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חוק לתיקון פקודת החברות ,תש"י* 1950
תיקון פקודת
החברות

 .1פקודת

החברות 1תתוקן כך :

אחרי סעיף  119יבוא סעיף זה :
"העברת מפעל
119א ) (1באה חברה נכרית הרשומה בישראל על פי פקודה
של חברה נכרית
זו )בסעיף זה "חברה נכרית"( לידי סידור עם
לחברה ישראלית
חברה כמשמעותה בפקודה זו )בסעיף זה "חברה
ישראלית"( להעברת כל מפעלה' עסקיה' רכושה
והתחיבויותיה לחברה הישראלית  רשאיות שתי
החברות לפנות לבית המשפט' בבקשה בדרך המרצה,
למתן צו המאשר את הסידור .היתה החברה הנכרית
במצב של פירוק עסקים  רשאי המפרק ביחד עם
החברה הישראלית לפנות לבית המשפט כאמור.
) (2הודעה על הגשת בקשה לפי סעיף קטן ) (1ועל
מועד שמיעתה תפורסם ברשומות ובעתון יומי אחד
בישראל ובעתון יומי אחד בארץ בה נתאגדה החברה
הנכרית' שנקבעו על ידי בית המשפט' במועד' בנוסח
ובאופן שבית המשפט קבע .בית המשפט יקבע בהודעה
את המועד והאופן של הפניות על פי סעיף קטן ).(4
) (3היועץ המשפטי לממשלת ישראל יהיה צד בכל
בקשה שהוגשה לפי סעיף קטן ).(1
) (4אדם שיש לו ענין בדבר ,הטוען כי הסידור איננו
מתקבל על הדעת' או שהסידור עלול לפגוע בזכויותיו,
רשאי לפנות לבית המשפט' באופן ובמועד שבית
המשפט קבע ; ובית המשפט לא יתן צו המאשר את
הסידור' אלא לאחר שנתן לכל אדם כזה הזדמנות
להשמיע את דברו.
) (5נוכח בית המשפט כי 
)א( רכוש החברה הנכרית נמצא' כולו או רובו,
בישראל ;
)ב( שר המשפטים העיד' בתעודה בחתימת ידו,
שאישור הסידור יש בו ענין לכלל ;
)ג( הסידור מתקבל על הדעת ומן הדין הוא לתת
את הצו המבוקש'
יתן בית המשפט צו המאשר את הסידור.
" נתקבל בכנסת ביום כ"ז באב תש"י )10
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) (6בית המשפט רשאי ,אם בתוך הצו המאשר את
הסידור ואם בצו נפרד לאחר מכן ,לתת הוראות בנוגע
לענינים הבאים ,כולם או מקצתם :
)א( שמירה על זכויותיו של כל אדם ,שפנה לבית
המשפט על פי סעיף קטן ) (4בטענה כי הסידור
עלול לפגוע בזכויותיו ;
)ב( הקצאה או הקצבה על ידי החברה הישראלית
של מניות ,אגרותחוב או טובותהנאה דומות
בחברה הישראלית אשר על פי הסידור עם
החברה הנכרית צריכה החברה הישראלית להק
צותן או להקציבן למישהו או בשבילו ו
)ג( חיסול החברה הנכרית בישראל מבלי להזדקק
לפירוקעסקים ;
)ד( כל דבר או ענין אחר הנראה בעיני בית
המשפט כנחוץ או כמועיל לשם ביצוע הסידור.
) (7נתן ביתהמשפט צו המאשר את הסידור ,הרי
מהיום שנקבע בצו באה החברה הישראלית לכל דבר
וענין ,וללא הפסק ,במקום החברה הנכרית ,כאילו שתי
החברות היו זהות ; ומבלי לפגוע בכלליות האמור :
)א( כל המפעל ,העסקים ,הרכוש וההתחיבויות
של החברה הנכרית עוברים לחברה הישראלית
ומוקנים לה ;
)ב( כל החוזים וההתקשרויות ,בין אם ניתנים
להעברה או לא ,נמשכים בתקפם המלא כאילו
החברה הישראלית היא צד להם במקום החברה
הנכרית ;
)ג( כל משא ומתן משפטי התלוי ועומד בשמה
של החברה הנכרית או נגדה נמשך בשמה של
החברה הישראלית או נגדה ;
)ד( כל פסק דין ,צו או החלטה שניתנו נגד
החברה הנכרית או לזכותה ,רואים אותם כאילו
ניתנו נגד החברה הישראלית או לזכותה ;
)ה( בכל מסמך ,חוזה או התקשרות ,בין אם
החברה הנכרית היא צד לו או לא ,בא שמה של
הישראלית

החברה
הנכרית,
) (8שר האוצר רשאי ,בהוראה כללית או מיוחדת,
לפטור כל העברת רכוש או התחיבות ,כל תיקון של
רישום ,וכל פעולה אחרת הנעשית עקב צו המאשר
סידור כאמור  מכל מס ,אגרה או תשלום אחר,
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במקום שמה של

החברה

מקצתו,

המשתלמים

למדינה

או

לרשות

כולו או
מקומית.
) (9החברה הישראלית תפרסם את הצו המאשר את
הסידור ברשומות ,ובעתון יומי אחד בישראל ובעתון
יומי אחד בארץ בה נתאגדה החברה הנכרית ,שנקבעו
על ידי בית המשפט' במועד שבית המשפט קבע.
) (10ניתן צו על פי סעיף זה' תגיש החברה הישראלית
העתקה מאושרת מהצו לרושם החברות בתוך שבעה
ימים מיום מתן הצו .עברה החברה על הוראה זו,
דינה  קנס עד חמש לירות לכל יום שבו נמשכת
העבירה ; וכל מנהל עסקים ,מזכיר או פקיד אחר
של החברה המרשים ביודעים את העבירה ,דינם כדין
החברה כאמור.
בישראל

) (11הורה הצו על חיסול החברה הנכרית
ירשום הרושם את דבר החיסול בפנקסיו.
) (12בסעיף זה כולל הביטוי "רכוש" כל רכוש ,זכות
מוחזקת או ראויה ,טובתהנאה ,כוח ,הרשאה ,או סמכות
מאיזה מין שהוא ; והביטוי "התחיבויות" כולל כל
התחיבות ,קיימת או ראויה ,וכל חובה שהיא ו וכל זאת
בין אם הרכוש או ההתחיבויות ניתנים להעברה ובין
אם לא".
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