוי מאוד מפורט בקשר
לתגמול בכירים כולל דירקטורים
Compensation
בסעיף
.Discussion
and
Analysis

מובאים לאישור האסיפה
שתנאי
או
הכללית
מאושרים
כהונתם
לתקנות
בהתאם
ההקלות.
במסגרת הדוח התקופתי,
יש לפרט את תגמוליהם
של חמשת מקבלי השכר
הגבוה ביותר בחברה.

ועדת תגמול ויקבע את
סמכויותיה וחובותיה במעין
צ'רטר (.)terms of reference
תפקיד ועדת התגמול הוא
להמליץ בפני הדירקטוריון על
מסגרת כללית של תגמול
לדירקטוריון ולנושאי משרה
מרכזיים ( key management
 .)personnelעל החברה לדווח
לבעלי מניותיה מדי שנה על
תגמול הדירקטורים ,המנכ"ל
ולפחות חמישה נושאי משרה
מרכזיים (שאינם הדירקטורים
או מנכ"ל החברה) .דוח תגמול
שנתי זה מהווה חלק מהדוח
השנתי.
בנוסף ,יש לתת גילוי אודות
תגמול של עובדים שהם קרובי
משפחה מדרגה ראשונה של
דירקטור או של מנכ"ל
ושגמולם עולה על  50,000דולר
סינגפורי לשנה.

הועדה הרכב ועדת התגמול לחברות מקומיות קטנות קיימים
סמכויות
תלויים.
פטורים מסוימים מגילוי.
מעוגנות במעין צ'רטר (  termsותגמול נושאי המשרה.
 .)of referenceהועדה קובעת הגילוי כולל דיון אודות לפחות אחת לשלוש שנים ,על
את חבילת התגמול של כל התגמול וניתוחו ,סיכום החברה להביא לאישור בעלי
דירקטור או חבר הנהלה בכיר טבלאי של התגמול ,המניות את התגמול לנושאי
או שהיא ממליצה לדירקטוריון תגמול הוני ,תוכניות המשרה הבכירים (.)Say on Pay
על אישור החבילה .על פועלה של פנסיוניות
ותוכניות בנוסף ,אחת לשש שנים ,על החברה
הוועדה במהלך שנת הדיווח ניתן תמרוץ אחרות ,הטבות להביא לאישור בעלי המניות את
גילוי בדוח השנתי.
בסיום כהונה או במקרה תכיפות אישור תגמול הבכירים על-
של שינוי שליטה ,גמול ידי בעלי המניות .מדובר בהצבעות
לדירקטורים.
לא מחייבות ומייעצות בלבד
אין חובה להקים ועדת הנעשות בדיעבד במסגרתן בעלי
במידה המניות משמיעים את דעתם לאחר
אך
תגמול,
והחברה הקימה ועדת שהתגמול כבר אושר.
תגמול ,יש לגלות את כללי הבורסה של הנאסדק או ניו
פרטי החברים בה לרבות יורק בד"כ מחייבים הקמת ועדת
מי מהם בלתי תלוי ומי תגמול המורכבת מדירקטורים
לא ,מידע בדבר ניסיון בלתי תלויים.
קודם רלוונטי ,הכשרה
וגילוי אודות תפקידי חברות זרות כפופות לדרישות
הגילוי החלות במדינות התאגדותן.
הועדה וסמכויותיה.

כמו כן ,יש לתת גילוי אודות
הקשר בין הגמול ששולם
לדירקטורים אקזקוטיביים
ולנושאי משרה מרכזיים לבין
ביצועים .יש לתת גילוי אודות
תנאי הביצועים העיקריים,
מדוע נבחרו תנאים אלה
והצהרה אם עמדו בתנאים
אלה.
פירוט
המחזיקים
בניירות הערך

דיווח מיידי על מי שחדל
או החל להיות בעל עניין
בחברה ועל שינויים
בהחזקותיו .חובת הדיווח
חלה במקביל גם על בעל

אדם מוגדר כבעל עניין אם
מחזיק בלפחות  5%מזכויות
ההצבעה בחברה .קיימת חובת
דיווח על אדם שהוא בעל עניין
בחברה ,להודיע לחברה בכתב
על פרטי החזקותיו ועל כל
שינוי בהחזקות תוך שני ימי

חברה מחויבת בפרסום פרטים
אודות בעלי עניין בה (מנכ"ל,
דירקטורים המחזיקים בניירות
הערך של החברה ובעלי מניות
מהותיים המחזיקים במעל ל-
 5%מהונה המונפק) ואודות
פוזיציות שורט בניירות הערך
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Reporting
insider
מוגדר כאחד מהבאים:
מנכ"ל ,סמנכ"ל כספים
או סמנכ"ל תפעול של
החברה ,דירקטור ,אדם
האחראי על יחידה
עסקית מהותית של

קיימים שלושה מנגנוני דיווח שונים
לגילויים בנושא החזקות בעלי עניין.
הראשון הוא חובת הגילוי של
החברה והשני והשלישי הם חובות
הגילוי של בעל העניין עצמו.

העניין אשר בהחזקותיו
התרחש שינוי בר דיווח.
"בעל עניין" ,בתאגיד – ()1
מי שמחזיק בחמישה
אחוזים או יותר מהון
המניות המונפק של
מכוח
או
התאגיד
ההצבעה בו ,מי שרשאי
למנות דירקטור אחד או
יותר מהדירקטורים של
התאגיד או את מנהלו
שמכהן
מי
הכללי,
כדירקטור של התאגיד או
כמנהלו הכללי ,או תאגיד
שאדם כאמור מחזיק
עשרים וחמישה אחוזים
או יותר מהון המניות
המונפק שלו ,או מכוח
ההצבעה בו ,או רשאי
למנות עשרים וחמישה
יותר
או
אחוזים
מהדירקטורים שלו; ()2
חברה בת של תאגיד,
למעט חברת רישומים;

החברה ,בעל מניות
מהותי בחברה (החזקה
בלפחות  10%מזכויות
ההצבעה) ,חברת ניהול
המעניקה שירותי ניהול
מהותיים לחברה ,איש
פנים אחר בעל גישה
למידע מהותי אודות
החברה או כזה שיש לו
יכולת השפעה מהותית על
החברה,
עסקי
משרה
גופים/נושאי
קשורים למי מהמפורטים
לעיל.

עסקים משנודע לו על השינוי .של החברה במסגרת הדיווחים
כאשר נודע על שינוי כאמור השנתיים והרבעוניים.
לחברה ,עליה לדווח בדיווח
מיידי בהקדם האפשרי ובכל בנוסף ,דירקטור או מנכ"ל
מקרה לא יאוחר מתום יום המחזיק בניירות ערך של
עסקים אחד לאחר היום שבו החברה ,מחויב במתן גילוי של
נודע על כך לחברה לראשונה .כל החזקותיו וכל שינוי בהן
באמצעות מערכות הדיווח של
הבורסה .לגבי בעלי מניות
אחרים ,חל סף דיווח לחברה
מהחזקה של  .5%למעט גילוי
ראשוני בדבר בעל עניין אשר
אותו יש לפרסם תוך  10ימי
עסקים מהיוודע האירוע ,גילויי
המשך יבוצעו תוך  3ימי עסקים
מהיוודע האירוע.
כל Reporting insider
נדרש לגלות לחברה תוך
 10ימים שהחל להיות כזה
תוך פירוט החזקותיו
בחברה ועל החברה לדווח
על כך.

על מחזיק () beneficial owner
מעל  5%בתאגיד מדווח (חברה
מקומית או זרה) לדווח על כל שינוי
בהחזקות בטופס  13Dאו  ,13Gלפי
העניין.
על מחזיק ( )beneficial ownerמעל
 10%בחברה מקומית לדווח על
החזקותיו ועל כל שינוי בהן
בטפסים  ,3,4או  5לפי העניין.

בהחזקות
שינוי
 Reporting insiderנדרש
לדיווח תוך חמישה ימים
מיום ביצוע השינוי.

ביום המסחר החמישי
שלאחר תום כל רבעון יש
לפרסם דיווח מיידי
הכולל רשימה של כל בעלי
בתאגיד
העניין
בניירות
ואחזקותיהם
הערך של התאגיד ,אלא
אם כן לא חל שינוי
במצבת ההחזקות לעומת
הדיווח הקודם בנושא.
מידע צופה פני חלק מהמידע הנדרש
עתיד
לגילוי הינו מידע צופה פני
עתיד .בנוסף ,לחברות
קיימת אפשרות לחשוף

על החברה לספק גילוי טבלאי של
החזקות הנהלה וכן של כל מחזיק
( )beneficial ownerמעל ל5%-
מהזכויות בהון החברה.

בנוסף ,על החברה לפרסם
דיווח בדבר פעולות אותן
ביצעה אשר יש בהן לשנות
החזקות תוך יום עסקים
אחד מקרות הפעולה
(דוגמת מיזוג ,פיצול הון,
איחוד הון וכו').

על חברה לדווח כל מידע הידוע
לה במטרה למנוע false
 marketאו שקרוב לוודאי
שיש בו כדי להשפיע באופן

חובת גילוי אודות תוכניות על חברה לא לפרסם מידע חלק מהמידע המופיע בדוחות
עתידיות להשקעות מהותיות או צופה פני עתיד ,אלא אם המיידיים או העתיים עשוי להיות
לנכסים הונים ומקור המימון קיים בסיס סביר לנכונות מידע צופה פני עתיד לרבות במצגות
ובאזהרות רווח.
המידע.
שלהם לשנה הקרובה.
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מידע צופה פני עתיד על מהותי על מחיר או שווי ניירות
הערך של החברה.
בסיס וולונטרי.
קיימת הגנת מצפ"ע למרות זאת ,אין חובה לדווח
תנאים על מידע הנוגע להצעה לא
בהתקיים
המפורטים מחייבת או על משא ומתן או
מסוימים
בתקנות.
שהמידע לא ברמת ודאות
גבוהה.

פרסום דיווח הכולל תחזית
לרווחים או הפסדים מחייב
תמיכה של הדיווח בסקירה של
רואה החשבון המבקר המאשר
סקר את המדיניות
שהוא
החשבונאית ואת החישובים
הכלולים בתחזית.

כאשר חברה נדרשת לדווח על
עסקה מהותית ולכלול בה
תחזית רווח -על החברה לדווח
מה היו הנחותיה בחישוב
הרווח ולכלול אישור מרואה
החשבון המבקר של החברה
לפיו הוא סקר את ההנחות
לחישוב וכדומה.

על חברה המפרסמת מידע קיימת הגנת מצפ"ע בהתקיים
צופה פני עתיד לכלול תנאים מסוימים.
גילוי המזהה את המידע
ככזה ,מזהיר מהסתמכות
עליו ,מפרט את הנחות
הבסיס עליהן החברה
מבססת את המידע,
מתאר את מדיניות
החברה לגבי עדכון
המצפ"ע.

בנוסף ,בזימון אסיפה הכולל
( circularמכתב מפורט לבעלי
מניות המתייחס לנושאים שעל
הפרק) שבו תחזית רווח -על
הדירקטוריון לאשר שהתחזית
נערכה לאחר בדיקה קפדנית.
לא קיימת הגנת מצפ"ע.
תביעות
משפטיות

בדוח התקופתי ,חברה
מחויבת במתן תיאור
תמציתי של כל הליך
משפטי מהותי שהיא צד
לו ,ולגבי תוצאות כל הליך
משפטי מהותי שהסתיים
בתקופת הדוח .אין חובה
לתאר הליך ,אשר עיקרו
תביעה בגין נזק ,אם
הסכום הנתבע ,בלא
ריבית והוצאות ,אינו
עולה על  10%מהרכוש
השוטף של החברה על
בסיס דוחות מאוחדים.
בנוסף ,יש לגלות כל הליך

חובת גילוי אודות הליך
ליטיגציה משמעותי לרבות
בגין סכסוך מהותית עם
קבלנים ,לקוחות או ספקים או
עם צדדים אחרים.
חובת גילוי אודות מינוי מפרק,
מנהל מיוחד ,כונס לנכסי
החברה או לחברות בנות שלה.
כמו כן ,מבחני מהותיות
רגילים לצורך בחינת חובת
גילוי תביעות משפטיות.

מבחני מהותיות רגילים לצורך חובת גילוי בדוח השנתי
בחינת חובת גילוי תביעות אודות כל הליך משפטי
משפטיות.
אשר החברה צד לו או
שהיא צפויה להיות צד לו.
בהקשר של דירקטורים או
מנכ"ל החברה -אם מי מהם קיימת חובת דיווח מיידי
מעורב בסנקציה ,הרשעה ,על תביעות משפטיות
פשיטת רגל או הליך דומה ,על חדשות.
החברה לדווח על כך בדיווח
מיידי.
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חברות מקומיות -תביעות משפטיות
אינן אחד מהפריטים המופיעים
בטופס  8-Kולכן הגילוי בעניין עשוי
להיות וולונטרי ככל שהוא מהותי.
בדוח השנתי ניתן גילוי מקוצר
אודות הליכים משפטיים מהותיים
תלויים ועומדים.
ככלל ,אין חובת גילוי אודות הליך
משפטי ,שצד לו אינו רשות
ממשלתית ,אשר עיקרו נזק אם
הסכום הנתבע אינו עולה על 10%
מהרכוש השוטף של החברה.

מי
אשר
מהותי,
נושאי
מהדירקטורים,
משרה ,חברות קשורות,
בעלי עניין ,הוא צד נגדי בו
לתאגיד או שיש לו באותו
הליך עניין המנוגד לעניינו
של התאגיד.

חברות זרות -בטופס  20-Fלא מופיע
פריט המתייחס להליכים משפטיים
והגילוי בעניין עשוי להיות וולונטרי
לרבות בהקשר של דיווח מיידי.

בדיווח מיידי יינתן גילוי
אודות תביעות מהותיות
לרבות תביעות נגזרות,
ייצוגיות ,קיפוח ,הליך לפי
סעיף  350לחוק החברות,
עיצומים כספיים ,הליכים
מנהליים וכדומה.
דו"חות כספיים דוחות רבעוניים הכוללים
דוחות כספיים סקורים
מוגשים שלוש פעמים
במהלך שנה .דוח רבעוני
מוגש תוך חודשיים
מהיום האחרון של
הרלוונטי.
הרבעון
קטנים
תאגידים
פטורים
מסוימים
מהחובה לפרסם דוחות
רבעוניים לרבעונים  1ו .3-

שנתיים
כספיים
דוחות
מבוקרים מפורסמים במסגרת
הדוח השנתי מיד עם קבלת
הנתונים ,אך בכל מקרה לא
יאוחר מ  60 -יום לאחר תום
תקופת הדיווח הרלוונטית.
דוחות כספיים רבעוניים
מפורסמים במסגרת הדוח
הרבעוני מיד עם קבלת
הנתונים ,אך בכל מקרה לא
יאוחר מ 45-יום מתום תקופת
הדיווח .פרסום הדוח השנתי
יעשה לפחות  14יום לפני מועד
האסיפה הכללית השנתית.

דוח שנתי הכולל דוח כספי
מבוקר מפורסם תוך ארבעה
חודשים מתום שנת הדיווח .דוח
חצי-שנתי למחצית הראשונה של
השנה מפורסם תוך שלושה
חודשים מתום תקופת הדיווח.

לחברה הנסחרת ברשימת
המסחר הראשית אין חובה
לפרסם דוחות רבעוניים .אך
חברה הרשומה למסחר ברשימת
הצמיחה של הבורסה ( Growth
דוח שנתי הכולל דוח
Enterprise Market of the
כספי שנתי מבוקר מוגש
)Hong
Kong
Exchange
תוך שלושה חודשים
דוחות
בפרסום
מחויבת
מתום שנת הדיווח.
רבעוניים (רבעון  1עד  )3לא
חובת פרסום דוח סולו בדוח יאוחר מ 45-ימים מתום תקופת
חצי שנתי ושנתי.
הדיווח.
חובת פרסום דוח סולו
למעט במקרים מסוימים.
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דוח שנתי הכולל דוח
מבוקר
שנתי
כספי
המפורסם תוך שלושה עד
ארבעה חודשים מתום
שנת הדיווח (כתלות
ברשימה בה נסחרים
ניירות הערך TSX -או
 TSX-Vאו .)CSE
דוחות רבעוניים הכוללים
דוחות כספיים סקורים
(רבעון  1עד  )3מפורסמים
תוך  45או  60ימים מתום
תקופת הדיווח (כתלות
ברשימה בה נסחרים
ניירות הערך).

חברות מקומיות מחויבות בפרסום
דוחות שנתיים (טופס )10- K
ורבעוניים (טופס  ,)10-Qכאשר
עיתוי הדיווח משתנה לפי סיווג
החברה מבחינת שווי אחזקות
ציבור .עיתוי פרסום דוח שנתי נע
בין  60ל 120 -יום מתום תקופת
הדיווח .לגבי דוחות רבעוניים
(רבעון  1עד  ,)3מועד הפרסום נע בין
 40יום ל 45-יום מתום תקופת
הדיווח.
חברות זרות מחויבות בפרסום דוח
שנתי (טופס  )20-Fוזאת תוך 4
חודשים מתום שנת הדיווח .פרסום
דוחות רבעוניים הינו וולונטרי .כללי
הנאסדק מחייבים פרסום דוח כספי
ביניים לתקופה של לפחות 6
חודשים וזאת עד תום  9חודשים
ממועד פרסום הדוחות הכספיים
הקודמים .כללי הנאסדק מחייבים
לפרסם על גבי טופס  6- Kמאזן
לתקופת ביניים וכן דוח רווח והפסד

לרבעון  2וזאת תוך  6חודשים לאחר
תום רבעון .2
כללי חשבונאות

כספי תקני דיווח כספי של סינגפור
דיווח
תקני
( )FRSאו תקני דיווח כספי
בינלאומיים (.)IFRS
בינלאומיים ( )IFRSאו כללי
חשבונאות מקובלים בארה"ב
( .)US GAAPאין צורך
בהתאמות ל FRS-במקרה
ובוחרים ב IFRS-או בUS -
.GAAP

מסוימות
מדרג רגולציה הקלות
קטנים"
והקלות לסוגי ל"תאגידים
חברות
לרבות ביטול החובה
לפרסם דוח על הבקרה
הפנימית בתאגיד ודוח
רואה החשבון המבקר על
הבקרה הפנימית; העלאת
סף המהותיות בקשר עם
צירוף הערכות שווי ל-
 ;20%העלאת סף הצירוף
של דוחות חברות כלולות
מהותיות לדוחות הביניים
ל ;40%-פטור מיישום
מסוימות
הוראות
לפרטים
המתייחסות
בדבר חשיפה לסיכוני שוק
ודרכי ניהולם; אישור
הדוחות הכספיים על ידי
בלבד
הדירקטוריון
ומעבר למתכונת דיווח
חצי שנתית .נוסף על
הקלות בהיבטי הגילוי,
ישנן גם הקלות הנובעות

במידה ושווי השוק ( market
 )capitalizationשל החברה
נמוך מ 75-מיליון דולר או
שבמועד רישומה שחל לאחר
ה 31-במרץ  ,2013שווייה היה
נמוך מ 75-מיליון דולר או
ששווייה אינו עולה על 75
מיליון דולר ביום המסחר
האחרון של כל שנה לאחר
 ,31.12.2006החברה מחויבת
בפרסום דוח שנתי בלבד (פטור
מפרסום דוחות רבעוניים
הרבעונים
לשלושת
הראשונים).
רישום
שביצעו
לחברות
בסינגפור
משני
למסחר
( ,)secondary listingהSGX- -
 STבד"כ מסתמכת על
הרגולציה הקיימת במדינת
היעד בה בוצע הרישום הראשי
(בד"כ מדינת ההתאגדות).

