תל-אביב 20 ,באוקטובר 2010
סימוכין13803.1 :
לכבוד
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים ,22
ירושלים95464 ,
באמצעות המגנ"א
לידי :גב' חוה בינשטוק ,עו"ד
מר רוני עמיחי ,רו"ח
מר ליאור צוברי ,עו"ד
מר ישראל דרייפוס ,עו"ד ורו"ח
א.ג.נ,.
הנדון:

ביוקנסל טרפויטיקס אינק – .הבהרות נוספות בקשר עם פניה מקדמית ביחס להוראות הדין
האמריקני בקשר עם פרסום דו"ח הצעת מדף
)סימוכין :שיחתנו הטלפונית עמכם מיום  20בספטמבר  ,2010מכתבנו אליכם מיום  4באוקטובר  ,2010שיחתנו
הטלפונית עמכם מיום  13באוקטובר  ,2010מכתבנו אליכם מיום  14באוקטובר  2010ושיחתנו הטלפונית עמכם מיום
 20באוקטובר (,2010

בשם מרשתנו ,ביוקנסל טרפויטיקס אינק) .להלן" :החברה"( ,בהמשך למכתבנו אליכם מיום  14באוקטובר
 2010ובהמשך לשיחתנו הטלפונית עמכם מיום  20באוקטובר  2010ולבקשתכם ,הרינו להבהיר את הדברים
הבאים:
 .1רישום ההצעה אצל רשות ניירות ערך בארה"ב
בהתאם למדיניות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן" :הבורסה"( ,רישומן למסחר של
מניותיה של חברה אשר התאגדה בארה"ב או של חברה שמניותיה רשומות למסחר בבורסה
בארה"ב ,המוצעות לציבור בישראל במסגרת הצעה לציבור ,מותנה ברישום ההצעה אצל רשות
ניירות ערך בארה"ב )ה ,Securities and Exchange Commission -להלן ("SEC" :על פי חוק
ניירות ערך האמריקאי משנת  (Securities Act of 1933) 1933והתיקונים לו ,או בפטור מרישום
כאמור על פי ) Regulation S, Category 1להלן" :פטור ה .("Category 1 -מאחר והחברה,
כחברה שהתאגדה בארה"ב ,אינה יכולה לעמוד בדרישות פטור ה Category 1 -בכל הנוגע להנפקת
מניות ,שכן החברה התאגדה בארה"ב )בניגוד לחברות הישראליות הדואליות ,הרשומות למסחר
בבורסה בתל אביב ובבורסה בארה"ב ,אשר באפשרותן לעמוד בתנאי פטור ה Category 1 -לאור
מעמדן כמנפיק זר בארה"ב ) ,((Foreign Private Issuerכל הצעה לציבור בישראל של מניות החברה
כרוכה ברישום ההצעה אצל ה SEC -בארה"ב.

1933  מכח חוק ניירות ערך האמריקאי משנת462(b)  תקנה.2
 מכח חוק ניירות ערך האמריקאי משנת462(b)  הרינו לצרף למכתב זה את נוסח תקנה,לבקשתכם
( אשר מגדיל את היקףS-1 - לפיה תיקון למסמך רישום )בעניינו ה,("462(b)  "תקנה: )להלן1933
 מהיקף הגיוס המקסימאלי שנרשם באמצעות מסמך הרישום20% הגיוס בשיעור שאינו עולה על
. נוסח התקנה מצ"ב למכתב זה. ומאושר עם הגשתוSEC - אינו כפוף לעיון מחודש של ה,המקורי
: מצ"ב הפניה לאתר האינטרנט ממנו הודפסה התקנה,בנוסף
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/textidx?c=ecfr&sid=f2e0040555d048a5452e8c57a8a3837c&rgn=div8&view=text&node=17:2.0.1.1.12.0.38.139&idno=17

 באוגוסט3  אל החברה מיוםSEC - ברצוננו להדגיש בפניכם כי גם במסגרת מכתב של ה,כמו כן
: כדלהלן,462(b)  עמדה על קיום הוראות תקנהSEC - ה,2010
"The size of the offering cannot be increased by post affective amendment. Assuming
you meet the requirements, you may be able to increase the size of your offering by
filing a new registration statement pursuant to Rule 426(b). Please confirm that if you
do not meet the requirements of Rule 462(b) that you will file a new registration
statement and that the new registration statement will not incorporate by reference to the
original registration statement and will not be effective automatically when filed."

.אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה או בקשה

,בכבוד רב ובברכה

 עו"ד,ד"ר שחר הדר
 עו"ד,שרית לויתן
' גרינברג ושות, הלוי, חודק, קלינהנדלר,גרוס
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תל-אביב 27 ,באוקטובר 2010
סימוכין13803/1501 :
לכבוד
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים ,22
ירושלים 95464

באמצעות המגנא )ת(207-

עבור :מר רוני עמיחי ,רו"ח
גב' חוה בינשטוק ,עו"ד
מר ליאור צוברי ,עו"ד
מר ישראל דרייפוס ,עו"ד ורו"ח
א.ג.נ,.
ביוקנסל טרפויטיקס אינק – .פניה מקדמית להצעת פתרון לגיוס הון בישראל במקביל לפרסום
תשקיף  S-1בארה"ב

הנדון:

)סימוכין :שיחתנו הטלפונית עמכם מיום  20בספטמבר  ,2010מכתבנו אליכם מיום  4באוקטובר  ,2010שיחתנו הטלפונית
עמכם מיום  13באוקטובר  ,2010מכתבנו אליכם מיום  14באוקטובר  ,2010שיחתנו הטלפונית עמכם מיום  20באוקטובר
 ,2010מכתבנו אליכם מיום  20באוקטובר  2010ושיחתנו הטלפונית עמכם מיום  25באוקטובר (2010

בשם מרשתנו ,ביוקנסל טרפויטיקס אינק) .להלן" :החברה"( ,בהמשך לשיחתנו הטלפונית עמכם ביום 25
באוקטובר  2010ובהתאם לנוהל פניה מקדמית לרשות ניירות ערך מחודש יולי ) 2007להלן" :נוהל פניה
מקדמית"( ,הרינו מתכבדים לפנות אליכם ,על מנת לקבל את אישורכם לאופן הצעת ניירות ערך של החברה
במסגרת דו"ח הצעת מדף ,כמפורט להלן ,אשר יאפשר לחברה לגייס הון 1מהציבור בישראל ,במקביל לגיוס הון
בארה"ב באמצעות פרסום מסמך רישום .S-1
 .1רקע
כאמור במכתבנו מיום  20באוקטובר  ,2010לקראת ביצוע הנפקה לציבור בישראל ,על החברה לקבל
היתר לפרסום מסמך רישום ) S-1להלן" :תשקיף  ("S-1מרשות ניירות ערך בארה"ב )הSecurities and -

 ,Exchange Commissionלהלן .("SEC" :כמו כן כאמור במכתב זה ,על פי תקנה ) 462(bמכח חוק ניירות
ערך האמריקאי משנת  ,1933במידה והיקף הגיוס הכולל כפי שיקבע במכרז ,בישראל ובארה"ב יחד,
יעלה במעל  20%מהיקף הגיוס המרבי 2כפי שיצוין בתשקיף ה S-1 -שתפרסם החברה ,אזי לא ניתן לבצע
תיקון תשקיף אשר אינו כפוף לעיון מחודש של ה) SEC -להלן" :מגבלת ה.("20% -
 .2הפתרון המוצע
בדו"ח הצעת המדף אשר יפורסם בישראל יצוין ,כי במידה והיקף הגיוס הכולל ,כפי שיקבע במכרז
לציבור בישראל ובארה"ב יחד ,יחרוג ממגבלת ה ,20% -אזי יבוטל תשקיף ה S-1 -שלגביו התקבל היתר
ה ,SEC -והחברה תפעל להגשת תשקיף  S-1חדש העונה על היקף הגיוס שהתקיים בפועל )להלן" :תשקיף
1
2

באמצעות הצעה לציבור של יחידות הכוללות מניות וכתבי אופציה.
כנדרש על פי הדין בארצות הברית ,היקף הגיוס המרבי שיצוין בתשקיף ה S-1 -יחושב באמצעות) :א( הכפלת הקצה העליון
של טווח המחירים אותו תפרסם החברה בתשקיף ה ,S-1 -במספר המניות; בתוספת )ב( מכפלת המניות אשר ינבעו ממימוש
כתבי האופציה )הכלולים ביחידות שתציע החברה לציבור( במחיר המימוש של כתבי אופציה אלו.

