פקודת החברות )תקון(
מס'  10לש' .1935

פקודה המוסיפה לתקן את פקודת החברות1929 ,
הואיל ובדבר מלך במועצה מיום העשרים בדצמבר ,1934 ,נקבע שהסעיפים
 104,103ו 105מחוק הפרלמנט של הממלכה המאוחדת המכונה בשם חוק החברות,
 ,1929או כל חוק שהוא ברתוקף אותה שעה והמתקן או מחליף את הסעיפים הנ"ל,

יחולו על פלשתינה )א"י( מתאריך אותו דבר מלך:
והואיל ורצוי להתקין הוראות גומלין בפלשתינה )א"י(.

לפיכך מחוקק בזה הנציב העליון לפלשתינה )א"י( בעצתה של המועצה
הפלשתינאית )א"י( לאמור :
השם הקצר

 .1פקודה זו תקרא פקודת החברות )תקין( ,1935 ,ופקודת החברות,
)שתקרא להלן הפקודה העיקרית( ופקודת החברות )תקון(  ,1932ופקודת החברות
)תקון(  ,1934ופקודה זו תקראנה יחדיו פקודת החברות.19291935 ,

,1929

הכנסת סעיפים הרשים
 .2הפקודה העיקרית תתוקן ע"י הכנסת הסעיפים דלקמן אחרי סעיף
לפקודה העיקרית לפקודה שיסומנו במספרים  35א 35 ,ב 35 ,ג 35 ,ד ,ו 35ה :

"סמכותה של חברה
לההויק פנקס סניף

35

 35א (1) .חברה בעלת מניות
מורשית לכך עפ"י תקנותיה ,לדאוג לכך שינהלו בממלכה
המאוחדת של בריטניה הגדולה ואירלנד הצפונית פנקססניף
של חברים הגרים בממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה
ואירלנד הצפונית )בפקודה זו יקרא "פנקססניף"(.
רשאית,

אם היא

) (2החברה תמסור הודעה לרושם על מקום
המשרד שבו מנהלים כל פנקססניף ועל כל שנוי במקום,
ואם נפסק ,צריכה החברה להודיע על הפסקתו ,וכל הודעה

כזאת צריכה להנתן בתוך חדש אחד מיום פתיחת המשרד
או השנוי או ההפסקה ,הכל לפי הענין.
) (3חברה שאינה מקיימת סעיף זה תהא צפויה
לקנס שלא יעלה על שני פונטים לכל יום שבו נמשכת
העברה ,וכל מנהל ,מנהל עסקים ,מזכיר או פקיד אחר של
החברה ,המרשה זאת ביודעין או בזדון ,יהא צפוי לקנס
כיוצא בזה.

תקנות בענין פנקס
סניף

 35ב (1) .פנקססניף יחשב כחלק מפנקס החברים

של החברה )הנקרא בסעיף זה "הפנקס העיקרי"(.
) (2הפנקס יתנהל באותו אופן שבו מנהלים

את הפנקס העיקרי לפי פקודה זו ,רק המודעה לפני חתימת
הפנקס תפורסם באחד העתונים הנפוץ במחוז שבו מנהלים
את פנקסהסניף.

) (3החברה תשלח למשרדה הרשום בפלשתינה
)א"י( העתקה מכל רשימה בפנקס הסניף שלה בהקדם
האפשרי לאחרי שהרשימה הוכנסה בו ותדאג לכך שינהלו
במשרד רשום כזה העתק מפנקס הסניף שלה שיכנסו בו
רשימות כהלכה ,מזמן לזמן.
כל העתק כזה יחשב ,לצורך פקודה זו ,כחלק מהפנקס
העיקרי.

) (4בהתאם להוראות סעיף זה ביחס להעתק
הפנקס ,תהיינה המניות הרשומות בפנקססניף מצויינות באופן
נבדל מן המניות הרשומות בפנקס העיקרי ,וכל אותו הזמן
שבו נמשך הרישום אין לרשום בשום פנקס אחר כל
טרנסאקציה ביחס למניות הרשומות בפנקססניף.

) (5רשאית חברה להפסיק לנהל פנקססניף
ומשהפסיקה פנקס זה תעבורנה כל הרשימות שבאותו פנקס
לפנקס העיקרי.

) (6בהתחשב עם הוראות פקודה זו רשאית
כל חברה לקבוע בתקנותיה הוראות בענין הנהלת פנקסי סניף,
ככל אשר תמצא לטוב.

) (7חברה שאינה מקיימת סעיף זה ,תהא
צפויה לקנס שלא יעלה על שני פונטים לכל יום שבו נמשכת
העברה ,וכל מנהל ,מנהל עסקים ,מזכיר או פקיד אחר של
החברה ,המרשה זאת ביודעין או בזדון ,יהא צפוי לקנס
כיוצא בזה.

מיסי בול לגבי מניות
הרשומות בפנקסי
הסניף

 35ג .תעודת העברה של מניה הרשומה בפנקססניף,
תחשב כהעברת נכסים הנמצאים מחוץ לפלשתינה )א"י(,
ותהא פטורה ממס בולים המוטל בפלשתינה )א"י( ,חוץ אם

נערכה ונחתמה בחלק מחלקי פלשתינה )א"י(.

הוראות בענין פנקס
סניף המתנהל
בפלשתינה )איי(

 35ד .רשאי הנציב העליון.במועצה ע"י צו שיפורסם
בעתון הרשמי להורות שהסעיפים הקטנים ),(7) ,(5) ,(4
) (8מסעיף  29וסעיף  35מפקודה זו יחולו ,בהתחשב עם כל

שנוי או התאמה המפורטים בצו ,לגבי כל פנקסי סניף של
חברים תושבי פלשתינה )א"י( ,של חברות שנרשמו עפ"י
חוקי הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה ואירלנד

הצפונית המתנהלים בפלשתינה )א"י( ,כשם שהם חלים
לגבי פנקסי חברות בגדר מובנה של פקודה זו.
סמכותו של הנציב
העליון להטיל את
הוראות הסעיפים

מ '35א .עד  ,35ד.
מפקודה זו על מדינות

ידועות

 35ה .אם נוכח הנציב העליון כי בתוקף החוק הנוהג
בכל ארץ מחוץ לממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה
ואירלנד הצפונית  :

)א( רשאיות חברות שנרשמו עפ"י אותו חוק לנהל
בפלשתינה )א"י( פנקססניף של חבריה
הגרים בפלשתינה )א"י( ,וכן
)ב( שכל תעודת העברה של מניה הרשומה בכל
פנקס המתנהל כאמור ,פטורה ממס בולים
המוטל באותה מדינה) ,חוץ אם נערכה ונחתמה
באיזה חלק מאותה מדינה( ,וכן
)ג( כי יש סמכות לחברה שנרשמה בפלשתינה )א"י(,

לבקר ולתקן
בפלשתינה )א"י(,

כל

פנקססניף

המתנהל

רשאי הנציב העליון בצו שיפורסם בעתון הרשמי
להורות שהסעיפים מ 35א עד  35ד ועד בכלל ,מפקודה זו
יחולו אף על אותה ארץ ,בהתחשב עם כל תקון או התאמה
המפורשים בצו.
א .ג .ווקאפ
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בפברואר,

1935

נציב עליון

