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 ( Comverse Teohnology , hoלהלן

" תחברת

:

" )  ,בנושא
חקצאת מניות לבעלי מניות ישראלים כחלק מחיבם
פשרה אליו הגיעה החברה בעקבות תובענה ייצוגית
אשר נתבעה על ידי בעלי מניותיה  ,ובהתאם למידע שנמסר לנו על

אקע

עותדתי

.1

ידי

:

 Comverse Technology , hc .הונה חברה חמאוגדת

במדינת ניו  -יורק בארה " ב ואשר מניותיה
נסחרות ב  , NASDAQ -החברה כפופה להובות הדיווח מכה חוק ניירות
( להלן

:

" חוק ניירות ערך

1934יי ) ,

מניותיה אינן

תאגיד מדווח בישראל .
.2

החברה  ,כדלהלן

החברה חתמה על הסכם פשרת עם חלק
יוני  ( ) 2010להלן

;

" חסרם

הפשיה "

ערך

מבעלי מניותיח בחודש דצמבר

או " ההסלם

.

 1934הסכם חפשרח אושר על

ידי בית

ארה " ב משנת

נסחטת בבורסה בתל אגיח בע

"

)

2009

בעקבות תביעת ייצוגית

החברה  ,חלק מנושאי המשרה והדירקטורים לשעבר בחברה בגין הפרת
משפט בארה

1934

" מ והיא אינה

ואשר תוקן בחודש
אשר הוגשה כנגד

הוראות חוק ניירות ערך

" ב וקיבל תוקף של פסק דין ביום

. 2010
.3

:

23

ביוני

.

בחתאם להסכם הפשרה  ,סך של עד  92 5מליון דולר ארהיב
שכפוף להתאמות ) נותר לתשלום
על ( די החברה לא יאוחר מיום  15בנובמבר 011ן  ,כאשר מתוכו סך
של  82 . 5מליון דולר ארהיב

ישולם במזומן או במניות החברה  ,בהתאם לבחירת

החברה ,

והיתרה במזומן  .כפי שדעוחח

החברח בדו " ח מיידי נא  ) 8 -שהוגש לרשות ניירות ערך
האמריקאית  ( " SEC " lביום
באוקטובר  , 2011בכוונת החברה לשלם את יתרת חתשלום במך של 82 . 5
מליון דולר ארה " ב
באמצעות הנפקת  12 , 462 , 236מניות רגילות של חחברה .

24
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על פי חמידע כפי

שהועבר לס על
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מבתבנו זה  ,כ  600 -בעלי מניות  ,המהווים

כ5 % -

מכלל
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' שואל

הזהירות  ,כי הם אינם בגדר המשקיעים המפורטים בתוספת הראשונה להוק ניירות ערד ,

התשכ " ה ( 1968 -לחלן " חוק ניירות ערד' . 1כמו כן יובהר  ,כי
כאמור לעיל אינו סמי  ,אזלם  ,נכ ז למועד מכתבנו זה  ,החברה

מספר בעלי המניות הישראליים

!

(

מבחינת חלקם היחסי
.5

בהברה ( בהסכם

אינה צופה שינויים מהותיים

הפשרה ,

שיעור התמורח לה וכאים בעלי המניות הישראלים על פי הסכם הפשרה הינו זניח ועומד על כ -

מסך כל התמורה לת וכאים בעלי המגיות על פי חסכם הפשרה  ,וכפועל יוצא

% 0 , 32

ההחוקות של בעלי חמניות הישראלים בעקבות חסכם הפשרה בהונה המונפק של החברה

סך

יהיה

נמוך אף יותר .
הניתוח המשפטי

.6

:

אט סבורים כי בנסיבות העניין  ,אין לראות בהקצאת המגיות לבעלי המניות הישראלים על פי
חסכם הפשרה " הצעה לציבור " כמשמעותה בסעיף

1

לא חלה חובת פרסום תשקיף בישראל על פי סעיף

לחיק ניירות ערד וכנגזרת לכל על ההברה
15

לחוק ניירות ערד  ,לאור הדמיון בין

המקרה הנדון למקריס שנדונו ( לרציונל שעמד בבסיס וזחלטת מליאת הרשות

: 2008 - 1

" אימתי

הצעת וכויות  ,הצעת רכש חליפין והחלפת מניות במיזוג הגעשית בידי תאגיד זר לא יחשבו

כהצעת לציבוך על פי חוק ניירות ערך " ,
א.

וכן  ,בין היתר  ,מהטעמים חבאים

:

החברה הינה חברת זרה אשר נסחרת מחוד לישראל ואינה מדווחת על פי חוק ניירות
ערך בישראל  .הנפקת ממות החברה לבעלי חמניות הישראלים הינה תוצאת לוואי של

חסכם הפשרה אשר מקורו בחליך משפטי מחוץ לישראל  ,אשר נחתם מחוץ לישראל

וללא קשר לדין הישראלי ואשר אושר על ידי בית משפט אמריקאי .
ב.