13803/1/2458950/1

ה S-1 -המעודכן"( .עם קבלת היתר ה SEC -לפרסום תשקיף ה S-1 -המעודכן ,יוקצו היחידות למזמינים
בהתאם להודעות שהעביר רכז ההנפקה על מידת ההיענות להזמנתם ביום הסליקה ,ותמורת היחידות
תועבר לחברה.
עד למועד קבלת היתר ה SEC -לתשקיף ה S-1 -המעודכן ,יוחזקו כספי המזמינים אשר הצעותיהם נענו
במסגרת המכרז על ידי רכז ההנפקה ,בחשבון נאמנות לטובת המזמינים.
במידה ותוך  10ימי מסחר מיום הסליקה ,לא תקבל החברה את היתר ה SEC -לתשקיף ה S-1 -המעודכן,
תבוטל ההנפקה ,ולא ייגבו כספים כלשהם מהמזמינים.
 .3גילוי דעתו של דירקטוריון החברה לגבי טווח מחירים
בהתאם לשיחותינו הטלפוניות שבסימוכין ולמכתבנו מיום  4באוקטובר  ,2010הרינו למסור כי למרות
פניית החברה ,הורתה ה SEC -לחברה לפרסם את גילוי דעתו של הדירקטוריון לגבי טווח המחירים
בהנפקה ,במסגרת תשקיף ה.S-1 -
בהתאם ,החברה תפרסם בדו"ח ההצעה לציבור בישראל את גילוי דעתו של דירקטוריון החברה לגבי
טווח המחירים )להלן" :טווח המחירים"( .טווח המחירים יקבע על ידי דירקטוריון החברה .בדו"ח
ההצעה תציין החברה כי ההערכה אודות טווח המחירים נקבעה על ידי הדירקטוריון וכן יצוינו עיקר
השיקולים אשר עמדו בבסיס הערכתו של הדירקטוריון.
לאור האמור לעיל ,החברה מבקשת את אישורה של רשות ניירות ערך להצעות החברה המפורטות בסעיפים 2
ו 3-לעיל ,וכן את אישורה של רשות ניירות ערך כי החברה תהיה רשאית לגייס הון מהציבור על פי דו"ח הצעת
המדף אשר יכלול עניינים אלו.
בהתאם לנוהל פניה מקדמית ,החברה הודיעה לנו כי בכוונתה לאמץ את עמדת רשות ניירות ערך ,כפי שתתקבל
בתשובה לפניה זו .כמו כן ,החברה מבקשת שלא לפרסם פניה זו ותשובת הרשות בטרם השלמת הליך ההנפקה.
זאת ,ראשית ,בשל העובדה שהחברה טרם קיבלה החלטה וטרם דיווחה לציבור על הליך גיוס קונקרטי ולוחות
זמנים לו ,ושנית ,מכיוון שלהערכתנו ,להחלטת הרשות בעניין זה אין השלכות רוחב ,הואיל והמקרה אינו נוגע
למספר רב של גופים מפוקחים.
אנו לרשותכם בכל שאלה או הבהרה.
בכבוד רב ובברכה,
ד"ר שחר הדר ,עו"ד
שרית לויתן ,עו"ד
גרוס ,קלינהנדלר ,חודק ,הלוי ,גרינברג ושות'
העתק:

מר אורי דנון  -מנכ"ל ביוקנסל טרפויטיקס אינק.

2

תל-אביב 10 ,בנובמבר 2010
סימוכין13803/1501 :
לכבוד
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים ,22
ירושלים 95464

באמצעות המגנא )ת(207-

עבור :מר שריה אורגד ,עו"ד
מר רוני עמיחי ,רו"ח
גב' חוה בינשטוק ,עו"ד
מר ליאור צוברי ,עו"ד
מר ישראל דרייפוס ,עו"ד ורו"ח
א.ג.נ,.
הנדון:

