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המקורות המשפטיים להסדרת פעילות שוק ההון בישראל.
דרכים לגיוס הון.
תפקידי רשות ניירות ערך.
היבטים עיקריים בפרסום תשקיף.
היבטים עיקריים בפעילות חברה ציבורית )דיווח ,התנהלות(.
תיאור עסקי התאגיד )"דו"ח ברנע"(.
אחריות בעלי שליטה ונושאי משרה.
פטור ,שיפוי וביטוח
רישום כפול של חברות הרשומות למסחר בחו"ל.
מגמות חדשות ועתידיות בדיני ניירות ערך.

המקורות המשפטיים
לפעילות שוק ההון בישראל








חוק ניירות ערך ,התשכ"ח – .1968
חוק החברות ,התשנ"ט – .1999
תקנות והנחיות מכוח חוק ניירות ערך.
תקנות מכוח חוק החברות.
תקנון הבורסה ,הנחיות הבורסה והחלטות דירקטוריון
הבורסה.
חוקים ספציפיים )בענפי הבנקאות ,הביטוח וכיו"ב(.

דרכים לגיוס הון
דרכים עיקריות לגיוס הון:
) (1אשראי בנקאי.
) (2גיוס הון לא בנקאי סחיר :מהציבור ,באמצעות תשקיף,
וממשקיעים מוסדיים )מניות ,אג"ח סטרייט ,אג"ח להמרה,
אופציות למניות/לאג"ח ומכשירים מובנים(.
) (3גיוס הון לא בנקאי בלתי סחיר :ממשקיע ספציפי או
ממשקיעים מוסדיים.

דרכים לגיוס הון  -המשך
תשקיף המיועד לציבור ולמשקיעים מוסדיים.
מה נדרש?

היתר רשות ני"ע לפרסום התשקיף.
אישור הבורסה לרישום למסחר .דרישות הסף קבועות בתקנון הבורסה
)הון עצמי ,החזקות ציבור ,תקופת פעילות ועוד– בהתאם למספר חלופות(.

יתרונות

ני"ע זמינים למסחר )למעט מגבלות על בעלי עניין סמוך לאחר התשקיף(.
אפשרות לעצב את ניה"ע בהתאם לצורכי החברה )בכפוף לתנאי השוק
ולהוראות הבורסה(.
גיוון – אפשרויות רבות לבניית הרכב וסוג ני"ע המוצעים לציבור.
הצפת שווי.

חסרונות

ארוך יחסית לביצוע.
עלויות גבוהות.
רמת אחריות משפטית גבוהה.
חשיפת מידע על החברה – חסרון תחרותי.
כללי התנהגות מוקפדים וחמורים יותר לעומת חברה פרטית.

דרכים לגיוס הון  -המשך
הנפקה שלא לציבור )משקיעים מוסדיים( של ניירות ערך קיימים
הרשומים למסחר ).(PIPE
מה נדרש?

אישור הבורסה לרישום למסחר.
אישורים ודיווחים נוספים בהתאם למהותיות ההנפקה )הקצאה
מהותית ,הקצאה חריגה וכו'(.

יתרונות

קל יחסית לביצוע.
לוח זמנים קצר.

חסרונות

על ניה"ע המונפקים חלים כללי חסימה.
אפשרי רק ביחס לני"ע קיימים ,ובתנאיהם.
רמת אחריות משפטית גבוהה.

דרכים לגיוס הון  -המשך
הנפקת ניירות ערך לא סחירים )אג"ח ,אופציות לאג"ח(*.
*  -על הנפקת ניירות ערך המירים למניות חלים הכללים בדבר הקצאה מהותית/חריגה וכן נדרש אישור הבורסה לרישום
למסחר של המניות נשוא הנייר.

מה נדרש?

הסכמה חוזית מול המשקיעים על תנאי הנייר.

יתרונות

קל יחסית לביצוע.
לוח זמנים קצר משל תשקיף )אך לרוב ארוך מ.(PIPE -
אפשרות לעצב את ניירות הערך המוצעים בהתאם לצורכי החברה
)בכפוף להסכמות החוזיות/תנאי שוק(.

חסרונות

לא סחיר.
בד"כ ניה"ע יהיו בתנאים נחותים )לחברה( מני"ע מקבילים שהוצעו
לציבור.