כספי חברות מקומיות -כללי חשבונאות
דיווח
תקני דיווח כספי בינלאומיים תקני
מקובלים בארה"ב (.)US GAAP
( )IFRSאו תקני דיווח כספי של בינלאומיים (.)IFRS
הונג קונג ( )HKFRSאו תקני
חברות זרות -כללי חשבונאות
דיווח כספי של סין ()CASBE
מקובלים בארה"ב ( )US GAAPאו
במקרה של חברת .PRC
תקני דיווח כספי בינלאומיים
( )IFRSאו תקני דיווח כספי אחרים
מקובלים של מוסד מוכר.
במידה והדוחות הכספיים אינם
מוצגים בהתאם ל US GAAP-או
לתקני  ,IFRSיש להציג ולהסביר
התאמות ל. US GAAP-
חובות הדיווח חלות במידה
שווה על חברות מקומיות ועל
חברות זרות .הבורסה רשאית
להעניק הקלות מסוימות על
בסיס פרטני וכן לדרוש גילוי
נוסף.

לVenture -
הקלות
 .Issuerהקלה אחת הינה
האפשרות לפרסום דוח
שנתי תוך  120יום מתום
שנת הדיווח לעומת 90
יום לחברות אחרות .כך
גם היתר לפרסום דוח
רבעוני תוך  60יום מתום
הרבעון לעומת  45יום
לחברות אחרות .בנוסף,
פטור מדיווח annual
information
form
והקלות מסוימות בפריטי
גילוי ב.MD&A-

הכרה בחברות זרות -כאשר
חברות זרות באות להירשם
הבורסה עשויה לבקש מהן שינוי
הוראות בתקנון ואימוץ הדין
המקומי .נדרשת עמידה בכל
דרישות הדין וכללי הבורסה.

מנפיק בבורסה המשנית
.AIF
מהגשת
פטור
להרחבה בנושא ההבדלים
בין מנפיקים בראשית
למשנית ראה טבלה בעמ'
.39

חברות זרות המבצעות רישום
משני בהונג קונג נדרשות ככלל
הכללים
בדרישות
לעמוד
בבורסה הראשית ופטורות
מדרישות מסוימות בבורסה
בהונג קונג -לדוגמא מהוראות
הCode of Takeovers and -
.Mergers
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הקלות לתאגידים קטנים מסוימים,
לחברות זרות שהן foreign private
צמיחה
ולחברות
issuer
(.)emerging growth companies
הקלות לתאגידים קטנים :מועדי
פרסום מאוחרים יותר לדוחות
התקופתיים; צמצום דרישות הצגת
נתוני השוואה היסטוריים בדוחות
כספיים; לא נדרש אישור רואה
החשבון על נאותות הבקרה
הפנימית ( ;)SOXדרישות גילוי
בדוחות
יותר
מצומצמות
התקופתיים;
הקלות לחברות צמיחה :לא
נדרשות לערוך את הדוחות
הכספיים בהתאם לעדכונים לכללי
החשבונאות (עד לשינוי סיווג חברת
צמיחה); לא נדרש אישור רואה
החשבון על נאותות הבקרה
הפנימית ( ;)SOXלא נדרש לתת
גילוי רחב לעניין תגמול בכירים; לא

מתקנות החברות (כגון
פטור מועדת מאזן).
בנוסף ,ישנן תקנות
המקלות על חברות
טכנולוגיה שניירות הערך
שלהן נסחרים במדד
ההקלות
ה'טק-עלית'.
כוללות היתר לדיווח
בשפה האנגלית ,פרסום
הדוחות הכספיים לפי ה-
 ,US GAAPביקורת
דוחות כספיים בהתאם
לתקני ביקורת בארה"ב
ועוד.
בנוסף ,ישנן הקלות
דואליות
לחברות
בבורסות
הנסחרות
ומעוניינות
מסוימות
להירשם למסחר בבורסה
דרישות
בתל-אביב.
חברות
של
הגילוי
דואליות כוללות רק את
אלה שהחברה מחויבת
לפרסם או להגיש על פי
הדין הזר והדיווח הינו
בשפה האנגלית.

הגישה הרגולטורית מצד ה-
 SGX-STשונה לצורך רישום
משני ברשימה הראשית
בסינגפור ככל שהחברה מגיעה
משוק הנחשב developed
( marketכדוגמת ישראל) או
משוק הנחשב developing
.market

הרגולטור המרכזי הוא זה
במדינת המוצא אך יש שיקול
דעת לדרישות או פיקוח נוסף.
הדרישה המרכזית הינה לעמוד
בהוראת הדין הזר .מבחינת
בקרת מסחר ,אותה מדיניות
חלה לגבי חברות מקומיות או
זרות.
רישום ראשוני  -הבורסה הכירה
ב 15-מדינות והוציאה Country
 guideלכל מדינה .אם החברה
מגיעה ממדינה שלא הוכרה,
בוחנים את הוראות הדין
המקומי ובעיקר קיומה של
פלטפורמה לשיתוף פעולה.
 -Country Guideכאשר חברה
מבקשת שהמדינה שלה תהיה
מוכרת היא נחשבת ל"חברה
פורצת" .כלומר אם חברה
נסחרת ישראלית תגיע יבוצע
 assessmentמולה או מול
הרגולטור.
משני -אם מדובר במדינה
מוכרת ,מסתמכים על הדין הזר.
לצורך הכרה כרישום משני
הבורסה הכירה ב 15-בורסות.
אם החברה משתייכת לאחת
הבורסות אז היא חברה פטורה
מרוב הרגולציה המקומית.
הבחינה של הדין המקומי יותר
רחבה מזו ביחס לרישום
הראשוני .אין חובה לביצוע גיוס
אלא מספיק לעשות  .listingיש
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נדרשת הצבעת בעלי מניות למנגנון
 ;say on payצמצום דרישות הצגת
נתוני השוואה היסטוריים בדוחות
כספיים;
הקלות לחברות זרות שהן foreign
 :private issuerדרישות גילוי
מצומצמות יותר בדוח התקופתי
לעומת הגילוי הנדרש מחברות
מקומיות; לא נדרשות לעמוד בכללי
ה ;proxy solicitation-אין דרישה
לגילויים מסוימים של אנשי פנים;
לא נדרשות לעמוד בדרישות הגילוי
הנאות של  ;Regulation FDניתן
להסתמך על כללי הממשל
התאגידים החלים במדינת המקור
במקום על דרישות הבורסה (נאסדק
או ניו יורק);

שבע חברות הרשומות ברישום
משני .ישנה נכונות לקידום
תהליך.

הערכות שווי

ככלל ,כאשר נערכת הערכת אין חובת גילוי אודות הערכות
שווי ,יש לתת גילוי של שווי בדוח התקופתי.
השונים
הפרמטרים
הרלוונטיים להערכת השווי .בעסקאות מסוימות הכוללות
במקרים מסוימים ,הערכת זכויות בנכסים בשווים מעל סף
השווי נדרשת להיות זמינה מסוים -תצורף הערכת השווי ל-
 .circularעל הערכת השווי
לצורכי בדיקה.
להתבצע על ידי מעריך שווי בלתי
בעסקת רכישה מהותית מאוד -תלוי ,אלא אם נתקבל פטור לכך
על החברה למנות מעריך שווי מהבורסה.
עצמאי לבחינת שווי העסק
הנרכש.

הערכות שווי בדוח
התקופתי -מקום בו
שימשה הערכת שווי
מהותית בסיס לקביעת
ערכם של נתונים בדוח
התקופתי ,יינתן גילוי
שונים
לפרמטרים
בהערכת
הקשורים
השווי; בנוסף ,במקרה
שבו הערכת השווי הינה
"מהותית מאוד" ,יש
לצרף את הערכת השווי
המלאה לדוח התקופתי .בעסקה מהותית ,רכישה
הערכות שווי בדוחות מהותית מאוד או בreverse -
רבעוניים – במקרה שבו  takeoverהקשור לרכישה או
שימשה הערכת שווי מכירה של נכס גז ,נפט או
מהותית מאוד בסיס מינרל או חברת גז או נפט -על
לקביעת ערכם של נתונים החברה צריכה לצרף ל-
בדוח הרבעוני ,יש לצרף  circularלבעלי המניות,
הערכת
את
השווי הערכת שווי שהוכנה על ידי
המהותית מאוד לדוח אדם בלתי תלוי ומוסמך
הרבעוני.
בהתאם למתודולוגיה או
מלבד האמור לעיל ,כללים מסוימים המקובלים על
הותקנו מכוח חוק ניירות רשות ניירות ערך בסינגפור.
ערך תקנות נוספות
המתמקדות בגילוי או
צירוף הערכות שווי בנוגע
לדוגמא לעסקה בין
החברה לבין בעל השליטה
בה במסגרתה שווי
התמורה נקבע בהסתמך
על חוות דעת מקצועית
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אין חובה לכלול הערכות ככלל ,אין חובה לכלול הערכות שווי
בדוח השנתי בדוחות תקופתיים ומיידיים.
שווי
annual
information
(
קיימות דרישות גילוי מסוימות
.)form
בהקשר של הערכת מומחים בכריית
משאבים ( )mining operationאו
בהקשר של עסקות מיזוג מסוימות
( )fairness opinionאו עסקאות
הפיכה לחברה פרטית ( going
.)private

שהינה הערכת
מהותית ועוד.

שווי

תקני הדיווח הכספי
הבינלאומיים ( )IFRSוחוק
ניירות ערך ותקנותיו
אינם מחייבים את
התאגיד המדווח להיעזר
במעריך שווי בלתי תלוי
לצורך ביצוע הערכת
השווי .לגבי הערכות שווי
התקופתיים
בדוחות
שהוגדרו כ"מהותיות" או
כ"מהותיות מאוד" ,יש
לתת גילוי לגבי קיום
תלות בין התאגיד ומעריך
השווי.
כללי הנפקה
מבנה וצורה של תוכן התשקיף כולל את
המפורטים
הפרטים
תשקיף
בתקנות ,ככל שהם נוגעים
לעסקי המנפיק ומהותיים
להצגתם הנאותה וכל
פרט אחר העשוי להיות
חשוב למשקיע סביר
השוקל השקעה בניירות
ערך של המנפיק לרבות-
אופן הצעת ניירות הערך;
ניירות הערך המוצעים;
הרכב הון החברה הנתון;
ייעוד תמורת ההנפקה;
תיאור עסקי החברה
(בדרך כלל ,לשלוש השנים
שקדמו לתשקיף); דוח
ודוחות
הדירקטוריון
כספיים; הערכות שווי
מהותיות
מהותיות/
מאוד ,ככל שישנן וככל
תגמול
שרלוונטיות;

תוכן התשקיף כולל בין היתר:
פרטי דירקטורים ,נושאי
יועצים
בכירים,
משרה
חיצוניים ,רואי חשבון; אופן
הצעת ניירות הערך ,מחיר
ומספר ניירות הערך המוצעים;
ייעוד
כספיים;
נתונים
התמורה שתתקבל בהנפקה
(קיימת חובת עדכון נרחבת
בעניין זה בדיווחים עוקבים);
גורמי סיכון; תיאור החברה,
לרבות היסטוריה ,עסקים,
מבנה ארגוני ונכסים קבועים;
סקירה תפעולית ופיננסית,
ואומדני
תחזיות
לרבות
רווחים; זהות בעלי מניות
מהותיים; תגמול דירקטורים
ונושאי משרה; עסקאות בעלי
עניין וניגודי עניינים; דוח כספי
ו/או
ביניים
(מבוקר,
פרופורמה) של המנפיק; מידע

תוכן התשקיף כולל בין היתר:
תיאור כללי של עסקי החברה,
לרבות מאפייני ענף הפעילות;
תיאור הסיכונים הכרוכים
בהשקעה במניות החברה; הרכב
הון החברה; מידע נוסף אשר
יסייע לאדם סביר לגבש חוות
דעת לגבי ניירות הערך של
החברה; מצבה הכספי של
החברה נכון למועד פרסום
התשקיף; פרטי דירקטורים
לרבות שכרם; דיון וניתוח של
ותוצאות
הכספי
המצב
הפעילות; מידע בדבר הליכים
משפטיים; רשימת נכסים
מהותיים; תיאור הסכמים
מהותיים; כל מידע מהותי אחר;
מצבת בעלי עניין.
מחייבים
הבורסה
כללי
שהתשקיף יכלול כל מידע ,אשר
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חברות שמתכננות לבצע
הנפקה ראשונה לציבור
קנדה,
באונטריו,
מתחילות בהגשת תשקיף
ראשוני ( preliminary
לוועדת
)prospectus
ניירות הערך של אונטריו
Ontario
( Securities
 .)Commissionלאחר
השלמת כל דרישות
הועדה ,מוגש נוסח סופי
של התשקיף לאישור
הוועדה.
התשקיף כולל גילוי
מפורט על החברה,
עסקיה ,ניירות הערך
המוצעים וסכום גיוס
מוערך .על החברה למסור
גילוי מלא של כל העובדות
הנוגעות
המהותיות

ישנן דרכים שונות לרישום הצעת
ניירות ערך שחברות מקומיות
יכולות לעשות בהן שימוש .לחברות
זרות ,דרכי הרישום שונות מאלה
של חברות מקומיות ובמקרים
מסוימים דרישות הגילוי בהן
פחותות.
ביחס לחברות מקומיות -טופס S-1
הינו הדרך לרשום הנפקה ראשונה
לציבור או הנפקה לציבור כאשר
טפסים אחרים אינם מתאימים.
טופס זה מחולק לשני חלקים :חלק
ראשון הכולל מידע שחייב להופיע
בתשקיף וחלק שני הכולל מידע
שאינו חייב להופיע בתשקיף.
תוכן התשקיף כולל:
א .עטיפה על גביה מופיעים שם
החברה ,סוג התשקיף ,הסכום אותו
מבקשים לגייס ותיאור קצר של
ניירות הערך המוצעים ,חסימות,

נושאי משרה בכירה;
חוות דעת מצומצמת של
עורך הדין של התשקיף
לנושאים מסוימים; חוות
דעת רואה החשבון
המבקר.
ישנה אפשרות לגילוי
במסגרת התשקיף על דרך
בתנאים
ההפניה
מסוימים.

בדבר הליכים משפטיים; בהתאם לזהות המנפיק וניירות
הרכב הון החברה; תיאור הערך שהוא מתעתד להנפיק,
נחוץ כדי לאפשר למשקיע לבצע
הסכמים מהותיים.
הערכה מודעת של פעילות,
נכסים ,התחייבויות ,מצב כספי,
הנהלה וייעוד ההנפקה ,רווח
והפסד והזכויות של ניירות
הערך המונפקים.
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לניירות הערך המוצעים הסכמי חיתום;
במסגרת התשקיף.
ב .תוכן עניינים;
ג .תקציר המציג את תמצית המידע
החשוב ביותר בתשקיף .סעיף זה
כולל ,בדרך כלל ,סקירה כללית על
החברה ועסקיה ,תיאור תמציתי של
ניירות הערך המוצעים ,אומדן
התמורה נטו וייעודה ונתונים
כספיים מתומצתים;
ד .גורמי סיכון;
ה .פירוט נוסף לגבי ייעוד התמורה;
ו .נתונים כספיים נבחרים לחמש
השנים האחרונות;
ז .מחירי ניירות ערך היסטוריים
ומדיניות חלוקת דיבידנד;
ח .דילול;
ט .דוח הנהלה (;)MD&A
י .תיאור עסקי התאגיד ,תוך פירוט
על ענף הפעילות ,מוצרים
ושירותים ,תחרות ,קניין רוחני,
נכסים ,רגולציה ,הליכים משפטיים
ועובדים.
משרה
נושאי
תגמול
יא.
ודירקטורים;
יב .עסקאות בעלי עניין (בסכום של
מעל  )$120,000בשלוש השנים
האחרונות;
יג .בעלי מניות מהותיים ובעלי
עניין;
יד .תיאור ניירות ערך המוצעים;
טו .הסדרי החיתום;
טז .פרטיהם של היועצים
המשפטיים ורואי החשבון;
יז .דוחות כספיים מבוקרים ולפי
העניין ,דוחות כספיים ביניים;
החלק השני ,הנלווה לתשקיף ,כולל

בין היתר:
א .הוצאות ההנפקה;
ב .שיפוי דירקטורים ונושאי משרה;
ג .מכירת ניירות ערך שלא נרשמו
לפי חוק ניירות ערך בשלוש השנים
האחרונות;
תאגידים קטנים וחברות צמיחה
נדרשים לגילוי מצומצם יותר
במסגרת התשקיף.
בהתקיים תנאים מסוימים ,ניתן
לכלול בתשקיף מידע על דרך
ההפניה.
על תשקיף רב שימושי,
הנפקה
הנפקה
לכל
בסיס תשקיף שתקף
בתנאים
שעומדת
מדף
מסוימים .הצעה לציבור
של ניירות ערך על פי
תשקיף מדף תיעשה
במהלך  24חודשים מיום
פרסומו ,וניתן להאריכו
ב 12-חודשים נוספים
בתנאים מסוימים.
כאשר מבקש הגורם
המנפיק להנפיק ניירות
ערך חדשים ,הדיווח שלו
מתמצה בדו"ח הצעת
מדף המפנה לתשקיף
המדף .דו"ח זה כמוהו
הוא
אך
כתשקיף,
מתומצת על מנת לקצר
את הליך ההנפקה וקיים
הבדל המשמעותי בין
השניים בכך שפרסום
הדו"ח אינו דורש היתר
מאת רשות ניירות ערך,
למעט במקרים חריגים.

ניתן להציע מספר רב של
הצעות אג"ח ()debentures
תחת תוכנית הצעת אג"ח
debenture
( issuance
 )programבאמצעות תשקיף
בסיס ( )base prospectusהחל
על התוכנית .לכל גיוס עתידי
של אג"ח ,יש צורך בpricing -
 .statementתשקיף הבסיס
בתוקף ל 24-חודשים.

לא קיימת מתכונת של תשקיף קיימת אפשרות לביצוע
הנפקה "מזורזת" של
מדף.
( short-form
במידה
)prospectus
והחברה רשומה למסחר
בקנדה לפחות  12חודשים
והגישה טופס שנתי
( Annual Information
( )Formרק חברות
הרשומות למסחר בTSX-
נדרשות להגיש .)AIF
תשקיף זה מאושר בד"כ
ע"י הרשויות תוך  7ימים.
בנוסף ,קיימת אפשרות
של תשקיף מדף ( base
 )shelf prospectusאליו
נלווה דוח הצעת מדף
( )shelf supplementבעת
גיוס .תוקפו של תשקיף
המדף הינו בדרך כלל 25
חודשים מקבלת אישור
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קיימת אפשרות לתשקיף מדף
"אוניברסלי" למספר רב של סוגי
ניירות ערך באמצעות רישום על גבי
טופס  .S-3יש לעמוד בתנאי סף
שונים כדי לאפשר רישום של
הטופס לרבות-
 .1החברה היא חברה מדווחת
בארה"ב לפחות  12חודשים קודם
להגשת הטופס;
 .2הגשה עקבית ובמועד של כל
הדוחות התקופתיים והמיידיים,
למעט חריגים;
 .3החברה לא הפרה התחייבויות
לבעלי מניות בכורה ולמחזיקי
אגרות החוב.
 .4החברה הגישה את כל קבצי
 XBRLהנדרשים ב 12-החודשים
האחרונים.
קיימות דרישות נוספות אם ה-
 public floatנמוך מ.$M75-
ככלל ,תוקפו של תשקיף מדף הינו
לשלוש שנים.