ביוקנסל טרפויטיקס אינק – .פניה מקדמית להצעת פתרון לגיוס הון בישראל במקביל לפרסום
תשקיף  S-1בארה"ב
)סימוכין :שיחתנו הטלפונית עמכם מיום  20בספטמבר  ,2010מכתבנו אליכם מיום  4באוקטובר  ,2010שיחתנו הטלפונית
עמכם מיום  13באוקטובר  ,2010מכתבנו אליכם מיום  14באוקטובר  ,2010שיחתנו הטלפונית עמכם מיום  20באוקטובר
 ,2010מכתבנו אליכם מיום  20באוקטובר  ,2010שיחתנו הטלפונית עמכם מיום  25באוקטובר  ,2010מכתבנו אליכם מיום
 27באוקטובר  2010ושיחתנו הטלפונית עמכם ביום  10בנובמבר (2010

בשם מרשתנו ,ביוקנסל טרפויטיקס אינק) .להלן" :החברה"( ובהמשך לשיחתנו הטלפונית עמכם ביום 10
בנובמבר  2010ובהתאם לנוהל פניה מקדמית לרשות ניירות ערך מחודש יולי ) 2007להלן" :נוהל פניה
מקדמית"( ,הרינו מתכבדים לפנות אליכם ולהבהיר כי בהתאם לפיתרון שהוצע על ידנו במסגרת מכתבנו
אליכם מיום  27באוקטובר  ,2010החברה תציין במסגרת דו"ח הצעת המדף שבכוונתה לפרסם כי :אם וככל
שהיקף הגיוס בפועל במסגרת ההנפקה של ניירות הערך יעלה ביותר מ 20% -מהיקף הגיוס המקסימאלי ,1אזי,
לאור העובדה כי לא ניתן להגיש תיקון במקרה זה לתשקיף ה ,S-1 -החברה מתחייבת לנקוט בכל האמצעים
הסבירים על מנת למשוך את תשקיף  S-1שקיבל את היתר ה SEC -ולהגיש תשקיף  S-1חדש ל SEC -לצורך
קבלת היתר לפרסום תשקיף  S-1חדש שיכלול עדכון להיקף הגיוס המקסימאלי בהתאם לתוצאות המכרז
בפועל וזאת עד לא יאוחר מעשרה ימי מסחר לאחר יום הסליקה.
לאור האמור לעיל ,החברה מבקשת את אישורה של רשות ניירות ערך להצעות החברה המפורטות בסעיפים 2
ו 3-למכתבנו מיום  27באוקטובר  ,2010וכן את אישורה של רשות ניירות ערך כי החברה תהיה רשאית לגייס
הון מהציבור על פי דו"ח הצעת המדף אשר יכלול עניינים אלו.

1

כפי שציינו במכתבנו אליכם מיום  27באוקטובר  ,2010החברה צופה כי ,היקף הגיוס המקסימאלי שיצוין בתשקיף הS-1 -
יחושב באמצעות החיבור של שני אלה) :א( מכפלת הקצה העליון של טווח המחירים אותו תפרסם החברה בתשקיף ה,S-1 -
במספר המניות שיוצעו במסגרת תשקיף ה ;S-1 -בתוספת )ב( מכפלת מספר המניות אשר ינבעו ממימוש כתבי האופציה
שיוצעו במסגרת תשקיף ה ,S-1 -במחיר המימוש של כתבי אופציה אלו.

בהתאם לנוהל פניה מקדמית ,החברה הודיעה לנו כי בכוונתה לאמץ את עמדת רשות ניירות ערך ,כפי שתתקבל
בתשובה לפניה זו .כמו כן ,החברה מבקשת שלא לפרסם פניה זו ותשובת הרשות בטרם השלמת הליך ההנפקה.
זאת ,ראשית ,בשל העובדה שהחברה טרם קיבלה החלטה וטרם דיווחה לציבור על הליך גיוס קונקרטי ולוחות
זמנים לו ,ושנית ,מכיוון שלהערכתנו ,להחלטת הרשות בעניין זה אין השלכות רוחב ,הואיל והמקרה אינו נוגע
למספר רב של גופים מפוקחים.
אנו לרשותכם בכל שאלה או הבהרה.

בכבוד רב ובברכה,
ד"ר שחר הדר ,עו"ד
שרית לויתן ,עו"ד
גרוס ,קלינהנדלר ,חודק ,הלוי ,גרינברג ושות'

העתק:

מר אורי דנון  -מנכ"ל ביוקנסל טרפויטיקס אינק.
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