תפקידי רשות ניירות ערך
רשות ניירות ערך היא הרשות המופקדת על אכיפת דיני ניירות
הערך בישראל ,ותפקידה הינו "שמירת ענייניו של ציבור
המשקיעים בניירות ערך" )סע'  2לחוק ני"ע(.
)(1

)(2

תפקידיה העיקריים של הרשות הינם:
התרת פרסום תשקיף – וידוא ביצוע גילוי נאות בתשקיף
)על פי דין ובהתאם לנסיבות(.
פיקוח על דיווחי החברות הציבוריות במהלך חייהן השוטף -
הקפדה על קיום הוראות הדין ובקשת הבהרות ,ככל
שנדרשות )לרשות ני"ע גם סמכות להגיש כתבי אישום בגין
אי קיום הוראות החוק(.

היבטים עיקריים בפרסום תשקיף
המקור לדרישות בדבר הפרטים שיש לכלול בתשקיף מצוי
בחוק ניירות ערך ובתקנות ני"ע )פרטי התשקיף מבנהו
וצורתו( .הכלל הבסיסי ,לפיו ייבחן כל נושא הקשור בהיקף
הגילוי בתשקיף ,הוא כי יש לכלול בתשקיף כל פרט "העשוי
להיות חשוב למשקיע סביר השוקל השקעה בניירות ערך
של המנפיק".

היבטים עיקריים בפרסום תשקיף  -המשך
נושאים מרכזיים אליהם נדרשת התייחסות בתשקיף:
) (1פרטי ניירות הערך המוצעים ותנאיהם
) (2אופן הצעת ניירות הערך ,כולל חיתום )ככל שרלבנטי(
) (3הון התאגיד
) (4תיאור עסקי התאגיד )"ועדת ברנע"(
) (5ניהול החברה
) (6בעלי עניין
) (7דוחות כספיים

היבטים עיקריים בפעילות חברה ציבורית
על חברה חברה ציבורית חלים כללים שונים מפעילותה של
חברה פרטית .כללים אלו באים לידי ביטוי בשני מישורים
עיקריים:
דיווחים לציבור.
התנהלות חברה ציבורית.

היבטים של דיווח חברה ציבורית
דיווח שוטף על פעילות התאגיד )דוחות מיידיים( ותוצאותיו
העסקיות )דוחות כספיים ותקופתיים( ,כדוגמת:
דיווחים הנוגעים לכל עניין מהותי לפעילות התאגיד;
פרסום דוחות כספיים ותקופתיים בהתאם לדיני ניירות ערך;
החזקות בעלי עניין במניות החברה הציבורית;
התקשרויות עם בעלי עניין;
פרטי נושאי משרה;
שינויים בהון.

היבטים בהתנהלות חברה ציבורית
במספר רב של תחומים חלים על חברה ציבורית כללים
שאינם חלים על חברה פרטית ,כדוגמת:






הוראות בדבר מינוי נושאי משרה )יו"ר ,מנכ"ל ,דח"צים,
דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית(;
חובת מינוי מבקר פנים וועדת ביקורת;
הוראות בדבר הליך האישור הנדרש לעסקאות בעלי עניין ,בעלי
שליטה ונושאי משרה ,לרבות דרישת רוב מיוחס;
הגבלות על רכישת מניות "דבוקת שליטה" או עליה באחזקה מעל
ל ,90% -שלא באמצעות הצעת רכש;
הוראות פרוצדורליות בקשר לאופן זימון אסיפות.

תיאור עסקי התאגיד )"דו"ח ברנע"(
החל משנת  2005נכנס לתוקף תיקון לתקנות ני"ע )פרטי
התשקיף מבנהו וצורתו( ,שעיקרו הוראות מפורטת בדבר תיאור
עסקי התאגיד .במסגרת התיקון בוצעה קונקרטיזציה של
דרישות הגילוי )העלאת תורה בע"פ על הכתב והוספת דרישות
נוספות(.
ההוראות בתקנות האמורות "יובאו" גם לדוחות התקופתיים,
באמצעות תקנות ני"ע )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,שהוסיפו
דרישה למתן תיאור נרחב של עסקי התאגיד במסגרת הדוחות
השנתיים אותם מפרסמת החברה הציבורית.