הנפקה והקצאה ככלל ,הצעה על פי
בתנאים שווים תשקיף ,נעשית בתנאים
שווים באמצעות מכרז
לכל
לציבור (הצעה אחידה).
ניתן לבצע מנגנון מיוחד
של הצעה לא אחידה
לרוכשים
המופנית
מסויימים (להבדיל מכלל
הציבור) שהינם משקיעים
מוסדיים ,בכפוף לתנאים
מסוימים.

הצעה
אחידה

לא ההצעה הלא אחידה
אומצה בדין המקומי
המקובלת
בשיטה
במדינות
והרווחת
מפותחות רבות וארה"ב
בראשן .על-פי שיטה זו לא
מתקיים מכרז בקשר עם

לא קיימת הגבלה מפורשת
בחקיקה על מחירים שונים
למניות המוצעות למשקיעים
שונים בהנפקה ראשונה
לציבור.
על פי כללי הבורסה של
הרשימה הראשית ,הצעת
ניירות ערך מחייבת שריון של
נתח המובטח לציבור ( public
)subscription
tranche
בהיקף מינימאלי של הנמוך
מבין  5%מהכמות או שווי של
 50מיליון דולר סינגפורי
(למעט חריגים) .דרישה זו לא
קיימת ביחס לרישום בבורסה
המשנית (.)Catalyst
בנוסף ,מנפיק יכול להציע את
ניירות הערך שלו באמצעות
bookאו
placement
 buildingאו שילוב של שיטות
אלה.
תחת מספר חריגים ,ניתן
להציע ניירות ערך בבורסה
המשנית מבלי להקצות נתח
לציבור.
אין חובת חיתום.

הרגולטור.
ככלל ,הנפקה תשקיף מדף
רגיל צריך לכלול את כל
המידע המהותי הלוורנטי
ולהיות מוגש באמצעות
טופס  .44-101F1בעוד
מדף/מזורז
שתשקיף
צריך לכלול מידע יותר
בסיסי ,ויתר המידע מוגש
כהשלמה לאחר מכן.
ניירות הערך המוצעים נדרשים ככלל ,הצעה לציבור
להיות במחיר זהה (לניירות תיעשה במחיר קבוע
בנסיבות
הערך מאותו סוג) ובעלי זכויות (למעט
מסוימות) .המחיר הקבוע
זהות.
הינו לכלל המשקיעים.

הצעה לציבור של ניירות ערך
צריכה להיות מובטחת בחיתום
באופן מלא ובד"כ מחולקת
( public
לציבור
להצעה
 )offering trancheולהצעה
למשקיעים אחרים ( placing
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ככלל ,אין חובה על פי הדין
הפדראלי להציע ניירות ערך לציבור
בתנאים שווים.
כמו כן ,אין מניעה להציע ניירות
ערך רשומים למסחר לסוגים
ספציפיים של משקיעים ,ולא לכלל
הציבור.

ההצעה לציבור מתבצעת הצעת ניירות ערך למשקיעים
באמצעות דילר לניירות מוסדיים בלבד אינה נפוצה.
ערך ( )securities dealerככלל ,אין דרישת חיתום.
אשר פועל כחתם או
כסוכן .ההצעה יכולה
להיות מובטחת ( firm
 )underwritingאו על

הצעת ניירות הערך ,אלא
החתם מקצה את ניירות
הערך למשקיעים לפי
שיקול דעתו במחיר אחיד
שנקבע על ידו (למעט
במקרים מסוימים בהם
ניתן לקבוע מחיר שאינו
בכפוף
אחיד),
לקריטריונים מסוימים.
ההתחייבות
היקף
המינימלי
החיתומית
הנדרש בהצעה לא אחידה
מהיקף
25%
הינו
ההנפקה.
הקצאה נוספת בהצעה אחידה רשאי
( )Green Shoeמציע להקצות למשקיעים
(משקיעים
המסווגים
וכדומה)
מוסדיים
שהתחייבו בהתחייבות
מוקדמת ,כמות נוספת של
ניירות ערך בהיקף כולל
שלא יעלה על 15%
מהכמות שהוצעה על פי
התשקיף.
בנוסף ,בהצעה אחידה
שיש בה חתימת יתר,
רשאי מציע להקצות לכלל
המזמינים (כולל הציבור)
שהגישו הזמנות במחיר
המכירה בהצעה אחידה
כמות נוספת של ניירות
ערך בהיקף שלא יעלה על
 15%מהכמות שהוצעה על
פי התשקיף.
בהצעה לא אחידה רשאי
מציע להקנות במסגרת
הסכם החיתום זכות
לחתם לרכוש מאת
המציע ,עד  30ימים לאחר
תאריך פרסום התשקיף,

 -)trancheבד"כ מוסדיים,
מקצועיים או אחרים .ההצעה
לציבור צריכה להיות בתנאים
הוגנים .ההצעה למשקיעים
האחרים נקבעת על ידי החתם
לפי שיקול דעתו ובמחיר אחיד.

המוצעת
המניות
כמות
לגדול
יכולה
בתשקיף
באמצעות הקצאה נוספת
( .)greenshoe optionהתקנות
מאפשרות למנהל מייצב
( ,)stabilizing mangerשהינו
בד"כ החתם ,לבצע ייצוב מחיר
באמצעות מימוש אופציית
היתר
חתימת
כאשר
(.)overallotment
מדובר בניירות ערך מוצעים,
שאינם אג"ח ,הכמות הנוספת
שניתן להקצות לא תעלה על
 20%מסך ניירות הערך
המוצעים.

נהוג לתת לחתמים זכות לרכוש
מניות נוספות ( overallotment
 .)optionניתן להקצאות כמות
נוספת של מניות בהיקף כולל
שלא יעלה על  15%מהכמות
שהוצעה על-פי התשקיף .מחיר
המניות בהקצאה הנוספת יהיה
זהה למחיר בהנפקה.
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בסיס מאמץ ( best
 )effortsויכולה להיות
מוצעת ללקוחות ריטייל
או למוסדיים.
בטורונטו ניתן לבצע
הצעה לא אחידה ,ואין
לכך הגבלות פרט לגילוי
מלא בתשקיף.

חתם רשאי לבצע הקצאת
יתר ( )over-allocateעל
מנת להחזיק בפוזיציית
שורט בניירות הערך
בעקבות סגירת ההצעה
לציבור .פוזיציה זו
מאפשרת לייצב את את
השוק באופן מוגבל.
במקרה שהמחיר יורד
הסגירה,
בעקבות
פוזיציית השורט ניתנת
לסגירה באמצעות רכישה
בשוק .אם המחיר עולה
בעקבות הסגירה ,ניתן
לממש את אופציית
הקצאת היתר ולהקצות
ניירות ערך נוספים וזאת
במחיר ההנפקה.

מקובל כי בהצעות לציבור המגובות
בחיתום ,ניתן לחתם האופציה
להקצאה נוספת (.)green shoe
אופציה זו מקנה לחתם זכות לרכוש
ניירות ערך נוספים בהנפקה (בדרך
כלל עד  15%מההנפקה) במחיר
הרכישה המקורי עד לתום תקופה
מסוימת לאחר מועד החתימה על
הסכם החיתום (בדרך כלל  30או 45
ימים).

כמות נוספת של ניירות
ערך בהיקף שלא יעלה על
 15%מן הכמות שהוצעה
על פי התשקיף במחיר
הזהה למחיר המכירה
בהצעה לא אחידה ,כדי
למכור אותם בהנפקה או
כדי לכסות התחייבות של
החתם בשל ניירות ערך
שמכר בחסר בהנפקה זו.
איסור על מחיר הצעה אחידה תעשה בלא
שייקבע מחיר מרבי
מרבי
לניירות הערך המוצעים.
האיסור על קביעת מחיר
ערך
לניירות
מרבי
המוצעים לציבור לא יחול
על–( )1הצעת ניירות ערך
בדרך של זכויות; ()2
ערך
ניירות
הצעת
לעובדים בלבד או על
אותו חלק מן ההצעה
המופנה לעובדים; ()3
סל,
תעודות
הצעת
תעודות סחורה ,תעודות
בחסר ,אופציות כיסוי
מורכבות
ותעודות
ומוצרים מדדיים נוספים.
על בבורסה בת"א מקובלת
מגבלות
הנפקת ניירות הנפקת ניירות ערך
המירים ,כגון :כתבי
ערך המירים
אופציה ואג"ח להמרה.
על פי תקנון הבורסה,
הקצאה של ניירות ערך
המירים רשומים למסחר
מותנית בקבלת אישור
הבורסה לרישום למסחר
הערך
ניירות
של
הרשומים ושל ניירות
הערך הנובעים מההמרה.
הקצאת ניירות ערך

לא חלה מגבלה על קביעת ככלל ,ניירות ערך מוצעים אין מגבלות.
לציבור במחיר קבוע או טווח
מחיר מרבי.
מחיר אינדיקטיבי ,כאשר
המחיר הסופי נקבע על-ידי
החתמים והחברה בתום תקופת
הbook -
ההצעה ותהליך
 .buildingהמחיר יכול לסטות
מטווח המחירים האינדיקטיבי
בכפוף לפרסום תוספות למסמכי
ההצעה .אין לבצע הצעה ללא
קביעת מחיר מקסימלי .יש חובה
לקבוע מחיר מרבי.

ככלל ,לצורך הנפקת מניות או הנפקת ניירות ערך המירים
ניירות ערך המירים נדרש מחייבת קבלת אישור הבורסה
אישור מראש של האסיפה להנפקה.
הכללית של בעלי המניות.
ניירות ערך המירים ניתנים
האסיפה הכללית יכולה לרישום אם המניות שינבעו
מראש מהמרתם הם מהסוג הרשום
הסמכה
להעניק
להקצאה של מניות או ניירות למסחר בבורסה או מהסוג
ערך המירים עד למכסה הרשום למסחר בבורסה אחרת.
מסוימת ולתקופה קצובה כך הבורסה רשאית לרשום ניירות
הקצאה ערך המירים אחרים בתנאים
על
שההחלטה
ספציפית תהיה באישור מסוימים.
דירקטוריון בלבד.
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ניתן לבצע הנפקה של
ניירות ערך המירים
באמצעות תשקיף או
בדרך של הצעה פרטית.
בשתי הדרכים ,ההנפקה
כפופה לדרישות הבורסה
הרלוונטית.
הבורסות רשאיות לדרוש
מהחברה לספק הסבר
מספק לגבי סבירות גובה
שיעור
או
הריבית
הדיבידנד.

ככלל ,יש לקבוע את המחיר לציבור
בתשקיף .בהנפקה ראשונה לציבור,
בטיוטה של מסמך הרישום יש לציין
טווח מחירים להצעה בתום לב .אם
משתמשים במכרז על מחיר היחידה
( )auction clearing priceכמרכיב
עיקרי לקביעת המחיר הסופי של
ניירות הערך המוצעים ,טווח מחיר
העולה על מחיר מסוים ,עשוי
להיחשב הצעה שלא בתום לב.
ככלל ,בהצעת ניירות ערך בה נעשה
שימוש במסמך רישום המוגש
בטופס  ,S-3קיימת גמישות גבוהה
יותר לגבי קביעת המחיר (תלוי בסוג
העסקה ובתנאי השוק).
הנפקת ניירות ערך המירים כפופה
לדרישות הרישום של הבורסה.
בנאסדק לדוגמא ניתן להנפיק
ניירות ערך נגזרים בכפוף לדרישות
רישום ספציפיות.
גם אם עומדים בכל הדרישות
הפורמליות להנפקת ניירות ערך
המירים ,לבורסה עדיין שיקול דעת
אם לאשר את ההקצאה במטרה
לשמר מסחר הוגן ולמנוע
מניפולציות.
יצוין ,כי חברות טכנולוגיות נוהגות

הוראות חסימה

המירים לא רשומים
למסחר מותנית בקבלת
אישור הבורסה לרישום
למסחר של ניירות הערך
הנובעים מההמרה.
על חברות קטנות ,ששווי
החזקות הציבור בהן
נמוך ,חלה מגבלה על
מספר הסדרות של כתבי
אופציה למניות שהן
רשאיות להנפיק.
מניות בכורה -לאחרונה,
בחברות
התאפשר
מסוימות
ציבוריות
הנסחרות בבורסה בתל-
אביב (ששווי השוק שלהן
עולה על רף שנקבע או
נסחרות
שמניותיהן
מסוימים
במדדים
בבורסה) לרשום למסחר
גם מניות בכורה מסדרה
אחת (מניות המקנות
זכות עדיפה לדיבידנדים
ואינן מקנות זכויות
בהיקפים
הצבעה)
ובשוויים מסוימים.

הנפקת ניירות ערך המירים
ללא אישור ספציפי של
האסיפה הכללית כפופה
להנחה
ביחס
למגבלות
המתאפשרת על המחיר בשוק.
יש לקבל אישור מפורש של
האסיפה הכללית להקצאה של
ניירות ערך ,כולל המירים,
להעברת שליטה בחברה.

בהצעה פרטית של ניירות
הערך
ניירות
ערך,
כפופים
המוצעים
למגבלות חסימה מכוח
חוק ניירות ערך והתקנות
שהוצעו מכוחו.
בהצעה לציבור של ניירות
ערך הטעונה תשקיף,
ניירות הערך המוצעים
אינם כפופים למגבלות
חסימה מכוח חוק ניירות
ערך ,אלא מכוח הוראות

בהצעה פרטית קיימת חסימה
של  6חודשים בתנאים
מסוימים.
בקשר עם הנפקה לציבור
באמצעות תשקיף בבורסה
הראשית( promoters -בעלי
שליטה ,דירקטור אקזקוטיבי
המחזיק לפחות  )5%אינם
רשאים למכור את מניותיהם
במשך  6חודשים ולאחר מכן
ניתן למכור עד  50%במשך 6
החודשים הבאים.

ה TSX -בהנפקה ראשונה לציבור להנפיק
בבורסת
שני סוגים של מניות באופן
 Ventureקיימות הוראות שהמייסדים ומשקיעים בסביבובים
ביחס למחיר המרה מוקדמים משמרים סוג מניות עם
מינימלי.
זכויות הצבעה עודפות לעומת
המשקיעים בהנפקה הציבורית להם
מקצים מניות בעלות זכויות הצבעה
נחותות (לדוגמא -תשקיף .)Snap

בהצעה פרטית ,אין חסימה על-
פי דין ,אלא הצדדים רשאים
לקבוע זאת וולנטרית בחוזה.
בהנפקה ראשונה לציבור,
החזקות בעל השליטה חסומות
באופן שבמהלך  6החודשים
הראשונים לאחר התשקיף קיים
איסור מוחלט על ביצוע כל
פעולה בניירות הערך ולאחר מכן
במשך  6חודשים קיימות
מגבלות מכירה נוספות.
בנוסף ,חתמים נוהגים לדרוש
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ניירות ערך שנרכשים דרך
הקצאה פרטית כפופים
להגבלות .ניירות ערך של
חברה מדווחת חסומים
לארבעה חודשים ויום
אחד מיום ההקצאה.

בהצעה פרטית קיימת חסימה.
בהנפקה לציבור נהוג שהחתם
מחתים נושאי משרה ,דירקטורים
ובעלי מניות המחזיקים למעלה מ-
 1%על הסכמי חסימה ()lock-up
למשך תקופה שנעה בין  30ל180-
יום.
החריג הנפוץ ביותר לניירות ערך
חסומים שמקורם בהצעה פרטית
הינו .rule 144
קיימות מגבלות מכירה מסוימות

הבורסה החלות בהנפקה כמו כן ,קיימת חסימה תקופת חסימה ארוכה יותר
ראשונה לציבור או מכוח מסוימת על מניות שנרכשו על מבעלי השליטה מזו הקבועה
ידי משקיעים שרכשו את בכללי הבורסה.
מגבלות הסכמיות
המניות בתקופה של עד 12
חודשים לפני ההנפקה לציבור
ומחזיקים למעלה מ.5%-
חובת חיתום
דרישות
מינימום
לרישום למסחר

לא קיימת חובת חיתום,
למעט חיתום חלקי
בהצעה לא אחידה.
דרישות סף משתנות לפי
ההנפקה ( tradeoffבין
מס' חלופות).
שווי החזקות ציבור של
 30מיליון ש"ח; שיעור
החזקות ציבור של ;25%
מינ' של  100בעלי מניות.

 /הדין הישראלי אינו
תנאים
מחייב מינוי חתם או
דרישות
ייחודיות אחרות ספונסר בתהליך ההנפקה
לציבור (למעט חובת
בעולם
בהצעה לא
ההנפקות שאין חיתום
אחידה).
בדין הישראלי

לא קיימת חובת חיתום אך יש
לעדכן את הבורסה בענין
מבעוד מועד.
דרישות המינימום משתנות
בהתאם לסוג וגודל החברות
כאשר הדרישה המינימלית
חלה על חברות עם שווי שוק
של עד  ,S$300Mשם הדרישה
היא לשיעור החזקות ציבור
מינ' של  ,25%בשווי של מינ'
 S$300,000שמוחזקים ע"י
 500בעלי מניות לפחות.

( )short swing profitsעל מניות
שהגיעו לידי אנשי פנים (לדוגמא:
נושא משרה אקזקוטיבי ,דירקטור,
מחזיק מעל .)10%
בנוסף ,קיימות מגבלות מכירה
בתקופת החשכה (.)black out

קיימת חובת חיתום מלאה בכל לא קיימת חובת חיתום.
הצעה לציבור ,למעט במקרים
חריגים יחסית.
של
מינימום של  HK$200Mשווי מינימום
שוק
C$50Mשווי
שוק ברישום;
מינ' של  HK$50Mמוחזקים ברישום;
של
ע"י הציבור;  - 25%שיעור מינ' מינ'
ע"י
לאחזקות ציבור; מינ' של C$10M 300מוחזקים
הציבור; מינ' של 300
בעלי מניות.
בעלי מניות.

בהנפקה לציבור ברשימה חובת מינוי ספונסר לסייע
המשנית -חובת מינוי ספונסר בתהליך ההנפקה הראשונה
המחליט אם החברה מתאימה לציבור.
להיסחר בסינגפור ומפקח על
דיווחי החברה לאחר הרישום
ככלל ,קיימת חובת חיתום
למסחר.
מלאה בכל הצעה לציבור.
פרסום
הגבלות
קיימות
הגבלות
מסוימות בתהליך ההנפקה קיימות
מסוימות בתהליך
הראשונה לציבור.
הראשונה לציבור.

הוראות ממשל
תאגידי
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פרסום
ההנפקה

עם הגשת התשקיף
המקדים ( preliminary
לבדיקת
)prospectus
הרשויות ,ניתן לשווק את
ההנפקה.
מסמכים בעלי אופי חוזי
כדוגמת התשקיף חייבים
מתורגמים
להיות
ולהישלח
לצרפתית
לתושבי קוויבק באמצעות
מערכת .SEDAR

למרות שלא קיימת חובת חיתום
בהנפקה ,בפועל החתמים ממלאים
תפקיד מהותי בהנפקות.
שווי

שוק

מינ'

של

:NYSE
;$200M
מינ' של  $40Mמוחזקים ע"י
הציבור; מינ' של  400בעלי מניות.
 :NASDAQישנם מספר מסלולים
לרישום חברה כשהרף הנמוך ביותר
(ברשימת ה )small cap-דורש שווי
שוק של /$50Mשנתיים פעילות;
מוחזקים ע"י
מינ' של $1M
הציבור; מינ' של  300בעלי מניות.
בתקופה "השקטה" ( )quietפעולות
השיווק מצומצמות בכפוף לחריגים.
בתקופת "ההמתנה" ()waiting
מותר להציע אך לא למכור את
ניירות הערך המוצעים.
בתקופת הprospectus delivery-
ניתן למכור את נייירות הערך
המוצעים.

