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הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס'  ,)63התשע"ז–2017
הצעת חוק זו נדונה בכנסת בקריאה הראשונה ביום י"ט בתמוז
התשע"ו ( 25ביולי  ,)2016והועברה לוועדת הכספים.
הצעת החוק מוגשת – ללא הסתייגויות – לקריאה השנייה ולקריאה
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הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית
מספר פנימי2005800-2744 :

נספח מס' מ/1062-א'
חוק ניירות ערך (תיקון מס'  ,)63התשע"ז–2017
תיקון סעיף 15ב

.1

בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח–( 11968להלן – החוק העיקרי) ,בסעיף 15ב ,אחרי
פסקה ( )5יבוא:
"()6

(א)

רישום מניות של תאגיד למסחר בבורסה ,על ידי הבורסה,

בהתאם להוראות פרק ה'3א;
(ב)

הצעה בדרך של זכויות שנעשית מחוץ לישראל על ידי התאגיד

שמניותיו רשומות למסחר בבורסה כאמור בפסקת משנה (א) ,ומופנית
לכלל בעלי המניות מסוג המניות הרשומות למסחר כאמור;
הצעת ניירות ערך שנעשית מחוץ לישראל ומופנית לכלל בעלי
(ג)
המניות מסוג המניות הרשומות למסחר בבורסה כאמור בפסקת משנה
(א) ,בתמורה למניותיהם;".
הוספת פרק ה'3א .2

אחרי סעיף 35לג לחוק העיקרי יבוא:
"פרק ה'3א :רישום למסחר על ידי בורסה של מניות תאגיד הנסחרות
בבורסה זרה
תנאים לרישום
למסחר על ידי
בורסה של מניות
תאגיד הנסחרות

35לג( .1א) בורסה רשאית לרשום למסחר מניות של
תאגיד שהתאגד מחוץ לישראל ,אם מתקיימים
במועד הרישום כל אלה:

בבורסה זרה
( )1המניות רשומות למסחר בבורסה
לניירות ערך המנויה בתוספת השנייה א'
(בפרק זה – בורסה זרה);

 1ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;234התשע"ו ,עמ' .1261
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( )2אין לתאגיד זיקה של ממש לישראל;
לעניין זה ,יראו תאגיד כתאגיד שאין לו
זיקה של ממש לישראל אם מתקיימים
לגביו ,בין השאר ,כל אלה ,על פי הדיווחים
שהתאגיד חב בהם לפי הדין הזר שחל עליו:
(א)

ניהול עסקיו ,למעט פעילות

כאמור שאינה מהותית ,נעשה מחוץ
לישראל;
(ב)

רוב חברי הדירקטוריון ורוב

נושאי המשרה של התאגיד אינם
תושבי ישראל;
נכסי התאגיד ,למעט נכסים
(ג)
שאינם נכסים מהותיים ,נמצאים
מחוץ לישראל;
( )3

שווי שוק התאגיד עולה על 50

מיליארד דולר של ארצות הברית של
אמריקה או על סכום אחר שקבע שר
האוצר ,בצו ,לפי הצעת הרשות ובאישור
ועדת הכספים של הכנסת; לענין זה" ,שווי
שוק התאגיד" – כפי שתקבע הבורסה
בתקנון או בהנחיות על פיו.
(ב) בורסה רשאית לרשום למסחר לפי סעיף זה
את מניותיהם של  50תאגידים לכל היותר ,אלא
אם כן קבע שר האוצר ,בצו ,לפי הצעת הרשות
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,מספר גבוה
יותר.
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בורסה תבטיח כי רישום מניות למסחר לפי
(ג)
סעיף זה ,והמסחר במניות שנרשמו כאמור ,ייעשו
באופן שיהיה ניתן להבחין בין מניות אלה לבין
ניירות ערך אחרים הרשומים למסחר בבורסה ,וכי
יינתן מידע למשקיעים בדבר הסיכונים הכרוכים
במסחר במניות שנרשמו למסחר לפי סעיף זה.
אי-תחולת הוראות 35לג .2ההוראות לפי פרק ו' לא יחולו על תאגיד שמניותיו
נרשמו למסחר בבורסה לפי הוראות פרק זה.
פרק ו'
תקנות לעניין

35לג .3שר האוצר ,לפי הצעת הרשות או בהתייעצות

רישום מניות

עימה ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,רשאי

למסחר לפי פרק

לקבוע בתקנות הוראות בעניין רישום מניות

ה'3א ומחיקה

למסחר לפי פרק זה ומחיקה מהמסחר של מניות

מהמסחר של מניות
כאמור

שנרשמו למסחר כאמור ,ובכלל זה תנאים נוספים
לרישום המניות למסחר כאמור.

הוראות לבורסה
לעניין הבחנה
וגילוי מידע

35לג( .4א)

הרשות תורה לבורסה בדבר אופן ההבחנה

וגילוי המידע למשקיעים לפי הוראות סעיף
35לג(1ג); הוראות לפי סעיף קטן זה יכול שיינתנו,
בין השאר ,לעניין הגישה למסחר ,מועד גילוי
המידע ,הדרך שבה יינתן המידע ,תוכנו וכל עניין
אחר הדרוש לדעת הרשות לצורך הבחנה וגילוי
מידע לפי סעיף זה.
(ב) הוראות שנתנה הרשות לפי סעיף קטן (א)
יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות ,והודעה על
פרסומן ומועד תחילתן תפורסם ברשומות.

אגרות בעד רישום 35לג .5שר האוצר ,לפי הצעת הרשות או בהתייעצות עמה

תיקון סעיף 46ב

.3

מניות למסחר לפי
פרק ה'3א והמסחר

ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,רשאי לקבוע
הוראות לעניין אגרות שתשלם בורסה בעד רישום

בהן

מניות למסחר לפי פרק זה והמסחר במניות
הרשומות כאמור".

בסעיף 46ב לחוק העיקרי ,אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
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"(א )1הוראות סעיף זה לא יחולו על רישום מניות למסחר בידי בורסה ,לפי
הוראות פרק ה'3א".
הוספת תוספת
שנייה א'

.4

תחילה

.5

אחרי התוספת השנייה לחוק העיקרי יבוא:

"תוספת שנייה א'
(סעיף 35לג)1
בורסה זרה
( )1
( )2

);New York Stock Exchange (NYSE
National Association of Securities Dealers Automated

)."Quotation Global Select Market (NASDAQ
תחילתו של חוק זה ביום תחילתן של תקנות לפי סעיפים 35לג 3ו35-לג 5לחוק
העיקרי ,כנוסחם בסעיף  2לחוק זה.
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