לבעלי המניות הישראלים לא היתה כל

ציפייה כי על התמירה בגין התובענה חייצוגית

.

ובכלל ות הקצאת המניות  ,יחולו דיני ניירות הערך של ישראל ראית

שהתביעה הייצוגית אשר

אמנם הובלה על

ידי

לכך

היא

גופים ישראליים הוגשה בארה " ב ולא

.

בבית משפט בישראל בעטף  ,השקעתם של בעלי מניות אלו בחברה מלכתחילה אינה

חוסה תחת הגנת חוק ניירות ערך .
ג.

בנוסף על כך  ,במידה והקצאת המניות היתה תוצאה של הסכם פשרה בעקבות תובענה

ייצוגית אשר נדינה

בישראל ואושר כפסק דין עי

היתה פטורה מתשקיף שכן לא היו רואים

בה הצעח

ידי בית משפט בישראל  ,ההקצאה

לציבור על פי סעיף

15א1א ) 31

)

לחוק

ניירות ערך .
ד.

עצם קיומם של בעלי מניות ישראלים הזכאים לפיצוי על

פי

ההסכם אינו כתוצאה

של

פעולה שיווקית מכוונת כלשחיא של החברה לבעלי מניות אלו  .הקצאת המניות הינה
כאמור על מי הסכס הפשרה שאושר בבית משפט אמריקאי וסופניה לכלל בעלי המניות
הנכללים בקבוצה אשר בית המשפט קיבל את עמדתם במסגרת התובענה

הייצוגית .

בתתאם למידע המצוי בידי חחברה נכון למועד מכתבנו זה  ,בעלי המניות הישראלים
הפוייס לקבל מניות אשר ישקפו לאחר הנפקת חמניות לבעלי המניות הזכאים להקצאת

מניות על פי הסכם הפשרה ,

כ % 0 . 02 -

מהונה המונפק של החגרה ואו כ  zrr~ ooo -דולר

ארה " ב במונחי שווי שוק מגלל שווי ההברה העומד  ,נכון למועד מכתב זה  ,על

כ1 . 4 -

מיליארד דולר ארה " ב )  -שיעור שהט זניה וכא מתוהי .

ח  .הקצאת המניות בעקבות הסכם הפשרה שאושר על ידי בית
בהתאם לסעיף ( 3 ) 8 ( ) 10להוק

בפרסום תשקיף אמריקאי

המשפט תאמריקאי פטורה

ניירות ערך ארה " ב משנת  1933ועל כן אינה מחויבת

,

טיכיט
.7

לאור כל

זאת  ,אנו סבורים  ,כי אין לראות בהקצאת המניות לבעלי המניות הישראלים על פי
לחוק ניירות ערך וכנגרת לכך על החברה

הסכם חפשרה " הצעה לציבור " כמשמעותה בסעיף

1

לא חלה חובת פרסום תשקיף בישראל על פי סעיף

15

לעיל  ,מטרתה לאפשר את יישומו

של חסכם

לחוק ניירות ערך .

בקשת החברה כאמור

הפשרה כפי שאושר על ידי גית

המשפט חאמריקאי

באופן המהיר והיעיל ביותר באופן שלא יפלה את בעלי המניות הישראלים לעומת יתר בעלי
המניות
.8

של

החברה אשר חיו שותפים לתובענה הייצוגית .

לאור כל האמור לעיל  ,מתבקשת הרשות בנסיבות עניינט  ,לתת את הסכמתה לביצוע הקצאת

המניות החברה בהתאם לחסכם הפשרה ללא פרסום תשקיף  ,ואת אישורה  ,כי
פעולות אכיפה עתידיות בהקשר זה  .הואיל וחחברה נדרשת על פי

לא תנקוט

חסכם הפשרה לשלם את

חלקה של התמורה אשר בגינה באפשרותה להקצות מניות עד יום  15בנובמבר ננ , 20נודה משכך

על תשובתכם המהירה לפנייה

.9

וו .

החברה מ71עת לנך שחפניה ותשובת הרשות לח יפורסמו בחתר הרשות  .עם זאת  ,אנו מבקשים
לעכב את פרסום פניה זו והחשובה לח לכל הפחות עד להשלמת חחליך  .כמו כן  ,נבקשכם לעדכן

אותנו קודם לפרסום הפניית וראו התשובה לה .
 . 10החברה תיישם את הנחיית רשות ניירות ערד כפי שתתקבל זלחזלזפין מתחייבת כי תיידע את

הרשות במקרה של אימוץ דעה שונה מזו שתבוא לידי ביטוי בתשובת הרשות לפנייה זו .
 . 11נשמח לעמוד לרשותכם להבהרות נוספות ככל שיידרש .

י
גן -

' f~st