הוראות הנוגעות למעט אם נקבע אחרת
החברה,
בתקנון
לוועדות
הדירקטוריון רשאי לפעול
דירקטוריון
במסגרת של ועדות משנה
המתמנות מבין חבריו.
הועדות הסטטוטוריות
הנדרשות בדין בחברה
ציבורית ובחברה פרטית
שהציעה אגרות חוב
לציבור ,הן ועדת ביקורת,
ועדה לבחינת הדוחות
הכספיים ("ועדת מאזן")
וועדת תגמול.
הדירקטוריון אינו רשאי
מסמכויותיו
להאציל
בנושאים
לוועדות
מסוימים.
שהתקבלה
החלטה
בוועדת דירקטוריון כמוה
דירקטוריון,
כהחלטת
אלא אם נקבע אחרת
בתקנון.
הרכב ועדת ביקורת  -לא
פחות משלושה חברים,
רובם בלתי תלויים וכל
הדירקטורים החיצוניים.
דירקטור המועסק על-ידי
בעל עניין אינו יכול לשבת
בוועדה כמו גם יו"ר
הדירקטוריון.
הרכב ועדת תגמול  -לא
פחות משלושה חברים ,כל
הדירקטורים החיצוניים
חברים בה והם יהיו הרוב.
בנוסף ,חלים יתר התנאים
החלים על ועדת ביקורת.
ועדת הביקורת רשאית
לשמש כוועדת תגמול
בהרכב זהה.

מינוי ועדת הביקורת נעשה ע"י
הדירקטוריון והיא מורכבת
משלושה חברים או יותר,
כאשר הרוב בה לא יכלול:
א.דירקטורים אקזקוטיביים
החברה או של תאגיד קשור;
ב .קרובי משפחה מסוימים של
דירקטור אקזקוטיבי של
החברה;
ג .כל אדם שיש לו קשרים,
אשר לדעת הדירקטוריון,
עשויים לפגוע בשיקול הדעת
העצמאי של ועדת הביקורת.
קוד הממשל התאגידי ממליץ
בגישת "אמץ או גלה" שחברה
תמנה לפחות  3ועדות:
מינויים ,תגמול וביקורת.
ועדת המינויים תכלול לפחות
שלושה דירקטורים ,שרובם,
לרבות היו"ר ,יהיו עצמאיים.
להמליץ
הוועדה
תפקיד
לדירקטוריון באשר למינויים.
ועדת התגמול תכלול לפחות
שלושה דירקטורים ,שרובם,
לרבות היו"ר ,יהיו עצמאיים.

קיימת ציפיה שחברות יפעלו
בהתאם להוראות קוד ממשל
תאגידי ,עם יכולת לסטות
מהקוד במקרים המתאימים
(שיטת "אמץ או גלה").
הדירקטוריון יכול להאציל
מסמכויותיו להנהלת החברה,
כל עוד אין האצלת הסמכויות
לפגוע
יכולה
הספציפיות
ביכולת
משמעותית
הדירקטוריון למלא את תפקידו.
ועדת התגמול מורכבת מרוב של
דירקטורים בלתי תלויים ,כך גם
יו"ר הוועדה.
ועדת המינויים מורכבת מרוב
של דירקטורים בלתי תלויים,
בראשה עומד יו"ר הדירקטוריון
או דירקטור בלתי תלוי.
ועדת הביקורת מורכבת מלפחות
 3דירקטורים ,כאשר כל חבריה
דירקטורים לא אקזקוטיבים,
לפחות אחד מתוכם הוא בעל
כשירות חשבונאית או מומחיות
מקצועית ,רוב חברי הועדה
חייבים להיות בלתי תלוים
ובראשה עומד דירקטור בלתי
תלוי.
בנוסף ,ניתן להחליט וולונטרית
על הקמת ועדת סיכונים.
במידה וחברה לא מינתה ועדת
תגמול או ביקורת ,עליה לפרסם
דוח מיידי בצירוף הסברים
לענין.
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חברות הרשומות למסחר ההתייחסות בסעיף זה לחברה
ב TSX-חייבות למנות מקומית בלבד.
ועדת ביקורת הכוללת
לפחות שלושה חברים ,כל חברה מקומית אינה חייבת בהקמת
חבריה נדרשים להיות ועדות דירקטוריון אלא אם היא
בלתי תלוים ובעלי ידע
נסחרת בבורסה כגון  NASDAQאו
חשבונאי ( financially
.NYSE
;)literate
חברות הרשומות למסחר
ב TSX-V-חייבות למנות בכפוף למספר חריגים ,כללי ה-
ועדת ביקורת ,רוב חבריה  NASDAQו NYSE-מחייבים רוב
אינם רשאים להיות דירקטורים בלתי תלוי וכן ועדת
נושאי משרה ,עובדים או ביקורת ותגמול עצמאיים.
בעלי שליטה בחברה.
בכפוף למספר חריגים ,כללי ה-
 NASDAQמחייבים שמועמדים
קיימות הוראות ממשל לכהונת דירקטור ייבחרו או יומלצו
תאגידי מומלצות לחברות לכהונה בידי ועדת מינויים עצמאית
שהציות להן וולונטרי או דירקטורים בלתי תלויים
מהרכב
מחצית
המהווים
(שיטת אמץ או גלה).
שבה
בהצבעה
הדירקטוריון
משתתפים הדירקטורים הבלתי
תלוים בלבד.
על ועדת ביקורת של חברה מקומית
הרשומה למסחר בNASDAQ-
להיות מורכבת כולה מדירקטורים
בלתי תלויים ,שיהיו בה לפחות
שלושה חברים ,כאשר יש לתת גילוי
אם אחד מחבריה נחשב בעל
מומחיות חשבונאית או לא בצירוף
הסבר .ועדת הביקורת פועלת
באמצעות צ'רטר ונדרש ממנה
להיות בעלת סמכויות מסוימות
כמפורט בכללי הבורסה.
כללי ה NASDAQ-מחייבים
הקמת ועדת תגמול אשר כולה
מורכבת מדירקטורים בלתי תלוים,
שיהיו בה לפחות שני חברים .ועדת
התגמול פועלת באמצעות צ'רטר

ונדרש ממנה להיות בעלת סמכויות
מסוימות כמפורט בכללי הבורסה.

הרכב ועדת מאזן  -לא
משלושה
פחות
דירקטורים ,ורוב חבריה
בלתי תלויים .בנוסף,
חלים יתר התנאים
החלים על ועדת ביקורת.
כולם נדרשים לדעת
לקרוא דוחות כספיים
ולפחות דירקטור בלתי
תלוי אחד צריך להיות
להיות בעל מומחיות
חשבונאית ופיננסית.
בחברה קטנה תחת
תנאים מסוימים ,אין
צורך למנות ועדת מאזן.
דירקטורים
עצמאיים/בלתי
תלויים

 2סוגים של דירקטורים
עצמאיים :דח"צ ודב"ת.
חובת מינוי  2דח"צים
לפחות בתאגיד מדווח
שלפחות אחד מהם בעל
חשבונאית
מומחיות
ופיננסית .מינוי באסיפה
הכללית ברוב מיוחד.
של
כהונה
תקופת
דח"צים 3 -שנים עם
אפשרות חידוש כהונה ל-
 2תקופות כהונה נוספות
(סה"כ  9שנים).
גמול דח"צים נקבע
בתקנות והינו זהה לכל
הדח"צים עם אפשרות
לתגמל באופן שונה דח"צ
מומחה.
דב"ת הינו דח"צ או יחיד
שמתקיימים לגביו תנאי
אי התלות של דח"צ ,אשר
סווג ככזה ע"י ועדת
הביקורת ואינו מכהן

קוד הממשל התאגידי קובע
שלפחות שליש מהדירקטוריון
יכלול דירקטורים בלתי
תלויים.
דירקטור עצמאי  -מי שאין לו
קשרים לחברה ,לחברות
קשורות אליה ,למחזיקים
במעל  10%במניותיה או
לנושאי משרה בחברה באופן
שעשוי להשפיע על שיקול דעתו
העצמאי של הדירקטור.
על הדירקטוריון לגלות את
הנימוקים מדוע דירקטור הינו
עצמאי אם מתקיימים קשרים
מסוימים בינו לבין הגורמים
לעיל כמפורט במקרים שפורטו
בקוד הממשל התאגידי.
העצמאות של דירקטור המכהן
כדירקטור למעלה מ 9 -שנים
נתונה לביקורת קפדנית יותר.
מינוי וסיום כהונה של
דירקטור עצמאי נקבעים
בתקנון החברה.

לפחות  3דירקטורים צריכים
להיות בלתי תלוים ולא
אקזקוטיביים .לפחות דירקטור
בלתי תלוי אחד צריך להיות בעל
כשירות מקצועית או מומחיות
חשבונאית או ניהול פיננסי .יש
לפרסם דוח מיידי אם מספר
הדירקטורים הבלתי תלוי נמוך
מהמומלץ בצירוף הסיבות לכך.
אין הגדרה פורמלית ל"דירקטור
בלתי תלוי".
ככלל ,הדירקטוריון ו/או ועדת
התגמול קובעים את שכר
הדירקטורים ,כאשר דירקטור
לא יהיה מעורב בקביעת שכרו
שלו.
כמו כן ,קוד הממשל התאגידי
(שיטת אמץ או גלה) ממליץ על
הפרדה פרסונלית בין יו"ר
הדירקטוריון והמנכ"ל.
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לפחות  3דירקטורים
צריכים להיות בלתי
תלוים בחברות הרשומות
למסחר ב.TSX-
דירקטור יוגדר כבלתי
תלוי אם אין בינו לבין
"קשרים
החברה
מהותיים" במישרין או
בעקיפין אשר עלולים
להפריע באופן סביר
לשיקול דעתו.
קיימת רשימה של מקרים
המסבירה מהם "קשרים
מהותיים".
קיימות הנחיות ממשל
מומלצות
תאגידי
שהציות להן וולונטרי
וביניהן :הדירקטוריון
כולל רוב בלתי תלוי,
בראשו עומד יו"ר בלתי
תלוי או שמונה דירקטור
מוביל ( ;)leadמינוי ועדת
מינויים שכולה מורכבת

ככלל ,הגדרת "אי תלות" דירקטור
נכללת בכללי הבורסה הרלוונטית.
בהתאם לכללי ה,NASDAQ-
דירקטור בלתי תלוי הוא מי שאינו
נושא משרה אקזקוטיבי או עובד
בחברה או אדם אחר שקשריו,
עשויים להפריע לשיקול דעתו
העצמאי ,לפי קביעת הדירקטוריון.
לדירקטור בלתי תלוי המכהן בועדת
ביקורת או תגמול ,כללי עצמאות
מחמירים יותר בחברה מקומית
הנסחרת ב.NASDAQ-
בדרך כלל ,דירקטורים בלתי תלוים
מתמנים או מסיימים את כהונתם
באותו אופן של דירקטורים רגילים.
כללי ה NASDAQ-אינם מחייבים
מינימום דירקטורים בלתי תלויים
למעט בקשר עם ועדת ביקורת
ותגמול.

כדירקטור בחברה מעל 9
שנים רצופות.

אספות כלליות

חובה לקיים אסיפה
שנתית של בעלי מניות
אחת לשנה ולא יאוחר
מתום חמישה עשר
חודשים לאחר האסיפה
האחרונה.
השנתית
האסיפה השנתית דנה
(ללא קבלת החלטה)
השנתיים,
בדוחות
מאשרת מינוי דירקטורים
בהתאם להוראות התקנון
ובוחרת רואה חשבון
מבקר.
ניתן לכנס אסיפה מיוחדת
להחלטת
בהתאם
דירקטוריון או בהתאם
לדרישת כל אחד מאלה:

מומלץ שהיו"ר והמנכ"ל יהיו
חלוקת
נפרדים.
אנשים
התפקידים ביניהם צריכה
להיות בכתב ומוסכמת ע"י
הדירקטוריון .אם היו"ר
והמנכ"ל הינם אותו אדם או
מדרגה
משפחה
קרובי
ממליץ
הקוד
ראשונה,
שמחצית מהדירקטורים יהיו
עצמאיים.
מומלץ למנות דירקטור עצמאי
לא אקזקיוטיבי כדירקטור
( lead
מוביל
עצמאי
 )independent directorאשר
אמור להיות זמין לבעלי
המניות במקרים מסוימים.
חברות בתחום הגז ,מינרלים
או נפט נדרשות למנות
דירקטור עצמאי אחד לפחות
עם מומחיות ונסיון רלוונטי
בתעשיה.
חובה לקיים אסיפה שנתית של
בעלי מניות אחת לשנה ולא
יאוחר מתום חמישה עשר
חודשים לאחר האסיפה
השנתית האחרונה ותוך 4
חודשים מתום שנת הדיווח.
האסיפה השנתית דנה ב( -א)
קבלה ואימוץ דוחות כספיים
שנתיים והצהרת דירקטורים
(( ;)directors statementב)
בחירה מחדש של דירקטורים;
(ג) אישור תשלום גמול
דירקטורים; (ד) מינוי רו"ח
מבקר; (ה) נושאים נוספים
עליהם החברה הודיעה מספיק
זמן מראש קודם לכינוס
האסיפה.

בלתי
מדירקטורים
תלוים; מינוי ועדת תגמול
מורכבת
שכולה
בלתי
מדירקטורים
תלוים.
כלל אי התלות של
דירקטור הוא בסעיף סל
מהותי (לא רשימה סגורה
של מקרים) והוא קובע כי
לדירקטור לא יהיה קשר
מהותי ישיר או עקיף
לחברה ,אשר עשוי ,לפי
הדירקטוריון,
קביעת
בעצמאותו
לפגוע
של
דעתו
ובשיקול
הדירקטור.

חובה לקיים אסיפה שנתית תוך
 6חודשים מתום שנת הדיווח
הכספי.
האסיפה השנתית דנה בדוחות
הכספיים ,מינוי מחדש של
דירקטורים ,דיבידנד סופי ,מינוי
רו"ח מבקר וככל שיש נושאים
נוספים יידונו גם הם.
דירקטורים או בעלי המניות
המחזיקים לפחות  5%מזכויות
ההצבעה בחברה רשאים לדרוש
לזמן אסיפה.
הודעה על זימון אסיפה שנתית
תישלח לפחות  20ימי עסקים
לפני האסיפה .הודעה על זימון
אסיפה מיוחדת תישלח לפחות
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הודעה על זימון אסיפה
תשלח לפחות  21ימים
לפני האסיפה ,אך לא
יותר מ 60-ימים לפני
האסיפה.
חובה לקיים אסיפה
שנתית אחת לשנה ולא
יאוחר מתום חמישה עשר
חודשים לאחר האסיפה
האחרונה
השנתית
ובהתאם לכללי ה-TSX-
תוך  6חודשים מתום שנת
הכספים.

חברות נדרשות בד"כ בהתאם לדין
מדינתי לקיים אסיפה שנתית וכללי
רשות ניירות ערך האמריקאית
מחייבים משלוח פרוקסי ודוח שנתי
לבעלי המניות.
בעל מניות רשאי לדרוש להעלות
נושא לסדר היום ככל ששווי
מניותיו עולה על  2,000דולר או
שהוא מחזיק  1%מהון המניות.

שני דירקטורים או רבע
הדירקטורים
מן
המכהנים; בעל מניה,
אחד או יותר ,שלו לפחות
חמישה אחוזים מההון
המונפק ואחוז אחד
לפחות מזכויות ההצבעה
בחברה או בעל מניה ,אחד
או יותר ,שלו לפחות
חמישה אחוזים מזכויות
בחברה.
ההצבעה
דירקטוריון שנדרש לזמן
אסיפה מיוחדת ,יזמנה
בתוך עשרים ואחד ימים.
בעל מניה ,אחד או יותר,
שלו אחוז אחד לפחות
ההצבעה
מזכויות
באסיפה הכללית ,רשאי
מהדירקטוריון
לבקש
לכלול נושא בסדר היום
כללית
אסיפה
של
שתתכנס בעתיד ,ובלבד
שהנושא מתאים להיות
נדון באסיפה כללית.
חברה תודיע על כינוסה
כללית
אסיפה
של
בתקופה שבין  14ימים
לבין  35לפחות לפני
כינוסה.
בעלי מניות רשאים
להצביע באסיפה הכללית
בעצמם ,באמצעות שלוח,
כתב הצבעה (בשורה של
נושאים שנקבעו בחוק) או
באמצעות מערכת הצבעה
(בכל
אלקטרונית
הנושאים).
באסיפה
ההחלטות
הכללית תתקבלנה ברוב
רגיל ,אלא אם נקבע

הודעה על זימון אסיפה תשלח
לפחות  14ימים לפני האסיפה
ועבור אסיפות בהן עוברות
החלטות מיוחדות ( special
 -)resolutionsלפחות  21ימים
לפני האסיפה.
זימון אסיפה ע"י בעלי מניות–
שניים או יותר מבעלי המניות
בחברה שהתאגדה בסינגפור
אשר מחזיקים לפחות 10%
מהון המניות יכולים לדרוש
לזמן אסיפה.
מינוי דירקטורים בחברה
שהתאגדה בסינגפור – למעט
אם נקבע אחרת בתקנון,
המינוי הוא בהחלטה רגילה
שהתקבלה באסיפה הכללית.
ההצבעה אידיבידואלית עבור
כל דירקטור.

 10ימי עסקים לפני האסיפה.
מינוי דירקטורים -המינוי הוא
בהחלטה רגילה שהתקבלה
באסיפה הכללית .ההצבעה
כל
עבור
אידיבידואלית
דירקטור.
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אחרת בחוק
"עסקה חריגה" מוגדרת
עסקאות
עם כעסקה שאינה במהלך
חריגות
העסקים הרגיל ,שאינה
נושאי משרה
בתנאי שוק או שעשויה
להשפיע באופן מהותי על
רווחיות החברה ,רכושה
או התחייבויותיה.
לבעל שליטה הגדרה
איכותית וכמותית וזו
מורחבת ביחס לעסקאות
עם בעלי עניין.
נושא משרה היודע כי יש
לו עניין אישי ב"עסקה"
קיימת או מוצעת של
החברה ,חייב לגלות
לחברה את מהות העניין
האישי לרבות כל עובדה
או מסמך מהותיים.
כל עסקה חייבת להיות
לטובת החברה ולא ניתן
להתנות על כך.
בנוסף ,ישנם מנגננוני
בחברות
אישורים
מדווחות בהתאם לסוג
הספציפית,
העסקה
דוגמת (לא כולל תקנות
ההקלות):
 .1עסקה לא חריגה עם
נושא משרה  -דירקטוריון
אלא אם נקבע אחרת
בתקנון.
 .2עסקה חריגה עם נושא
משרה  -ועדת ביקורת
ודירקטוריון.
 .3תנאי כהונה של נושא
משרה שאינו דירקטור -
ועדת תגמול ודירקטוריון.

