
*1994 התשנ"ד ,(13 מס' (תיקון ערך ניירות חוק

יבוא בסופו העיקרי), החוק  (להלן התשכ"ח1968 ערך, ניירות לחוק 12(ד) בסעיף ו.
של פרסום להתיר בקשות על שיחולו נפרדים טיפול סדרי כאמור לקבוע הרשות 'ורשאית

 תשקיפים

הממשלתיות, החברות בחוק כמשמעותה הפרטה החלטת במסגרת המוצאים (ו)

סדרי החלת הענין, שבנסיבות קבעה הפרטה לעניני השרים ועדת אם ,2 התשל'ה1975
ההפרטה; לקידום חשובה נפרדים טיפול

שעה), (הוראת שבהסדר הבנקאיות המניות בחוק כהגדרתן המניות מכירת לצורך (2)
;3 התשנ''ד1993

שקבעה מסכום פחות לא הוא העצמי שהונה חברה שהוא מנפיק בירי המוצאים (3)

של הכספים לוועדת תימסר כאמור קביעה על הודעה האוצר; שר באישור הרשות,
ברשומות; ותפורסם הכנסת

כספיים דו''חות לערוך דין, לפי החייבת, חברה שהוא מנפיק בירי המוצאים (4)

כספיים דו''חות לערוך או אחרות, חברות מספר של כספיים דו''חות עם מאוחדים
הרשות לדעת אם המאזני, השווי בשיטת אחרות חברות במספר השקעות בהם שכלולות

'. הענין בנסיבות מוצדקת כאמור חברות של תשלובת על נפרדים טיפול סדרי החלת

12 סעיף תיקון

יבוא: (א) קטן סעיף במקום העיקרי, לחוק 18 בסעיף . 2

ו17, 16 סעיפים לפי בתשקיף לכלול שיש הפרטים כל את תכלול תשקיף של טיוטה "(א)

'. המוצעים הערך ניירות מחיר את בטיוטה לכלול שלא ניתן אך

18 סעיף תיקון

. יבוא: העיקרי לחוק 20 סעיף אחרי 20א3. סעיף הוספת

בריקה באישור'נהלי הרשות בירי ייקבעו תשקיפים טיוטות של הבדיקה נהלי (א) 20א.
של סוגים לפי שיהיו יבול הבריקה נהלי ברשומות; ויפורסמו האוצר, שר

סיווג כל לפי או לציבור, הצעות של או מציעים של מנפיקים, של ערך, ניירות
אחר.

האוצר, שר שאישר (א) קטן בסעיף כאמור הבדיקה נהלי על הודעה (ב)
לאחר ברשומות יפורסמו והם הכנסת, של הכספים לועדת הרשות תמסור

חבר מצד דרישה באה לא אז עז אם ההודעה, מסירת מיום ימים עשר ארבעה

הבדיקה ונהלי הועדה בה תדון כאמור, דרישה באה לבטלם; הכספים ועדת
ביטלה לא הועדה אם הדרישה, מיום ימים שלושים לאחר ברשומות יפורסמו

'. אותם

יבוא: (א) קטן סעיף במקום העיקרי, לחוק 21 בסעיף .4

התשקיף בטיוטת נתקיימו כי דעתה נחה אם תשקיף לפרסום היתר תיתן הרשות ''(א)
לפני לקבל שיש דין פי על ההיתרים כל וניתנו פיו, על הרשות ודרישות זה חוק הוראות
שנראה הבדיקה נוהל נקיטת ירי על כאמור דעתה להניח רשאית הרשות התשקיף, פרסום

20א." סעיף לפי שנקבעו הבדיקה נהלי מבין מתאים לה

ו2 סעיף תיקון

,2226 חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1994 בפברואר 28) התשנ'ד באדר י"ז ביום בכנסת נתקבל
.(1995 בדצמבר 6) התשנ"ד בכסלו כ'ב מיום
.112 עמ' התשנ"ב, :234 עמ' התשכ"ח, ס'ח
עמ'.162 התשנ"ג, ;132 עמ' התשל"ה, ס"ח 2

עמ'.10 התשנ"ד, ס"ח 3



46 סעיף 75%תיקון לפחות המהווים הדירקטוריון חברי ''רוב במקום העיקרי, לחוק 46(ב) בסעיף .5
ודשאים בישיבה המשתתפים הדירקטוריון מחברי שלישים ''שני יבוא בישיבה'' מהמשתתפים

בהצבעה'', להשתתף

48 סעיף האסיפהתיקון של רגילה בהחלטה רשאית, "הבורסה במקום העיקרי, לחוק 48(א) בסעיף . 6

רשאי''. הבורסה ''דירקטוריון יבוא הכללית''

חוק תיקון
ערך ניירות

 (11 מס' (תיקון
2 מס'

(ד) קטן סעיף במקום ,14 בסעיף ,4 התשנ''א1990 ,(11 מס' (תיקון ערך ניירות בחוק . 7
יבוא:

התשנ''ו באדר טי יום עד זה, בחוק כנוסחו העיקרי לחוק 56(ד) סעיף של תחולתו "(ד)
.(1996 בפברואר 29)

1994).תחילה במרס 1) התשנ''ד באדר י''ח ביום 7 סעיף של תחילתו . 8

וייצמן עזר
המדינה נשיא

רבין יצחק
הממשלה ראש
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האוצר שר

וייס שבח
הכנסת ראש יושב