תיאור עסקי התאגיד )"דו"ח ברנע"( -המשך
במסגרת הפרטים שנדרשים להיות מתוארים בתשקיף/דוחות
תקופתיים ,נכללים )בין היתר( גם הנושאים הבאים:
 חלוקה לתחומי פעילות וקבוצות מוצרים;
 המידע הכספי שיש לגלות;
 פירוט נדרש באשר ללקוחות וספקים מהותיים )וקביעת רף
"מהותיות"(;
 התייחסות להון החוזר של התאגיד ולאופן מימון פעילותו;
 יעדים ואסטרטגיה עסקית;
 צפי להתפתחות;
 גורמי סיכון )כולל איפיון רמת הסיכון(.

אחריות בעלי שליטה ונושאי משרה
לבעלי השליטה ונושאי המשרה בחברה מייחסים אחריות הולכת
וגוברת לפעילות החברה בכלל ,ולדיווחיה בפרט:
א .אחריות החותמים על התשקיף ,קרי הדירקטורים ,וכן בעל
השליטה ומנכ"ל החברה ,בגין פרט מטעה בתשקיף )סע' 31
לחוק ני"ע(.
ב .אחריות "מי שנתן חוות דעת ,דו"ח ,סקירה או אישור שנכללו או
נזכרו בתשקיף" ,כולל החותמים על הדוחות )סע'  32לחוק ני"ע(.
ג .האחריות כאמור תחול גם על פרט מטעה בדו"ח מיידי )סע' 38ג
לחוק ני"ע(.
ד .עם זאת ,נוסף כלל " "Safe Harborלגבי אחריות בגין מידע
צופה פני עתיד שלא התממש.

פטור ,שיפוי וביטוח
בנושא פטור ,שיפוי וביטוח של נושאי משרה נקבעו בחוק החברות כללים
מפורטים )אשר חלים הן על חברות פרטיות והן על חברות ציבוריות(:
 לא יינתן שיפוי ולא יהיה תוקף לביטוח שעניינו :הפרת חובת אמונים
)למעט תום לב ולטובת החברה(; הפרת חובת זהירות בכוונה או
בפזיזות )למעט רשלנות(; פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא
כדין; קנס או כופר.
 שיפוי נושא משרה מותנה בקיום הוראה בתקנון המאפשרת שיפוי
כאמור ,ויכול לכלול :חבות כספית שהוטלה על נושא המשרה; הוצאות
התדיינות סבירות ,לרבות הוצאות בקשר לחקירה שנוהלה )כאשר
ההליך הסתיים ללא כתב אישום או הליך בו זוכה נושא המשרה(.
 התחייבות מראש לשיפוי תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים
לאור פעילות החברה בפועל וכן לסכום/אמת מידה שהדירקטוריון קבע
כי הם סבירים.

הרישום הכפול –
חברות רשומות למסחר בחו"ל
החל משנת  2001ניתן לבצע "רישום כפול" של ני"ע של תאגיד
ישראלי שניירות הערך שלו רשומים למסחר בחו"ל )נכון להיום,
רק בבורסות  AMEX ,NYSE ,NASDAQו .(LSE -הרישום
למסחר נעשה לפי "מסמך רישום" ,ללא צורך בתשקיף.
הדרישות לביצוע רישום כפול הינן משך התקופה בה רשומים
ניירות הערך למסחר בחו"ל ושווי ניירות הערך.
על חברה שביצעה רישום כפול חלות חובות הגילוי על פי הדין
הזר החל על ניירות הערך הרשומים למסחר בחו"ל.

מגמות חדשות ועתידיות בדיני ניירות ערך
)(1

תשקיפי מדף.

)(2

ניירות ערך מסחריים.

)(3

האחדה של דרישות הדיווח ורמתו והעלאת רמת הביקורת
)סקר עמיתים ,ביקורת ע"י רשות ני"ע(.

)(4

הקפדה נוספת על דיווחים בקשר עם עסקאות בעלי עניין.

)(5

גילוי בדבר שכר רו"ח מבקר.

מגמות חדשות ועתידיות
בדיני ניירות ערך  -המשך
)(6

דרישה להחלטה בדבר מספר נדרש של דירקטורים בעלי
מיומנות חשבונאית ופיננסית ,ודיווח בדבר זהותם.

)(7

קוד אתי.

)(8

ועדת גושן )עצמאות הדירקטוריון ,הרכב ועבודת ועדת ביקורת,
אישור עסקאות בעלי שליטה ,בימ"ש לדיני חברות ודיני ני"ע(.

)(9

החמרה בענישה על עבירות ני"ע )לאחרונה  -פס"ד פלדמן(.

תודה רבה