כדי להתמודד עם החשש
שבעלי עניין (לעניין זה-
דירקטורים ,מנכ"ל ובעלי
שליטה) ינצלו את מעמדם
וכוחם במסגרת התקשרות של
החברה או חברה קשורה לה
עם בעלי העניין ,הדין מחייב,
בהתאם לשווי העסקה:
א .להודיע על העסקה באופן
מיידי;
ב .העסקה צריכה להיות
מאושרת על ידי בעלי
המניות ,למעט עם
העסקה נופלת לחריגים.
בעסקאות חוזרות ונשנות
מסוימות במהלך עסקים רגיל
עם בעל עניין ניתן לקבל אישור
מבעלי המניות ,אותו יש לחדש
מדי שנה.
בכל מקרה ,כל עסקה עם בעל
עניין צריכה להיבחן על ידי
ועדת הביקורת כדי לוודא
שהעסקה היא בתנאי שוק
מסחריים ואינה פוגעת בחברה
או בבעלי המניות מקרב
המיעוט.

"עסקאות קשורות" מוגדרות
כעסקאות עם אנשים קשורים
ועסקאות מסוימות עם צדדים
שלישיים ,אשר עשויות להיטיב
עם אנשים קשורים ,בין אם הן
נעשות במהלך העסקים הרגיל
ובין אם לאו.
"איש קשור" כולל בין היתר
דירקטור ,מנכ"ל או בעל מניות
מהותי בחברה או בחברה בת או
מי שהיה בתפקידים אלו ב12-
החודשים האחרונים.
עסקה קשורה מחייבת (למעט
אם קיים פטור לכך בעסקאות
מסוימות) אישור באסיפה
הכללית .בעלי מניות אשר להם
עניין אישי מהותי בעסקה לא
ישתתפו בהצבעה .בנוסף ,על
העסקה להבחן על-ידי ועדת
דירקטוריון עצמאית ועל ידי
יועץ פיננסי עצמאי.
עסקה קשורה מתמשכת צריכה
לקבל אישור אסיפה מדי שנה.
מיד לאחר שהוסכמו תנאי
העסקה ,יש לדווח עליה
בדיווחים מיידיים ,בדוח זימון
האסיפה ובדוח השנתי.

בעסקאות של החברה עם
אנשי פנים ( )insidersאו
בעלי מניות מהותיים
כדוגמת :הצעת רכש של
איש פנים; הצעות רכש
של החברה; עסקה שבה
החברה הופכת לפרטית;
עסקאות בעלי עניין
אחרות -נקבעו מנגנוני
הגנה הכוללים גילוי
מוגבר ,הערכת שווי
ממעריך שווי בלתי תלוי
מסוימים,
במקרים
אישור בעלי מניות ברוב
מקרב המיעוט במקרים
מסוימים.
במקרים מסוימים ,קמה
חובה להקים ועדה
עצמאית של הדירקטוריון
ורק
אך
הכוללת
עצמאיים
דירקטורים
(כלומר ,כאלה שאין להם
אינטרס בעסקה) וזאת
במטרה למנות מעריך
שווי ולפקח על הכנת
הערכת השווי.
החוק קובע שורה של
מקרים ספציפיים בהם יש
לקיים דיון בוועדה בלתי
תלוי או להקים אחת אגב
עסקה או סיטואציה
אחרת .אולם הCSA-
(ארגון הגג של רשויות
ניירות ערך מחוזיות) קבע
סטנדרט רחב יותר לפיו
מקום בו בעל עניין זוכה
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"אדם קשור" יכלול בדרך כלל:
א .דירקטור או נושא משרה
אקזקוטיבי או מועמד לכהונת
דירקטור;
ב .בן משפחה מדרגה ראשונה של
דירקטור או נושא משרה
אקזקוטיבי או של מועמד לכהונת
דירקטור;
ג .מי שמחזיק לפחות ב 5%-מהון
המניות;
ד .בן משפחה מדרגה ראשונה של
האמור בס"ק ג';
ככלל ,נדרש לגלות על עסקה עם
אדם קשור כאשר סכומה עולה על
.$120,000
הליך בחינה ואישור עסקאות עם
אדם קשור מוסדר בחקיקה
מדינתית.

Say on Pay

 .4תנאי כהונה והעסקה
ועדת
המנכ"ל-
של
דירקטוריון
התגמול,
ואסיפה כללית ברוב
מיוחד.
 .5תנאי כהונה והעסקה
של דירקטור  -ועדת
דירקטוריון
תגמול,
ואסיפה כללית ברוב רגיל.
 .6הצעה פרטית מהותית -
ואסיפה
דירקטוריון
כללית.
 .7עסקה חריגה או תנאי
כהונה והעסקה עם בעל
השליטה או קרובו  -ועדת
ביקורת (שתפקידה לקיים
גם הליך תחרותי או
דירקטוריון
"אחר"),
ואסיפה כללית ברוב
מיוחד .אישור מחדש מדי
שלוש שנים.
ועדת התגמול ממליצה
לדירקטוריון על מדיניות
התגמול אשר טעונה את
אישור הדירקטוריון ואת
אישור האסיפה הכללית
ברוב מיוחד של בעלי
מניות שאינם נמנים על
בעלי השליטה ואין להם
עניין אישי באישורה.
ניתן באמצעות מנגנון
"אובר רולינג" לאשר את
מדיניות התגמול למרות
שזו לא אושרה באסיפה
(למעט חברה נכדה).
את
מפרט
החוק
בקביעת
השיקולים
מדיניות התגמול ואת
הפרטים שחובה לכלול

פוטנציאלי
לייתרון
מסויימת
בעסקה
כתוצאה מקונפליקט בו
הוא מצוי או ייתרון
במידע אליו יש לו נגישות,
יש מקום להקים ועדה
בלתי תלויה שתבחן את
העסקה.

ועדת התגמול היא שממליצה
הדירקטוריון
תגמול
על
ומביאה את ההמלצה בפני
האסיפה הכללית השנתית
לאישורה.

ועדת התגמול היא שקובעת את
מדיניות התגמול של דירקטורים
אקזקוטיבים ,מעריכה את
ביצועיהם ,מאשרת הסכמים עם
אקזקוטיבים,
דירקטורים
ממליצה על לגמול לדירקורים
לא אקזקוטיבים וכן מאשרת
את תגמול ההנהלה .על הוועדה
להיוועץ ביו"ר הדירקטוריון או
במנכ"ל בכל הנוגע לתגמול
אקזקוטיבים
דירקטורים
אחרים.
קוד הממשל התאגידי בשיטת
אמץ או גלה מחייב גילוי
אינדיבידואלי של התגמול
המשולם לנושאי המשרה
הבכירים.
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הצבעת בעלי מניות על
תגמול בכירים אינה
נדרשת כמו בארה"ב .לצד
רבות
חברות
זאת,
מאמצות פרוצדורה זאת
או
וולונטרי
באופן
מלחץ
כתוצאה
המשקיעים.

לפחות אחת לשלוש שנים ,על
החברה להביא לאישור בעלי
המניות את התגמול לנושאי
המשרה הבכירים (.)Say on Pay
בנוסף ,אחת לשש שנים ,על החברה
להביא לאישור בעלי המניות את
תכיפות אישור תגמול הבכירים על-
ידי בעלי המניות .מדובר בהצבעות
לא מחייבות ומייעצות בלבד
הנעשות בדיעבד במסגרתן בעלי
המניות משמיעים את דעתם לאחר
שהתגמול כבר אושר.

בה.
התגמול
מדיניות
מאושרת מדי שלוש שנים.
תנאי הכהונה של המנכ"ל
מובאים לאישור מראש
התגמול,
ועדת
של
והאסיפה
דירקטוריון
הכללית ברוב מיוחד
(בכפוף לחריגים).
מנגנוני אישור מחמירים
יותר לנושאי משרה
במוסדות פיננסיים.
הקצאות
פרטיות
החזקות הציבור רישום למסחר של מניות
וניירות ערך המירים
בהקצאה
רשומים למסחר ,אשר
פרטית
יוקצו בהקצאה פרטית,
מותנה בכך ששעור
החזקות הציבור לאחר
הקצאה ,בכל סוג של
מניות ,לא יפחת מ10% -
או משעור החזקות
הציבור הנדרש מחברה
חדשה מסוגה ,הנמוך
מבין השניים.
רישום למסחר של מניות
שתנבענה מהמרת ניירות
ערך המירים לא רשומים
למסחר או מהמרת זכות
לא רשומה ,אשר יוקצו
בהקצאה פרטית ,מותנה
בכך ששעור החזקות
הציבור לאחר הקצאה של
ניירות הערך ההמירים
הלא רשומים או לאחר
הענקת הזכות הלא
רשומה ,בכל סוג של

ראו התייחסות לעיל בנושא קיימת התייחסות רק למה לא אין מגבלה מלבד זו אין מגבלה.
"הנפקה והקצאה בתנאים ייחשב הקצאה לציבור ,אולם המחייבת איש פנים
שווים לכל".
ישנה התייחסות מפורשת ( )insiderלגלות על
פרטית.
להקצאה
השתתפותו בהנפקה.
בנוסף ,כאשר שווי השוק נמוך
מ 300-מיליון דולר ,שעור
החזקות הציבור לא יפחת מ-
 .25%עבור שווי שוק גבוה מ-
 300מיליון דולר ,החזקות
הציבור ינועו בין  12%ל.20%-
מי שיחשב כחלק מהציבור הוא
מי שאינו:
א .דירקטור ,מנכ"ל ,בעל
מניות מהותי ,בעל שליטה של
החברה או של חברה בת.
ב .צדדים קשורים לגורמים
בס"ק א'.
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מניות ,לא יפחת מ10% -
או משעור החזקות
הציבור הנדרש מחברה
חדשה מסוגה ,הנמוך
מבין השניים
חברה ציבורית שמניותיה
הקצאות
נסחרות בישראל ,יכולה
לעובדים
להקצות אופציות ליותר
מ 35-עובדיה ,לרבות
עובדי חברה שבשליטתה,
ללא פרסום תשקיף וזאת
אם תפרסם "מיתאר",
שהינו מסמך פשוט יחסית
הכולל פרטים מסוימים
לכלול
צריך
אותם
בתשקיף .קיימת גם
להקצות
אפשרות
אופציות ליותר מ35-
עובדים ללא מיתאר
בתנאים מסוימים.
דירקטוריון
בעלי ככלל,
אישור
הגוף
הינו
מניות להקצאה החברה
המוסמך לאשר הקצאת
ניירות ערך בחברה .יחד
במקרים
זאת,
עם
מסוימים נדרשים אישורי
אורגנים נוספים בחברה
לרבות האסיפה הכללית.
כך למשל ,נדרש אישור
אסיפה בהקצאת ניירות
ערך למנכ"ל או לבעל
שליטה או לדירקטור.
בנוסף ,נדרש אישור
אסיפה במקרה של
"הצעה פרטית חריגה"
הכוללת בין היתר הצעה
פרטית של ניירות ערך
המקנים עשרים אחוזים
או יותר מסך כל זכויות
ההצבעה בפועל בחברה

קיימים פטורים מחובת
תשקיף לדוגמא בהצעה לעד 50
ניצעים במהלך  12חודשים או
הצעה לניצעים מסוימים
( )qualifying personsכדוגמת
עובדים בתנאים ספציפיים.

ככלל ,הנפקת ניירות ערך
תאושר באסיפה הכללית.
אולם ,אם האסיפה אישרה
מתן מנדט לדירקטוריון
להנפיק ניירות ערך בתנאים
מסוימים ,לא נדרש אישור
אסיפה להנפקות ספציפיות.
תוקפו של מנדט כאמור מוגבל
לתקופה מסוימת (בד"כ עד
לאסיפה השנתית הבאה אלא
אם הוחלט על מועד מוקדם
יותר).

תוכנית הונית לניצעים אשר אין מגבלה.
עשויה לכלול דירקטורים
ועובדים מוגבלת בכמות המניות
שינבעו ממימוש כתבי אופציות
על פי התוכנית לעד  10%מהון
המניות של החברה במועד
אימוץ התוכנית .שינוי בכמות
מצריך אישור אסיפה כללית.

קיים צורך באישור אסיפה
כללית להנפקת ניירות ערך
למעט אם מדובר בהנפקת
זכויות או שניתן מנדט מראש
מהאסיפה הכללית לדירקטוריון
בתנאים מסוימים.

28

ככלל ,דירקטוריון הוא
האורגן המוסמך לאשר
הנפקת ניירות ערך .אולם,
במקרים מסוימים נדרש
אישור בעלי המניות ,כגון
הנפקה פרטית אשר
תגרום לדילול בשיעור של
מהון
מ25%-
יותר
המניות של החברה ב-
 TSXאו בהנפקה למי
שיהפוך להיות בעל
שליטה חדש (כלומר ,מי
שיחזיק לפחות 20%
לאחר ההנפקה).

שימוש בטופס  S-8בקשר עם
הקצאת אופציות לעובדים .אין
צורך בהגשת תשקיף ,אך יש לספק
מידע כגון התנאים המהותיים של
התוכנית ,השלכות מס ועוד .כמו כן,
הטופס אינו כפוף לאישור הSEC-
ונכנס לתוקף מיד עם הגשתו.

ככלל ,דירקטוריון הוא האורגן
המוסמך לאשר הנפקת ניירות ערך.
על-פי כללי ה ,NASDAQ-בעלי
המניות יאשרו הנפקה ב( -א)
רכישות מסוימות של מניות או
נכסים של חברה אחרת; (ב) בשינוי
שליטה; (ג) במתן אקוויטי מסוים
לדירקטורים ,נושאי משרה או בעלי
שליטה; (ד) כלל ה.20%-
ב NYSE -דרישות דומות לצורך
באסיפה.

לפני ההצעה.
הצבעה באסיפה בעלי מניות יכולים
בעצמם,
להצביע
הכללית
באמצעות שלוח ,כתב
הצבעה או באמצעות
הצבעה
מערכת
אלקטרונית .ההחלטות
הכללית
באסיפה
תתקבלנה ברוב רגיל,
אלא אם נקבע אחרת
בחוק או בתקנון.

חברות הנסחרות בבורסה
הראשית מחויבות באסיפה
בסינגפור ,אלא אם דין מקום
התאגדותן אוסר על כך או
ספציפי
לפטור
בהתאם
מהבורסה.
ההחלטות באסיפה הכללית
תתקבלנה ברוב רגיל ,אלא אם
נקבע אחרת בחוק או בתקנון.

ההחלטות באסיפה הכללית
תתקבלנה ברוב רגיל של בעלי
המניות הזכאים להצביע בעצמם
או באמצעות שלוח .עם זאת,
נושאים מסוימים (כגון שינוי שם
החברה ,שינוי תקנון ,אישור
תוכנית הסדר ,פירוק מרצון
וכו') יאושרו ברוב מיוחד של
לפחות .75%

חובת ההשתתפות של אין חובת השתתפות של בעלי
חובות
המוסדיים מניות מסוג מסוים באסיפות
השתתפות של הגופים
מניות באסיפות כלליות מעוגנת כלליות.
בעלי
במקורות חקיקה שונים.
מסוימים

אין חובת השתתפות של בעלי
מניות מסוג מסוים באסיפות
כלליות.
לצד זאת ,פורסם בשנת 2015
מסמך המלצות לא מחייב
המופנה בין היתר למשקיעים
מוסדיים ,בו מתבקשים בין
היתר המשקיעים המוסדיים
לגבש מדיניות בכל הנוגע לדרכי
הצבעה וכן המלצה להצביע.

בשנים האחרונות חלה מגמת
עלייה ברמת האקטיביזם של
משקיעים בכלל .בשנת 2016
השיקו גופים בתעשייה את
יוזמת Singapore
Stewardship Principles for
Responsible
Investors
(" ,)"SSPסט הנחיות כללי
ובלתי מחייב אשר מטרתו
לעודד השקעות אחראיות
מצד
תקינה
והתנהלות
משקיעים .יוזמה זו זכתה
לתמיכת רשות ני"ע והבורסה.

אין חובת השתתפות באספות.
בפרקטיקה ,משקיעים מוסדיים
בשוק המקומי מאוד אקטיביים.
לרוב מדובר בקרנות הגלובליות
יותר -גם גידור וגם אחרות.
משקיעים מוסדיים -פעילים
בעיקר בחברות מאוד גדולות.

בין המטרות המוגדרות של ה-
 ,SSPהיוזמה שואפת להביא
של
פעילה
להשתתפות
משקיעים ולמימוש זכויותיהם
באסיפות כלליות ,ובנוסף
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בעלי המניות רשאים להצביע
בעצמם או באמצעות שלוח וכן דרך
הדואר או אם החברה מאפשרת
זאת באמצעות האינטרנט.
בדרך כלל ,החלטות מתקבלות ברוב
רגיל ,אלא אם נדרש רוב מיוחד לפי
חוק או התקנון.
בנוסף ,נדרשת השתתפות של מספר
מניות מינימלי כדי שיהיה מניין
תקין .המניין עשוי להשתנות
בהתאם לחוק או לתקנון.

בעלי המניות רשאים
באסיפה
להצביע
באמצעות כתב הצבעה או
הצבעה
מערכת
אלקטרונית.
מרבית ההחלטות יתקבלו
כאשר
רגיל,
ברוב
החלטות מסוימות (כגון
מיזוגים ,איחוד ופיצול
הון ,מכירת כל או עיקר
וכו')
החברה
נכסי
מחייבים אישור של
לפחות  2/3מהמשתתפים
באסיפה.
אין חובת השתתפות של בהעדר נסיבות מיוחדות המוגדרות
בעלי מניות מסוג מסוים בחוק או חוק מדינתי ספציפי
בעניין ,אין חובת השתתפות על בעלי
באסיפות כלליות.
מניות מסוג מסוים באסיפות
כלליות.
בפרקטיקה ניתן לראות
מגמה הולכת וגוברת של
אקטיביזם בכל הקשור
להשתתפות בעלי מניות
באסיפות ,במיוחד בקרב
חברות בורסת טורונטו.

לעודד שקיפות ותקשורת
רציפה בין חברה למשקיעיה.

יועצי פרוקסי גופים מוסדיים בוחרים
לעיתים להיעזר בחברות
(דוגמת
ייעוץ חיצוניות לצורך
)
ISS
אנטרופי/
ניתוח וקבלת החלטות
הצבעה מושכלות.
לא קיים פיקוח ישיר של
רשות ניירות ערך על
חברות הייעוץ ,אלא
הסדרת הפעילות הינה
בדרך של קביעת עקרונות
(" Best
ראויים
שמפרסם
)"Practice
הרגולטור באשר לאופן
שבו ראוי כי חברות
הייעוץ תפעלנה לגבי ()1
כשירות מקצועית של
חברת הייעוץ ועובדיה;
( )2מתודולוגיה ,מדיניות
הצבעה והמלצות באשר
לאופן ההצבעה באסיפות
כלליות; ( )3מגבלות על
עניינים
ניגודי
פוטנציאליים; ו )4(-קשר
עם החברה לקראת מתן
המלצה בעניינה.
בחלק גדול מהמקרים
בישראל ,מאמצים גופים
הנעזרים
מוסדיים
בשירותיה של חברת
המלצת
את
ייעוץ,
ההצבעה של חברת
הייעוץ.

השימוש ביועצי פרוקסי אינו
נפוץ במיוחד ,ולפיכך אין
חקיקה ספציפית המסדירה
את הנושא .יחד עם זאת ,יועצי
פרוקסי עשוים להיות כפופים
לרגולציה כללית -לדוגמא ,אם
הם נותנים יעוץ בנוגע למימון
תאגידי ,הם יהיו כפופים לחוק
ה ,SFA-אלא אם קיים פטור
בעניין.

קיימים הסדרים בכללי הבורסה
המיזוגים
בקוד
או
וההשתלטויות לפיו בעסקאות
מסוימות קיים צורך באישור
בעלי מניות והחברה תתקשר עם
יועץ פיננסי עצמאי לייעץ לבעלי
המניות בקשר לתנאי העסקה
ולהצבעתם .מכתב היועץ חייב
להופיע בזימון האסיפה ולעבור
ביקורת של הבורסה או רשות
ניירות ערך לפני פרסומו.

יועצי פרוקסי מנתחים
והחלטות
נושאים
לאישור
שמובאים
האסיפה הכללית עבור
לקוחותיהם .כל אחד יכול
לשכור יועץ פרוקסי אבל
מטבע הדברים הדבר נפוץ
יותר בקרב מוסדיים .גם
חברות משתמשות ביועצי
פרוקסי כדי לסייע להן
להעביר החלטות ולהבין
האם הצעה מסוימת
תהיה מקובלת על יועצי
הפרוקסי בשוק.
לא קיימת רגולציה על
יועצי פרוקסי ויש שיח
ענף בעניין וחילוקי דעות
לגבי עוצמת השפעתם דה
פקטו בשוק והאם צריך
לפקח על פעילותם .יועצי
פרוקסי לא נדרשים
להירשם אצל הרשות או
לקבל רישיון.

אכיפה
רגולטורית
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גופים מוסדיים הם אלה שבעיקר
משתמשים בשירותיהם של יועצי
פרוקסי.
נושא הרגולציה על יועצי פרוקסי
שנוי במחלוקת .הפיקוח של הSEC-
כולל בין היתר איסוף מידע ופרסום
הנחיות.

בדיקת הדיווח השוטף של
בדיקת
החברות נעשית בעיקר
תאגידים
על-ידי הרשות ,שיש
מפוקחים
ופיקוח שוטף בידיה סמכויות דרישות
דיווחים גילוי נוסף ואכיפה מקום
על
בו הגילוי לא היה כדין.
מידיים

הליכים
מנהליים,
עיצומים
כספיים

בדין הישראלי קיימים 3
הליכים לאכיפת עבירות
בתחום דיני ניירות ערך:
האחד ,אכיפה פלילית –
אישום
כתב
הגשת
בהסתמך על יסוד נפשי
של מחשבה פלילית;

החברה מחוייבת לציית לכללי
הבורסה בה היא רשומה.
ברשימה הראשית ,הבורסה
מפקחת מצידה על החברות
הרשומות אצלה .ברשימה
המשנית ,הגוף המפקח הוא
הספונסור ,אשר הוא זה
שמפוקח על ידי הבורסה.
מלבד זאת ,הרשות המוניטרית
( Monetary
בסינגפור
)Authority of Singapore
הוא הגוף הרגולטורי הקשור
בין היתר לחוק ניירות ערך
הסינגפורי ( ,)SFAשמכוחו יש
סמכות פיקוח על הבורסות.
קוד המיזוגים וההשתלטויות
מפוקח על ידי הSecurities -
.Industry Council
עסקאות מיזוגים ורכישות
כפופות לקוד מיזוגים ורכישות
של ה( MAS -קוד שאינו
סטטוטורי) ,אשר נאכף ע"י ה-
 .SICלפי כללי הבורסה ,על
חברה רשומה לגלות דבר
הצעת רכש של מניותיה או של
מניות חברות בנות שלה
בהתאם להסדרים שבכללים
הנ"ל .ה MAS -אמון על
אכיפת הכללים.
ככלל ,הגוף הרגולטורי/
המינהלי אשר החקיקה מכוחה
הוא פועל תופר ,יוכל לפעול
לאכיפה ומניעת הישנות של
הפרות מעין אלו.
לבורסה הסמכות לנקוט
באמצעים מנהליים כנגד

כללי הבורסה מחייבים חברות
לדווח במגוון נושאים שונים.
ישנם דיווחים מיידים המוגשים
קודם
הבורסה
לאישור
לפירסומם (רכישות מהותיות או
מיזוג הופכי ,עסקאות מסוימות
תוך  12חודשים מהרישום
למסחר שתוצאתן שינוי מהותי
בתחום הפעילות העיקרי של
החברה ,עסקאות בעלי עניין
רישום
מסמכי
מסוימות,
מסוימים (תשקיף) ,תוכניות
אופציות מסוימות וכו').
מסמכים (כולל הדיווח המיידי)
הקשורים להצעת רכש תחת קוד
וההשתלטויות
המיזוגים
מוגשים לאישור מוקדם לפני
לדירקטור
פרסומם
האקזקוטיבי של רשות ניירות
ערך ,למעט במקרים מסוימים.

כחלק מהסנקציות אשר ניתן
להטיל על הפרה של כללי
הבורסה ,ניתן להטיל שתי
סנקציות פומביות – גינוי פומבי
ופרסום ביקורת.
בנוסף ,ניתן להשעות ממסחר
ובמקרים חריגים אף למחוק את
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המחוזי
הרגולטור
הרלוונטי בניירות ערך
מפקח על החברות כמו גם
הרלוונטית
הבורסה
באותו מקום.
לבורסה שיקול דעת נרחב
למחוק או להשעות
ממסחר במקרה של אי
ציות לכללי הבורסה.
בדיקות של חברות על ידי
הרשות – אין מדיניות
"בהגדרה" אך נהוג
עורך
שהרגולטור
ביקורות גילוי לחברות
ציבוריות.
הרגולטור הראשי במחוז
מבצע בדיקות לתשקיף
לפני מכירה בהצעה
לציבור.
לא מתבצעת בחינה
שוטפת של דיווחים
מידיים.

הפרת חובות גילוי עלולה
להוביל לפתיחת הליכים
נגד החברה ,דוגמת
השעייה זמנית או קבועה
ממסחר ,מחיקה ממסחר
ועוד .בנוסף ,בגין הפרות
מסוימות ניתן להטיל קנס
של עד  5מיליון דולר ו/או

על-פי חוק "סרבנס-אוקסלי" רשות
ניירות ערך נדרשת לבחון פרסומי
חברות מסויימות לפחות מדי שלוש
שנים .מחלקת מימון תאגידי ב-
 SECמפקחת על דיווחים מכוח ה-
 Exchange Actבבקרה סלקטיבית.
 NASDAQו NYSE -מפקחות על
ציות החברות הרשומות אצלן
בהתאם לכלליהן.
 FINRAאחראית לפיקוח על
ברוקרים ועל מניעת הונאה בשוק
ההון ועשויה להפנות עניינים של
הונאה וכדומה להמשך בדיקה של
ה SEC-או רגולטור אחר.

על פי חוקי ניירות הערך
הפדראליים ,ישנם  3הליכים
לאכיפת עבירות בתחום דיני ניירות
ערך:
פלילי – בעיקר מדובר בהפרות של
חוק הסרבנס-אוקסלי .העונשים
הם קנסות ומאסר .ההעמדה לדין

כללי אחריות
לנכונות מידע
מטעה
(פרט
וכד') וגורמים

השני ,אכיפה פרטית –
ראו בסעיף  7להלן .הליך
זה יכול להתנהל במקביל
או לאחר הליך אחר;
השלישי ,הליך מנהלי –
מתנהל על-ידי רשות
ניירות ערך ומנותב לשני
מסלולים:
(א) הליך מנהלי :מתנהל
בפני טריבונל שיפוטי
מקצועי ברשות ניירות
ערך ("ועדת אכיפה
הוועדה
מנהלית").
מוסמכת להטיל חיוב
כספי; הוראות; הגבלת
עיסוק; התלייה או ביטול
רישיון;
(ב) עיצום כספי :החלטה
עצמאית של הרשות
להטיל עיצום כספי על
חברה ו/או על נושא
משרה בה .ככל שנסיבות
ההפרה פשוטות ,ברורות,
וקלות יותר להוכחה -
וככל שההפרה טכנית
מטבעה  -ינותב למסלול
זה .סכומי העיצום הכספי
מוגדרים בחוק ניירות
ערך על-פי סיווג מהות
ההפרה וסוג הגוף המפר
(הבחנה בין היקף פעילות
התאגיד למשל) .הטלת
העיצום הכספי כפופה
לזכות שימוע.
חוק ניירות ערך מטיל
אחריות אזרחית ,פלילית
ומנהלית בנוגע להפרות
דיווח במסגרת השוק
הראשוני והמשני באופן

חברות ,דירקטורים ,נושאי
משרה ,ספונסורים ,מנכ"לים
וגורמים מקצועיים רשומים
נוספים בעת הפרה של כללי
הבורסה .ניתן להוציא צווי
עשה אשר הפרתם תהה כרוכה
גם היא בסנקציות מנהליות.
בנוסף ,לבורסה הסמכות
לערוך ולנהל חקירות כשעולה
חשד להפרה.
כאשר אדם הפר את כללי
הבורסה ניתן לנקוט ב"פעולת
אכיפה ישירה"  ,קרי הטלת
סנקציה ,או להביאו בפני ועדת
משמעת.
הבחירה בין נקיטה באכיפה
הליכים
לבין
ישירה
משמעתיים כרוכה בשיקולים
שונים ,כולל הבעת חרטה
וחומרת ההפרה.

רישום ניירות הערך של החברה.
הבורסה יכולה להטיל סנקציות
ציבוריות שונות כגון מניעת
שירותים מסוימים ,אכיפה של
הכללים וביקורת ציבורית ועוד.
רשות ניירות ערך מוסמכת
להטיל בין היתר את הסנקציות
הבאות:
א .ביטול /השעיית רשיון;
ב .איסור הגשת בקשה לרישיון,
רישום או בקשה להיות נושא
משרה;
ג .הטלת קנס (עד ל 10-מיליון
דולר או  3פעמים הרווח /הפסד
שנמנע ,לפי הגבוה);
ד .נזיפה (פרטית או פומבית).
בנוסף ,ניתן גם לפתוח בהליכים
בבתי משפט אזרחיים או בפני ה-
Market
Misconduct
.)"MMT"( Tribunal
ל ,MMT -סמכויות משלו
להטלת סנקציות שונות.
רשם החברות הוא האחראי על
אכיפת הוראות פקודת החברות
ומוסמך להעמיד לדין במקרים
של הפרת הפקודה.

מאסר של עד  5שנים על
החברה או נושאי משרה
מסוימים בה.
ישנן גם סמכויות להטיל
עונשים מינהליים של עד 1
מיליון דולר ולהורות על
השבת סכומים שהושגו
כחלק מההפרה וכן למנוע
מאדם מלכהן כדירקטור
או נושא משרה אחר
בחברה.
כאשר אדם מסר מידע
מהותי באופן סלקטיבי
ולא מכון ,הוא עשוי
להיות חשוף לאמצעי
אכיפה מצד הרגולטור
בניירות ערך הרלוונטי.

נעשית על-ידי מחלקת ההונאה
במשרד המשפטים.
אזרחי – ה SEC-או אזרח פרטי
רשאים להגיש תביעה אזרחית בבית
משפט מחוזי .הסנקציות הן קנסות,
השבת רווחים ,צווי מניעה ,מניעת
מינויים ,ביטול עסקאות ועוד.
מינהלי – ה SEC-יכולה לבקש
נקיטת פעולה מנהלית ושיפוט בפני
שופט מנהלי ,חיצוני ל.SEC-
הסנקציות הינן מגוונות (הפסקת
הפרה ,עיצומים כספיים ,השבת
רווחים ,מניעת אפשרות כהונה
כנושא משרה בחברה ציבורית,
מניעת אפשרות הופעה בפני ה-
 ,SECהשעיה או ביטול רישום
למסחר) ויש זכות ערעור ,הן
לנאשמים והן לרשות.

הטעיה בתשקיף בין אם
בקיומו של פרט מטעה ובין אם
בכך שפרט מהותי שהיה נדרש
להכלל לא נכלל ,מטילה
אחריות על מי שחתם עליו,

מידע שגוי הכלול בתשקיף או בשנת  2004נכנסה לתוקף
היעדרו של מידע מהותי עשויים תוכנית השואפת לסייע
להטיל חבות פלילית ו/או לחברות להבין ולהכיר
את היקף התחייבותם
אזרחית כלפי הדירקטורים.
ואחריותם לגילוי ונכונות

קיימות הוראות רבות בדין
אחריות
המטילות
הפדראלי
לדיווחים לא מדויקים .האחריות
עשויה להיות מוטלת על נושאי
משרה ,החברה עצמה ,בעל שליטה

32

אחראים
(הנהלה)

המידע המפורסם.
התוכנית נועדה להבטיח
מבינות
שחברות
ומקיימות את חובותיהן
גילוי
חוקי
תחת
מתמשכים .רשות ניירות
ערך אחראית לבחון
ולנקוט בצעדים נדרשים
כדי להבטיח ציות.

למעט במקרים מסוימים .ישנן
שווה.
ניתן להטיל אחריות על סנקציות מגוונות ,אזרחיות
החברה וכן על כל מי ופליליות.
שחתם על התשקיף או על כך גם קיימות סנקציות
אזרחיות ופליליות בכל הנוגע
הדיווח השוטף.
להפרת כללי הדיווח השוטף
לאחר התשקיף.

או כל מי שחתם על הדיווחים.

אכיפה פרטית
תביעות
ייצוגיות

אכיפה אזרחית פרטית
בעיקרה
מתנהלת
באמצעות מנגנון של
תביעות ייצוגיות או
תביעות נגזרות .ניתן
להגיש תביעה ייצוגית
שעניינה זיקה לנייר ערך
או יחידת השתתפות
שהונפקה בבורסה.
נדרשת בעיקרון עילת
תביעה אישית כתנאי
להגשת התביעה הייצוגית
אך גם ארגונים אחרים
שפורטו בחוק רשאים
להגיש תביעה ייצוגית
כאשר אין להם עילה
אישית.
הליך התביעה הייצוגית
מורכב משני שלבים-
האחד ,הגשת בקשה
לאישור התביעה כתביעה
ייצוגית על ידי בית
המשפט; השני ,ככל
שאושרה הבקשה לאישור
התביעה כייצוגית ,ההליך
יתברר כתביעה עיקרית
כמו כל הליך אזרחי רגיל.
רשות ניירות ערך עשויה

ניתן להגיש תביעה ייצוגית
כאשר בשם קבוצה בלתי
מסוימת של תובעים .בשלב
הראשון יש להוכיח כי לחברי
הקבוצה ישנו אינטרס זהה
במסגרת ניהול ההליך .לאחר
מכן ,בית המשפט יבחן בית
המשפט האם נסיבות העניין
מצדיקות את המשך בירור
התביעה ,לרבות נושאים
משותפים של עובדה או משפט
ואת התאמת התובע הייצוגי
לייצג את הקבוצה.

לא קיים הליך של תביעה
ייצוגית .אולם ,רשות ניירות ערך
יכולה לנקוט בהליך אזרחי
ולתבוע השבה בשמם/מטעמם
של משקיעים.
בנוסף ,לרשות ניירות ערך יש
אפשרות לפנות לבית המשפט
להסיר קיפוח או פגיעה לא
הוגנת במשקיעים.
במאי  ,2012הHong ( HKLRC-
Kong
Law
Reform
 )Commissionפרסמה דו"ח
המציע לאמץ מנגנון של תובענות
ייצוגיות בהונג קונג .בהמשך
לכך ,ונכון למאי  ,2017אין עיגון
של הליכי תובענות ייצוגיות
בהונג קונג.
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להגיש תביעה
ניתן
ייצוגית בעילות שונות
הקשורות לניירות ערך.
בשלב הראשון ,יש לקבל
את אישור בית המשפט
להגיש את התביעה
ובהקשר זה להוכיח תום
לב ואפשרות סבירה
שהתביעה תתקבל בבית
המשפט.

ניתן להגיש תביעה ייצוגית בעילות
שונות הקשורות לניירות ערך .מאז
שנת  2012ניכרת עליה בכמות
התביעות הייצוגיות המוגשות לבתי
המשפט.
עם הגשת התובענה ,התובע הייצוגי
נדרש לדווח אודות הגשת התביעה
במרשם התובענות הייצוגיות.
הנתבע יכול להגיש תחילה בקשה
מיידית לסילוק על הסף של התביעה
– במסגרת בירור בקשה זו לא ניתן
לנקוט בהליך גילוי מסמכים.
במידה והבקשה לסילוק לא תדחה,
יחל הליך של גילוי מסמכים .השלב
הבא יהיה בקשה לייצוג כלל
הקבוצה ( )class certificationואם
היא תתקבל אז התובע ייצג את כל
הקבוצה .לאחר סיום גילוי
המסמכים ,ניתן להגיש בקשה ל-
 .summary judgmentאם התביעה
כולל מחלוקת אמיתית הנוגעת
לעובדות ,התיק יתברר בהליך
המשפטי בפני מושבעים .בד"כ
מגיעים לפשרות לפני קבלת פסק
דין.

הוצאות
את
לממן
במקרים
התביעה
מסוימים .נדרש אישור
בית המשפט להסתלקות
מתביעה ייצוגית או
להסדר או לפשרה.
נכון למועד זה ,התובע
נדרש
אינו
הייצוגי
בתשלום אגרה לצורך
הגשת התביעה אולם שרת
המשפטים פועלת לשנות
את החוק ולהטיל אגרה
בסך של  24אלף שקל,
כתנאי להגשת בקשה
לאישור תביעה ייצוגית
לבית המשפט המחוזי ו-
 12אלף שקל לבקשה
לאישור תביעה ייצוגית
לבית משפט השלום.
תביעות נגזרות

תביעה נגזרת היא תביעה
בה התובע נכנס לנעליה
ותובע
החברה
של
במקומה נזק שנגרם לה
מקום שהיא השתהתה
מלעשות כן.
בעל מניה ודירקטור
רשאים להגיש תביעה
נגזרת בשם החברה.
בנוסף ,גם נושה רשאי
להגיש תביעה נגזרת ,אך
מדובר
כאשר
זאת
בחלוקה אסורה של
דיבידנד בלבד.
בטרם הגשת תביעה
נגזרת ,יש לפנות לחברה
בכתב ולדרוש ממנה כי
תמצה את זכויותיה בדרך
של הגשת תביעה (בכפוף

כאשר נגרם נזק לחברה
והחברה אינה ממצה את
זכויותיה כנגד הגורם המעוול,
ניתן להגיש תביעה נגזרת בשם
החברה על פי הדין המקובל
( )common lawאו מכוח
הוראה סטטוטורית בדין
( statutory
הסינגפורי
 .)derivative actionאולם,
לפנות
יש
לכן
קודם
לדירקטוריון על מנת שהוא
יפעל למיצוי זכויות החברה;
אם הדירקטוריון יסרב ,אזי
ניתן יהיה להגיש תביעה נגזרת
בשם החברה .גורם מטעם
החברה ( ,)memberלמשל בעל
מניות מגיש את התביעה בשם
החברה בנוגע לזכויות ונזק
שנגרם לחברה .לצורך קבלת

מקום שבו האורגנים של החברה
אינם פועלים למיצוי זכויותיה
של החברה ,רשאי גורם
( )memberמטעם החברה להגיש
תביעה נגזרת בשמה של החברה
על פי הדין המקובל ( common
 )lawאו מכוח הוראה
סטטוטורית בדין ( statutory
.)derivative action

ניתן להגיש תביעה נגזרת
בשם החברה כדי לכפות
על החברה אכיפה של
במקרים
זכויותיה
מסוימים.

המבקש יכול להיות בעל
מניות נוכחי או לשעבר,
דירקטור או נושא משרה
בחברה או אדם אחר אשר
המשפט
בית
לדעת
את
להגיש
במקרים מסוימים ניתן יהיה מתאים
להגיש תביעה נגזרת בהונג-קונג התביעה הנגזרת.
בשם חברה שלא התאגדה
תנאים מוקדמים באופן
בהונג-קונג.
כללי( :א) הדירקטורים
של החברה לא מיצו את
זכויות החברה; (ב)
מוקדמת
הודעה
לדירקטורים על התביעה
למיצוי זכויות החברה; (ג)
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ניתן להגיש תביעה נגזרת בשם
החברה .תביעה נגזרת מוגשת,
ככלל ,במסגרת הפרתן של החובות
החלות על נושאי המשרה .בהתאם
לדין ,על מנת שהמבקש יגיש תביעה
נגזרת בשם החברה הוא נדרש
להיות בעל מניות במסגרת
האירועים מושא התביעה הנגזרת
וכן במסגרת הגשת התביעה
ובמהלך בירור ההליך .בנוסף ,על
המבקש לייצג בתום לב את
האינטרסים של החברה ויתר בעלי
מניותיה .ברוב המדינות ,בטרם
תוגש תביעה נגזרת ,על המבקש
לפנות בדרישה מקדימה לחברה כדי
שהחברה תפעל למיצוי זכויותיה
(אלא אם ישנה סיבה מוצדקת
להימנע מפנייה מוקדמת) .לעיתים
יידרש התובע הנגזר להעמיד ערבות.
במסגרת תביעה נגזרת בית המשפט

לחריגים) .בדומה להגשת
תביעה ייצוגית ,הליך
הגשת התביעה הנגזרת
טעון תחילה אישור של
בית המשפט להגשת
התביעה הנגזרת ,ולאחר
מתן אישור של בית
המשפט ,תתברר התביעה.

התובע פועל בתום לב; (ד) רשאי לפסוק הוצאות לטובת התובע
נראה כי האינטרס של הנגזר .בד"כ התביעות הנגזרות
שהתביעה מסתיימות בפשרה.
החברה
תתקיים.

התביעה בתביעה נגזרת לפי
הדין המקובל יש להוכיח כי
ישנו סיכוי סביר לקיומה של
עילת תביעה נגד הנתבעים ,וכן
זכות עמידה של התובע.

במסגרת הליך בקשה
לאישור התביעה כנגזרת,
נדרש התובע להוכיח
עילת תביעה של החברה.
בנוסף ,ובדומה להליך
התביעה הייצוגית ,רשות
ניירות ערך עשויה לממן
את הוצאות התביעה
במקרים מסוימים.
שונות
עסקאות
עניין

בעלי הוראות הפרק החמישי
לחלק השישי לחוק
החברות מסדירות את
האישורים
מסכת
הנדרשת בעסקאות של
החברה עם בעלי עניין:
 .1עסקה שאינה חריגה
עם נושא משרה –
דירקטוריון החברה,
אלא אם נקבע אחרת
בתקנון;
 .2עסקה חריגה עם
נושא משרה – ועדת
הביקורת
והדירקטוריון;
 .3עסקה בקשר לתנאי
כהונה והעסקה של
נושא משרה:

של
אישורן
לצורך
עסקאות מסוימות עם
בעלי עניין יש לעמוד
במספר תנאים:

כדי להתמודד עם החשש עסקאות מסוימות עם בעלי עניין
שבעלי עניין (לעניין זה( -בין היתר ,נושאי משרה בכירה,
דירקטורים ,מנכ"ל ובעלי בעל מניות מהותי  -המחזיק
בזכויות
מ10%-
שליטה) ינצלו את מעמדם בלמעלה
וכוחם במסגרת התקשרות של ההצבעה ,דירקטור שסיים את
שלפני .א .חובת גילוי מוגברת;
א
החברה או חברה קשורה לה כהונתו ב 12-החודשים
מחייבות
עם בעלי העניין ,הדין מחייב ,העסקה)
מספר .ב .בחלק מהמקרים
ב
אישורים:
בהתאם לשווי העסקה:
נדרשת הערכת שווי של
א .להודיע על העסקה באופן  ההסכמות בנוגע לעסקה צריכות מעריך שווי עצמאי;
ג .ג .בחלק מהמקרים אישור
מיידי;
להיות מתועדות בכתב;
ב .העסקה צריכה להיות  התייחסות לעסקה בדו"ח של רוב בעלי מניות מקרב
מאושרת על ידי בעלי
המיעוט;
המניות ,למעט עם העסקה השנתי;
ד .ד .בנוסף ,לעיתים הדין
 דיווח מיידי לבורסה בנוגע
נופלת לחריגים.
ידרוש כי ועדה בלתי
בעסקאות חוזרות ונשנות לתנאי העסקה;
תלויה (המורכבת אך ורק
בלתי
מסוימות במהלך עסקים רגיל  אישור בידי בעלי מניות לא מדירקטורים
עם בעל עניין ניתן לקבל אישור נגועים .בעלי מניו שיש להם תלויים) היא זו שתקבע
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"אדם קשור" יכלול בדרך כלל:
א .דירקטור או נושא משרה
אקזקוטיבי או מועמד לכהונת
דירקטור;
ב .בן משפחה מדרגה ראשונה של
דירקטור או נושא משרה
אקזקוטיבי או של מועמד לכהונת
דירקטור;
ג .מי שמחזיק לפחות ב 5%-מהון
המניות;
ד .בן משפחה מדרגה ראשונה של
האמור בס"ק ג';
ככלל ,נדרש לגלות על עסקה עם
אדם קשור כאשר סכומה עולה על
.$120,000
הליך בחינה ואישור עסקאות עם
אדם קשור מוסדר בחקיקה
מדינתית.

 .aכפופי מנכ"ל – ו.
תגמול
ודירקטוריון;
 .bמנכ"ל ובעל שליטה
ותנאי כל נושא
שאינם
משרה
תואמים מדיניות –
תגמול,
ו.
דירקטוריון ואסיפה
ברוב מיוחד;
 .cדירקטור – ו.
תגמול ,דירקטוריון
ואסיפה ברוב רגיל.

מבעלי המניות ,אותו יש לחדש אינטרס מהותי בעסקה צריכים מי יהיה מעריך השווי
מדי שנה.
ותפקח על הכנת הערת
להימנע מלהצביע;
בכל מקרה ,כל עסקה עם בעל  חברי הדירקטוריון ובעלי השווי.
עניין צריכה להיבחן על ידי המניות שאינם בעלי עניין אישי מקרים בהם נדרש רוב
ועדת הביקורת כדי לוודא
שהעסקה היא בתנאי שוק יקבלו ליווי של יועץ פיננסי בלתי מקרב המיעוט:
תלוי.
מסחריים ואינה פוגעת בחברה
 .1מקרים של ניסיון
או בבעלי המניות מקרב
השתלטות או הצעת רכש
המיעוט.
על ידי אנשי פנים;
 .2הצעת רכש עצמית;
 Going private .3על ידי
קניית חלקם של בעלי
מניות מהציבור ללא
הסכמתם לרוב;

עסקה חריגה עם בעל
שליטה – ועדת ביקורת
(שתפקידה לקיים גם
הליך תחרותי או "אחר"),
ואסיפה
דירקטוריון
כללית ברוב מיוחד .עסקה
כאמור טעונה אישור כל 3
שנים .עסקה שלא אושרה
כדין הינה חסרת תוקף
כלפי החברה (בפועל-
לעתים בטלות יחסית או
קביעת "שווי הוגן" של
השירותים שניתנו על הצד
הנמוך).
רכש בדין הישראלי מוכרות 3
הצעות
הרלוונטיות
ומיזוגים (וכל מדרגות
הסדר  Goingלהצעת רכש :המדרגה
הראשונה היא עלייה של
 Privateאחר)
בעל מניות או רכישה
25%
של
לראשונה
מזכויות ההצבעה או יותר
(באין מחזיק אחר מעל
 ;)25%המדרגה השנייה
היא רכישה שלאחריה
יחזיק בעל מניות מעל

 .4עסקאות בעלי עניין.

המעבר מחברה ציבורית לחברה
פרטית יכול להיעשות באמצעות
הצעת רכש כללית ( general
 )offerאו באמצעות תכנית
Scheme
( Of
הסדר
.)Arrangement

כל גורם אשר מעוניין לרכוש
 30%או יותר (לבדו או עם
ביחד עם גורמים נוספים)
ממניות המקנות זכויות
הצבעה ,מחויב לפתוח בהליך
של הצעת רכש לרכישת יתר
( 70%או פחות ,לפי העניין)
מהמניות כאמור.
הצעת רכש כללית :כאשר מדובר
הליך הצעת רכש מחויב גם בחברה שהתאגדה בהונג קונג,
במקרים בהם גורם המחזיק בעל שליטה יכול לפנות בהצעה פרוצדורת הצעת הרכש אם הרוכש קונה יותר מ90%-
(בין אם בעצמו ובין אם לכל בעלי המניות לצורך רכישת הינה כדלקמן :המציע מזכויות ההצבעה ,המציע יכול
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תחת הדין הקנדי ,הצעת
רכש מתחייבת מקום בו
מרכישה
כתוצאה
אחזקותיו של בעל מניות
(בין אם לבדו ובין אם
בצוותא עם אחרים) בסוג
מניות יעלו על 20%
מזכויות ההצבעה של
אותו סוג מניות.

בד"כ ,הצעת רכש מערבת הליך של
שני שלבי מיזוג ( two step merger
 )processכאשר המציע מעוניין
לרכוש לפחות את אחוז המניות
המעניקות זכויות הצבעה הנדרשות
בחברת היעד כמפורט בדין מדינתי
רלוונטי וזאת כדי לאשר מיזוג
(.)front end tender offer

באמצעות עם אחרים) בין
 50% -30%ממניות המקנות
זכויות הצבעה ,מעוניין לרכוש
מניות נוספות המקנות זכויות
הצבעה אשר מהוות לפחות 1%
ממניות המקנות זכויות
הצבעה בכל פרק זמן של חצי
שנה.

( 45%באין מחזיק אחר
מעל  ;)45%שתי אלה
נקראות "הצעת רכש
מדרגה
מיוחדת";
שלישית היא רכישה
שתקנה למעלה מ90%-
מזכויות ההצבעה .הדין
אוסר על רכישה של מניות
כאמור שלא באמצעות
במקביל ,קיים הליך של הצעת
הצעת רכש מלאה.
רכש וולונטרית שאינה מחויבת
כדי שהצעת רכש מלאה בדין.
תתקבל נדרש ששיעור
האחזקות של הניצעים
שלא הסכימו להצעה במקרה של הצעת רכש וקיבול
מהמניות
ל90%-
מהווה פחות מחמישה בקשר
אחוזים מהון המניות בחברה ,אז למציע זכות לבצע
המונפק ויותר ממחצית רכישה כפויה ליתרת המניות
הניצעים שאין להם עניין בתוך  4חודשים מיום הצעת
אישי בקבלת ההצעה נענו הרכש.
לה או ששיעור ההחזקות
של הניצעים שלא נענו
להצעה מהווה פחות משני
אחוזים מהון המניות
המונפק.
בעל מניות רשאי לפנות
לבית המשפט ,תוך 6
חודשים מיום השלמת
הצעת הרכש ,בבקשה כי
התמורה
כי
שיורה
שהתקבלה אינה תואמת
את שוויין ההוגן של
המניות (סעד הערכה).
דרך נוספת להפיכת חברה
לפרטית היא בדרך של
מיזוג רגיל או מיזוג
משולש הופכי הטעון
של
אישורם
הדירקטוריונים בכל אחת
מהחברות המתמזגות.

מניותיהם .במידה ולהצעת
הרכש נענו  90%מבעלי המניות
שכלפיהם הופנתה הצעת הרכש,
בעל השליטה רשאי לכפות את
מכירת יתרת המניות על ידי
בעליהם .במידה ומדובר בחברה
זרה יש לפעול על פי הוראות
הדין החל על החברה.
תכנית הסדר ( Scheme Of
) :Arrangementבעל השליטה
יכול להציע הסדר (תכנית) ,לפיו,
המניות המוחזקות על ידי בעלי
מניות מקרב המיעוט יבוטלו.
לצורך כך נדרש אישורם של
 75%מבעלי המניות ,שאינם בעל
השליטה ,לתכנית ,ובלבד שאין
יותר מ 10%-מתנגדים מקרב
זכויות ההצבעה של כלל בעלי
מניות המיעוט .אם ההסדר
מאושר ,מניותיהם של בעלי
המניות מקרב המיעוט יבוטלו.

ממען הצעתו ליתר בעלי
באמצעות
המניות
 circularכאשר כל
האישורים הרגולטורים
לכך מצורפים להצעה.
את
תתאר
ההצעה
התנאים לפיהם המציע
ירכוש את המניות מבעלי
המניות וכן ,מקום בו
התמורה בעד המניות
כוללת נ"ע ,יתוארו נ"ע
המוצעים בתמורה .הצעת
הרכש פתוחה לפחות ל-
 105ימים בכפוף לחריגים.

היענות של  66%מתירה
למציע לפתוח בהליך נוסף
כלפי בעלי המניות שלא
היו מעוניינים למכור את
לרכישת
מניותיהם
מניותיהם ,בדומה להליך
של מיזוג .היענות של
 ,90%מאפשרת למציע
לכפות על בעלי המניות
מחברה האחרים למכור לו את
המעבר
במסגרת
ציבורית לחברה פרטית ,בעלי מניותיהם.
המניות מקרב המיעוט יקבלו ב 2016-בוצעו שינויי
המלצה של ועדה בלתי תלויה חקיקה מסוימים לטובת
המורכבת
מדירקטורים המשקיעים הואיל והדעה
שווי
ממעריך
לצה
והמ
עצמאיים
שמנגנוני
הייתה
פיננסי
מידע
וכן
תלוי,
בלתי
ההשתלטות הפכו להיות
רכישת
לצורך
רלוונטי
ידידותיים מדי למציעים.
מניותיהם .לצורך אישורו של
ההסדר נדרש אישור של  75%דרך נוספת לרכישת מניות
מבעלי המניות שאינם בעלי עניין בין חברות הינה על דרך
של מיזוג המצריכה את
אישי.
קבלת הסכמת שני שליש
בזכויות
תכנית ההסדר טעונה גם את המחזיקים
אישור בית המשפט במדינת ההצבעה של החברות
ההתאגדות של החברה.
המתמזגות.
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לפנות ל"מסלול" מקוצר (אשר
מותר בדין של רוב המדינות) ( short
 )form mergerאשר מאפשר את
המיזוג לתוך הרוכש ללא צורך
בקבלת אישור בעלי המניות למיזוג.
לא קיים "סעד הערכה" במקרה של
הצעת רכש.
הרגולציה בדבר הצעות רכש
מוסדרת בדין הפדראלי .כך ,מציע
נדרש לפרט ולגלות מידע אודות
הצעתו על מנת שהניצעים יוכלו
לקבל החלטה מושכלת האם למכור
את מניותיהם .בנוסף ,הליך הצעת
רכש כפוף לפיקוח של ה.SEC-
על הצעת הרכש להישאר "פתוחה"
לכל הפחות  20יום ואם נעשה בה
שינוי היא תיוותר "פתוחה" למשך 5
ימים נוספים ( 10ימים במקרה של
שינוי במחיר המוצע) .ההצעה
חייבת להיות אחידה לכלל הניצעים
( .)all holders ruleתוך  10ימי
עסקים לאחר ההצעה ,החברה
חייבת להגיב אם היא ממליצה,
מסתייגת או לא מביעה דעה ביחס
אליה.
בנוסף ,הליכים של הפיכה לפרטית
יכולים להתבצע במספר דרכים
לרבות באמצעות מיזוג חד שלבי
( )one step mergerאו באמצעות
הצעת רכש או הצעת רכש חליפין
שתלווה בשלב הבא במיזוג.

במקרים בהם לבעל
השליטה עניין אישי
במיזוג נדרש גם אישור
האסיפה הכללית ברוב
מיוחד.

46ב –  Oneסעיף 46ב לחוק ניירות
 Shareערך מעגן את עיקרון ה-
One
”“one-share one-vote
Vote
לגבי חברות הנרשמות
למסחר בבורסה ,לפיו
מניות החברה יהיו מסוג
אחד בלבד ויקנו זכויות
הצבעה שוות לערכן
הנקוב .הסעיף אינו מונע
הנפקת מניות בכורה
המקנות עדיפות לדיבידנד
אך ללא זכויות הצבעה.

דרך אחרת היא באמצעות
תכנית הסדר ובמקרה
כאמור מעבר לקבלת
שליש
שני
הסכמת
בזכויות
המחזיקים
ההצבעה ,נדרש גם אישור
בית משפט לתכנית
ההסדר.
הבורסה אינה מאפשרת רישום הדין קובע מדיניות של “one-
של סוגי מניות למסחר.
” share one-voteואוסר רישום
בימים אלה נבחנת האפשרות של  .dual class sharesיחד עם
האם לאפשר לחברות לרשום זאת ,ישנה אפשרות לרישום
למסחר סוגי מניות שונים.
למסחר של מניות ללא זכות
הצבעה.

הדין מאפשר לחברה
לרשום מניות למסחר
ממספר סוגים ,לרבות
מניות המקנות זכויות
הצבעה שונות ,מניות עם
זכויות הוניות עדיפות
וכיו"ב .קיימות חובות
גילוי שונות בהקשר של
חברה עם מספר סוגי
מניות.

כעיקרון מדובר בנושא המוסדר
ברמה המדינתית .הדין מאפשר
מדיניות ליברלית של dual class
 sharesכך שניתן לרשום מניות
למסחר המקנות מגוון זכויות
שונות.

התאפשר
לאחרונה,
ציבוריות
בחברות
הנסחרות
מסוימות
בתל-אביב
בבורסה
(ששווי השוק שלהן עולה
על רף שנקבע או
נסחרות
שמניותיהן
מסוימים
במדדים
בבורסה) לרשום למסחר
גם מניות בכורה מסדרה
אחת (מניות המקנות
זכות עדיפה לדיבידנדים
ואינן מקנות זכויות
בהיקפים
הצבעה)
ובשוויים מסוימים.
הגדרות של סוגי בעל מניות מהותי – בעל מניות מהותי – החזקה בעל מניות מהותי – החזקה של בעל מניות מהותי – הדין הפדרלי מבחין בין כמה סוגים
החזקה של  5%או יותר של  5%או יותר בהון המניות 10% .או יותר מהון המניות או החזקה של  10%או יותר של בעלי מניות לפי החזקותיהם
בעלי מניות
מהון המניות או זכויות ובין היתר:
מהון המניות המונפק או בעלי מניות מהותיים נדרשים זכויות ההצבעה.
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בקרות מסחר

מזכויות ההצבעה.
בעל עניין – בעל מניות
מהותי ,מי שיש לו
הסמכות למנות לפחות
דירקטור אחד או את
המנכ"ל ומי שמכהן
בחברה כדירקטור או
כמנכ"ל.
בעל שליטה – בעל היכולת
לכוון את פעילות התאגיד,
למעט יכולת הנובעת
ממילוי תפקיד ניהולי
בכיר ,וחזקה על אדם
שהוא שולט בתאגיד אם
הוא מחזיק  50%או יותר
מסוג מסוים של אמצעי
השליטה בתאגיד.
משקיע מוסדי – קרן
משותפות
להשקעות
בנאמנות ,קופת גמל
מבטח ,תאגיד בנקאי,
מנהל תיקים הרוכש
בעבור לקוחות מסוימים
וכדומה.
מערכת הרצף בבורסה
כוללת מנגנונים להגנה על
ציבור המשקיעים :מנגנון
לוויסות תנודות חדות
במחירים הנגרמים בשל
פעילות חריגה וטעויות,
השעיית
מנתקי-זרם,
מסחר .כמו-כן ,הרשות
פעילות
את
בוחנת
המסחר במטרה לזהות
בעיות במסחר או הפרות
חוק.

כל

שינוי

על
לגלות
בהחזקותיהם.
בעל שליטה – מי שמחזיק
במישרין או בעקיפין  15%או
יותר מהון המניות או מכוון
בפועל את פעילות התאגיד.
רשות ניירות ערך הסינגפורית
רשאית להכריז כי אדם אינו
בעל שליטה על אף עמידה
בתנאי של החזקה ב.15%-

קיימים מספר מנגנוני הגנה:
מנתקי זרם ,מדיניות איתור
שגיאות מסחר ,פרסום מחירי
 equilibriumאינדיקטיביים,
על
אוטומטית
בקרה
מניפולציות במסחר.

בעל שליטה – יחיד או קבוצת ההצבעה.
יחידים אשר יחד:
א .מחזיקים  30%או יותר מהון
המניות או זכויות הצבעה;
( )2יכולת מינוי מחצית מחברי
הדירקטוריון.

החזקת  5%או יותר מהון המניות-
כפופים להוראות דין שונות
ומחויבים בהגשת טפסים מסוימים
(.)section 13 filings
החזקת  10%או יותר מהון המניות-
כפופה להוראות דין מרחיבות יותר.

קיים מנגנון בקרת תנודתיות ,כדי למזער סיכונים שוק ,מנגנון השעית מסחר או עיכוב
הנובעים הן מבעיות פתיחת מסחר ,מנתקי זרם ,מכירה
השעיית מסחר ועוד.
במסחר והן מכשלים בשורט ועוד.
טכנולוגיים ,הדין מטיל
דרישות על השווקים
לפתח ולתחזק מערכות
פנימית
בקרה
וטכנולוגיות מידע.

גופים מפוקחים רשות ניירות ערך -הוקמה הרגולטורים העיקריים הינם :פיקוח דו שכבתי:
בכל מחוז וטריטוריה יש ה :SEC-רשות ניירות ערך הפועלת
נפרדת
ומערכת
מפקח
גוף
וחלוקת
מכוח ה Securities Act-וה-
על-פי חוק ניירות ערך  – MASגוף סטטוטורי דה א HKEX.ו – SEHK -הגופים
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פקטו ,המשמש כבנק המרכזי
של סינגפור ומבצע פונקציות
רבות שמבוצעות על ידי בנקים
מרכזיים ,למעט הנפקת מטבע.
מפקח על תחום הבנקאות,
הביטוח ,הכספים וניירות
הערך.
 – SGX-STהרגולטור העיקרי
של שוק ניירות הערך .תפקידיו
כוללים פיקוח על חברות
רשומות ,הצטרפות לבורסה,
מעקב אחר השוק ,פיקוח ועוד.
 - SICמשמש כגוף המייעץ
לשר האוצר בכל הנוגע לשוק
ההון .הוא מורכב מנציגי ה-
הציבורי
והמגזר
MAS
והפרטי .הפונקציה העיקרית
שלו פיקוח על הTakeover -
.Code

ותפקידה שמירת ענייניו
סמכויות
(רשות ,בורסה של ציבור המשקיעים.
וכיו"ב)
במסגרת תפקידה מטפלת
הרשות ,בין היתר ,במתן
היתר לפרסום תשקיפים;
בדיקת דוחות שוטפים,
ומיידיים;
תקופתיים
מפרטים של הצעות רכש;
ועוד.
הבורסה היא חברה
בע"מ ,ביצעה לאחרונה
שינוי מבנה כדי לפעול
כבורסות כמקובל בעולם,
כפופה רגולטורית לרשות
ועיסוקה העיקרי הוא
באישור הנפקת ניירות
שירותים
ערך,
טכנולוגיים למסחר בהם
ולסליקתם והפצת נתוני
המסחר בזמן אמת.
הבורסה פועלת באמצעות
תקנון לרבות לעניין
החברות בבורסה ,כללים כל אחד מהגופים מפקח ואוכף
שנמצאים
החוקים
את
לרישום ועוד.
בסמכותו הייחודיתMAS .
מפקח על ענפי הבנקאות,
הביטוח ,ניירות ערך וחוזים
עתידיים; ה SIC -מפקח ואוכף
את קוד מיזוגים ורכישות;
כאמור
הינו
SGX-ST
הרגולטור העיקרי של שוק
ניירות ערך ,ואחראי לאכוף את
כללי הרישום למסחר ולפקח
על תאגידים רשומים.
במקרה של הפרת כללי
הבורסה ,ה SGX-ST -מוסמך
לאכוף את אותם כללים באופן
ישיר ,או לחלופין להעלות את
ההפרה לדיון משמעתי אצל ה-
Listing
Disciplinary

האחראים להסדרת נושאים
הקשורים לרישום.
ב( SFC .רשות ניירות ערך)–
המפקחת על HKEX SEHK
לצד פיקוח על ציות לדין מצד
התאגידים המדווחים.
הרשות מפקחת על הבורסה.
הבורסה היא הרגולטור בחזית
ועושה כ 80%-מהרגולציה
ברבדים השונים ,למעט אכיפה
שנמצאת בסמכות הרשות.
סמכויות "אכיפה" של הבורסה
הן מחיקה והשעיה ממסחר.
הרשות פעילה מאד ,ופועלת
לחזק את פעילותה .הבורסה
מנהלת את השוק במובן של
תנאי כניסה ורישום בעוד
הרשות אמונה על הציות לחוק.

של חוקים ,תקנות ,כללים .Exchange Act
ומדיניות.
הרגולטורים בטריטוריות סוכנויות מדינתיות לניירות ערך-
השונות פועלים בשיתוף קיימות בכל מדינה ואוכפות דיני
ליצור
בכדי
פעולה
הרמוניה רגולטורית עד ניירות ערך מקומיים ( blue sky
.)laws
כמה שניתן.
-TMX Group Inc
הבעלים והמפעילה של  -FINRAרשות הפיקוח על
בורסת טורונטו ( )TSXהתעשיה הפיננסית .קובעת בין
ושל  .TSX Ventureב -היתר כללי התנהגות מומלצים
 TSXפועלות יותר מ  -לברוקרים ודילרים.
 1,500חברות ששוויין
המצטבר עולה על  NASDAQ 2ו :NYSE-הבורסות
טריליון דולר.
העיקריות בארה"ב .מעבר לדרישות
הבורסה
כללים
מסדירות
הלאומית הרישום,
הקנדית ( )CNSXהיא הקשורים בממשל תאגידי.
בורסה עצמאית המהווה
חלופה ל TSX-ו.TSXV-
 -Aequitasבורסה חדשה
בבורסות
שתתחרה
האחרות.
קיים רגולטור ניירות ערך
של
במקרה
מחוזי,
טורונטו הOntario -
Securities Comission
( )OSCשמתפקד כרשות
ניירות ערך העיקרית .כל
יישות נסחרת חייבת
של
לכללים
לציית
הרגולטור של המחוז בו
היא נסחרת ,והרגולטור
של אותו מחוז (במקרה
של טורונטו – רשות
ניירות ערך של אונטריו)
הוא הרגולטור המרכזי
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שאחראי על כלל החברות
הנסחרות בו .לצד זאת,
בעניינים מאוד מסוימים,
הרגולטור הרלוונטי יהיה
הרגולטור של המחוז בו
החברה נמצאים משרדיה
הראשיים של החברה –
ובמקרים כאלה קיים
בין
פעולה
שיתוף
בשני
הרגולטורים
המחוזות.

.)"LDC"( Committee
עם זאת ,במקרה והופרו כללי
בורסה בעלי תוקף סטטוטורי
ב ,SFA -קיימת לMAS -
סמכות לפעול כנגד ההפרה.
בנוסף ,במקרים מסוימים
בסמכות  MASלהביא הפרה
כאמור לפתחו של ביהמ"ש
העליון ,למתן הנחייה כנגד
הגוף המפר.
ה MAS -מפקח ואוכף חוקים
ותקנות שבסמכותו ,כמו ה-
 SFAשתקף לגבי תאגידים
רשומים בבורסה בתחומים של
מנהל תקין והצעות לציבור.
באופן כללי ,כל אחד מMAS -
ו SGX-ST -מפקח ואוכף
חוקים ותקנות בסמכותו; ה-
הבורסה
וחוקי
SFA
בהתאמה .עם זאת ,ייתכנו
מקרים חופפים -אם הופרו
כללי בורסה שקיבלו תוקף
סטטוטורי ,ה MAS -יפעל
לאכוף אותם; אם הSGX- -
 STיגלה התנהלות מנהל
שאינה תקינה ,הוא יפנה לכך
את תשומת לב ה.MAS -
ל MAS -סמכות פיקוח על
הבורסה ,וזו משתפת עימו
פעולה במקרה הצורך.
רישום כפול

הסדר הרישום הכפול
נועד לאפשר לחברות
שניירות הערך שלהן
רשומים למסחר בבורסה
זרה המנויה בתוספת
השניה או השלישית לחוק
ניירות ערך (בורסות

בקשר עם רישום כפול ( dual
 -)listingחובת ציות לכללים
של שתי הבורסות ,אלא אם
הבורסה בסינגפור העניקה
פטורים מסוימים על בסיס
פרטני.

לבורסה יש תפקיד משני
בדומה לנהוג בארה"ב –
מוכרת
אינה
היא
כרגולטור עם סמכות
והתפקוד
משפטית,
ה"רגולטורי" היחיד שלה
בא לידי ביטוי באכיפת
התקנון שלה שנוגע
להיבטי רישום ומסחר.
הרגולטורים
מעל
המחוזיים קיים ארגון גג
של הרשויות המחוזיות
Canada
שנקרא
Securities
)CSA( Administration
הנחיות
שנותן
וסטנדרטיים כלליים.
רישום כפול מתאפשר והדרישות
משתנות בין רישום ראשי לבין
רישום משני.
עבור רישום ראשי ,החברה
צריכה לעמוד באחד משלושה
מבחנים כמותיים:
41

רישום כפול בקנדה הוא
פשוט יחסית ,יעיל וזול
יחסית.
א .ניתן לעשות שימוש
שהוגשו
במסמכים
במדינת ההתאגדות בשלב
הראשון;

באופן תמציתי ,הדין הפדרלי קבע
משטר גילוי שונה ומקל לחברות
זרות ( ,)foreign private issuerכפי
שפורט לעיל.
בנוסף ,נקבעו בדין הפדרלי הוראות
שונות להצעות זכויות חוצות
גבולות ,הצעות רכש חליפין ואימוץ

בארה"ב או באנגליה),
לרשום אותן למסחר גם
בישראל בהתבסס על
דיווחיהן לפי הדין הזר
החל עליהן ,חלף גילוי לפי
הדין בישראל.
במקור נועד ההסדר לטפל
ברישום למסחר של
חברות שהתאגדו בישראל
והנפיקו את ניירות הערך
שלהם בבורסות הזרות
המנויות בתוספות השניה
והשלישית לחוק .חברות
בחוק
הוגדרו
אלו
כ"תאגיד חוץ".
במהלך עיצוב ההסדר
לקראת חקיקתו הוא
הורחב בשני עניינים:
האחד ,רשות ניירות ערך
הוסמכה לתת פטור
הגילוי
מהוראות
המקומיות מקום בו
תאגיד חוץ מפרסם
תשקיף .מכוח סמכות זו
ניתנה לתאגידי רישום
כפול האפשרות לא רק
לרשום למסחר את ניירות
הערך שלהם על בסיס
הגילוי בחו"ל אלא גם
להנפיק ניירות ערך
בישראל על בסיס גילוי
כאמור.
בשלב בו נסחרים ניירות
הערך בבורסה ,ניתן
לתאגידי הרישום הכפול
פטור מדיווח שוטף לפי
הדין בישראל.
ההסדר כולל נושאים
1

בקשר עם רישום משני
)secondary
(listing
בסינגפור -הנפקה ראשונה
בבורסה
()IPO
לציבור
הראשית ()primary listing
במדינה אחת ורישום למסחר
בבורסה נוספת בסינגפור
(.)host exchange
ה SGX-ST-בוחנת ,כhost -
 ,exchangeאם הבקשה
לרישום משני עומדת בכלליה
ומתאימה לבורסה .ככל
שהבקשה לרישום מתקבלת,
ה SGX-ST -תחיל ותסתמך
על הרגולציה במדינת הבורסה
הראשית .ה SGX-ST -עשוי
נוספים
גילויים
לדרוש
בנושאים מסוימים בנוסף
לדרישות בבורסה הראשית.
הגישה הרגולטורית מצד ה-
 SGX-STשונה לצורך רישום
משני ברשימה הראשית
בסינגפור ככל שהחברה מגיעה
משוק הנחשב developed
( marketכדוגמת ישראל) או
משוק הנחשב developing
.market
הרישום בבורסה הראשית
חייב להיות מהבורסה הבכירה
באותה מדינה לצורך הרישום
המשני בסינגפור.

 .1מבחן רווח;
 .2שווי שוק /מבחן הכנסות;
 .3שווי שוק /הכנסות/תזרים
מזומנים.
עבור רישום משני ,החברה
צריכה לעמוד בדרישות נוספות,
בהן חובת רישום ראשי בבורסה
אחרת שבה ההגנות למשקיעים
אינן פחותות מאלה שבהונג קונג
(אם ההגנות פחותות ,אז החברה
יכולה לשנות את מסמכי
ההתאגדות שלה על מנת לספק
הגנות כאמור).
הכרה בישראל כ"תחום שיפוט
מקובל":
במהלך  2017התקבלה בבורסה
בהונג קונג החלטה להכיר
שיפוט
כ"תחום
בישראל
מקובל" ( acceptable overseas
.)jurisdiction
משמעות ההחלטה היא שחברות
שהתאגדו בישראל יכולות כעת
להירשם למסחר בבורסה בהונג
קונג.
לצורך ההכרה בישראל כ"תחום
שיפוט מקובל" ,פרסמה הבורסה
בהונג קונג במהלך מרץ 2017
"מדריך לישראל" ( Israel
 .1)Country Guideהאישור של
הבורסה בהונג קונג מוגבל לעת
ישראליות
לחברות
עתה
מחוץ
למסחר
הרשומות
לישראל ,ולחברות ישראליות
פרטיות .כלומר ,האישור אינו
חל על חברות שנסחרות בבורסה

https://www.hkex.com.hk/eng/rulesreg/listrules/listsptop/listoc/Documents/cg_israel.pdf
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ב .חברות ממדינות
מסוימות יכולות להמשיך
ולעשות שימוש בדיווחים
במדינת
המוגשים
המקור;
ג .בקנדה חלים תקני
הכספיים
הדיווח
הבינלאומיים (;)IFRS
ד .דמי הרישום סבירים.
קיימים שני "מעגלים" של
הסדרים:
עם ארה"ב – נקרא
Multijurisdictional
Disclosure
System
מנפיקות
ולפיו
אמריקאיות נהנות מסדר
רגולציית ניירות ערך
מיוחד תחת ההסדר
הפדרלי האמריקאי בנוגע
לדיווחים דונים (הנפקות
זכויות ,הצעות רכש
וצירופי עסקים)
עם מדינות נוספות –
פטורים שוטפים מגילוי
ועניינים אחרים עבור
שנסחרות
חברות
מסוימות
במדינות
צרפת,
(אוסטרליה,
קונג,
הונג
גרמניה,
איטליה ,יפן ,מקסיקו,
הולנד ,ניו זילנד ,סינגפור,
דרום אפריקה ,ספרד,
שבדיה ,שוויץ ובריטניה)
– בתנאי שתושבי קנדה

אלמנטים מדיני ניירות הערך של
מדינת ההתאגדות.
לתאגידים קנדים קיים הסדר
רגולטורי מיוחד.

נוספים (מחיקה ,מעבר
רשימות וכדומה).

לניירות ערך בתל אביב.
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לא יחזיקו יותר מ10%-
של
המניות
מהון
המנפיקה.

'נספח ב
תוספת שלישית
)לא35-כ ו35 ,יח35 ,1 (סעיפים
)(בורסה בחו"ל לפי קביעת שר האוצר
:יח לחוק35 אלה הבורסות בחו"ל לענין סעיף
;the NASDAQ Capital Market – ""הרשימה המשנית בנאסד"ק

)1(

List of the London Stock Exchange’s Main Market ""בורסת לונדון

)2(

;(Official U.K. Listing Authority), Primary Listing
The Stock Exchange of Hong Kong Limited (HKEX) "קונג-"בורסת הונג

)3(

;Mainboard, Primary Listing
;Singapore Exchange Mainboard (SGX), Primary Listing ""בורסת סינגפור

)4(

Toronto Stock Exchange (TSX), Primary Listing ""בורסת טורונטו

)5(

נספח ג'
תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים של תאגיד חוץ),
תשס"א*2000-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 35לא ו(56-א) לחוק ניירות ערך ,תשכ"ח( 1968-להלן –
החוק) ,לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות
אלה:

הגדרות
 .1בתקנות אלה –

תק' תשס"ה 2005-תק' תשס"ו2006-
"בורסה בחו"ל" – בורסה בחו"ל המנויה בתוספת השניה לחוק וכן הרשימה
המשנית בנאסד"ק ,בורסת לונדון ,בורסת הונג-קונג ,בורסת סינגפור ובורסת
טורונטו שבתוספת השלישית לחוק;
תק' תשס"ה2005-
"בורסת טורונטו"" ,בורסת הונג-קונג"" ,בורסת לונדון" ,ו"בורסת סינגפור" –
כמשמעותה כמשמעותן בתוספת השלישית לחוק;
( .3א) התאגיד יגיש מסמך דיווח הכולל את שם התאגיד ואת הפרטים האמורים
בתקנה  8לתקנות ניירות ערך (פרטי מסמך רישום ,מבנהו וצורתו) ,תשס"א,2000-
ואת הדוח לתקופה של שנה שבהגשתו או בפרסומו הוא חייב על פי הדין הזר (להלן
– הדוח התקופתי) ,או את הדוח לתקופה של חצי שנה שבהגשתו או בפרסומו הוא
חייב על פי הדין הזר (להלן – דוח חצי שנתי) ,או את הדוח לתקופה של רבעון אשר
בפרסומו או בהגשתו הוא חייב על פי הדין הזר (להלן – דוח ביניים) ,לפי הענין.
(ב) מסמך הדיווח האמור בתקנת משנה (א) יוגש עד למועד הקבוע בדין הזר
להגשתו או לפרסומו של הדוח התקופתי ,הדוח החצי שנתי או דוח הביניים ,לפי
העניין ,או במועד שבו פורסם או דווח למחזיקי ניירות הערך של התאגיד הרשומים
למסחר בבורסה בחו"ל ,לפי המוקדם.
(ג) הוגש או פורסם הדוח התקופתי ,הדוח החצי שנתי או דוח הביניים בחו"ל
ביום שבו מתקיים מסחר בבורסה – יוגש באותו זמן גם על פי תקנות אלה ,ואם
הוגש או פורסם ביום שבו לא התקיים מסחר כאמור – יוגש לא יאוחר משעה 9.30
ביום המסחר הראשון שלאחר הגשתו או פרסומו בחו"ל.
(ד) דוחות כספיים הכלולים בדיווחי תאגיד שניירות ערך שלו רשומים למסחר
בבורסת לונדון ,בורסת סינגפור או בורסת הונג-קונג ייערכו על פי תקני חשבונאות
בין-לאומיים או כללי חשבונאות מקובלים בארה"ב או תקני דיווח כספי של סינגפור

או תקני דיווח כספי של הונג-קונג כללי החשבונאות כהגדרתם בתקנות ניירות ערך
(עריכת דוחות כספיים שנתיים) ,התשנ"ג.1993-

