חוק ניירות ערך )תיקון מס'

,(23

התשס"ד*2004

 .1בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח) 1 1968להלן  החוק העיקרי( ,בסעיף  5
)ו( בכותרת השוליים ,במקום "רכישה של ניירות ערך" יבוא "עשיית עסקה בניירות

תיקון סעיף

5

ערך";
)(2

בסעיף

קטן )א(,

במקום "לא ירכוש ניירות ערך" יבוא "לא יעשה עסקה בניירות

ערך",

) (3בסעיף קטן )ב( ,במקום "או בן זוגו מחזיקים בהם" יבוא "מחזיק בהם" והסיפה
החל במילים "כן יודיע להם"  תימחק.
.2

בסעיף )17ב( לחוק העיקרי ,במקום פסקה
")ג( חוות דעת של עורך דין בנושאים שענינם הנפקת ניירות הערך והצעתם,
לרבות סמבות המנפיק והמציע להנפיקם ולהציעם בצורה המוצעת ,וכן בבל ענין
משפטי אחר ,והכל כפי שנקבע בתקנות.",
)(3

יבוא:

 .3בסעיף  31לחוק העיקרי 
)(1

תיקון סעיף

17

תיקון סעיף

31

בכותרת השוליים ,במקום "חותמי התשקיף" יבוא "לנזק בשל פרט מטעה

בתשקיף";
) (2בסעיף קטן )א( ,האמור בו יסומן ") "(1ואחריו יבוא.

") (2האחריות לפי פסקה ) (1תחול גם על מי שהיה ,במועד שבו אישר
הדירקטוריון את הנוסח הסופי של התשקיף ,דירקטור של המנפיק ,המנהל

הכללי שלו או בעל שליטה
סעיפים קטנים )ג( ו)ד(  בטלים.
בו;".

)(3

.4

אחרי סעיף

"אחריות לנזק

בשל מידע

צופה פני עתיד

32

לחוק העיקרי יבוא:

הוספת סעיף 32א

32א) .א( בסעיף זה" ,מידע צופה פני עתיד'' 
מידע אחר ,המתייחסים לאירוע או לענין עתידיים ,שהתממשותם אינה
ודאית ואינה בשליטתו של התאגיד בלבד.
תחזית ,הערכה ,אמדן או

* התקבל בכנסת ביום ב' בתמוז התשס"ד ) 21ביוני  ;(2004הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה   ,93מיום י' באדר התשס"ד ) 3במרס  ,(2004עמ' .370
 1ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;234התשס"ג ,עמ' .70

)ב( האחריות לפי סעיפים  31ו 32לא תחול לגבי מידע צופה פני
עתיד ,בשל כך בלבד שלא התממש ,כולו או חלקו ,או שהתממש באופן
שונה מכפי שנצפה ,ובלבד שהתקיימו כל אלה:

) (1צוין במפורש לצד המידע באמור ,בתשקיף ,בחוות הדעת,
בדוח ,בסקירה או באישור ,לפי הענין ,כי המידע הוא מידע
צופה פני עתיד;

) (2פורטו לצד המידע כאמור ,בתשקיף ,בחוות הדעת ,בדוח,
בסקירה או באישור ,לפי הענין ,העובדות והנתונים העיקריים
ששימשו בסיס למידע;

) (3הורגשו באופן ברור הגורמים העיקריים שיש להתייחס
אליהם כעשויים להביא לכך שהמידע צופה פני עתיד לא
יתממש.

)ג( הוראות סעיף קטן )ב( לא יחולו לגבי מי שידע כי המידע צופה
פני עתיר לא יתממש; אין בהוראות סעיף קטן זה בדי לגרוע מהוראות
סעיף

.33

)ד( אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאחריות לפי סעיפים  31ו32
לגבי עוברות ,נתונים או פרטים אחרים בתשקיף ,בחוות דעת ,בדוח,
בסקירה או באישור ,לפי הענין ,ששימשו בסיס למידע צופה פני עתיד".
תיקון סעיף

33

בסעיף

.5

33

לחוק העיקרי



) (1בפסקה ) ,(4במקום הרישה עד המילים "אם מסרו" יבוא "על מי שמסר";
)(2

אחרי פסקה

)(4

יבוא:

") (5על מי שלא חתם על התשקיף והוכיח שלא ידע ולא היה עליו לדעת או
לא יכול היה לדעת ,על פרסום התשקיף".
סעיף 35כה

ביטול סעיף 35כה .6
הוספת סעיף

38ג

לחוק העיקרי 

בטל.

אחרי סעיף 38ב לחוק העיקרי יבוא:

.7

"אחריות לנזק
בשל פרט
מטעה בדוח,
בהודעה

במסמך

או

38ג.

)א( הוראות סעיפים

31

עד

34

יחולו ,לפי הענין ובשינויים

המחויבים 

)ו( על תאגיד ,דירקטור של תאגיד ,המנהל הכללי שלו ובעל
שליטה בו  לגבי פרט מטעה שהיה ברוח ,בהודעה או במסמך
שהגיש התאגיד לפי חוק זה )בסעיף זה  דיווח(;
) (2על מי שנתן חוות דעת ,דוח ,סקירה או אישור שנכללו או.
שנזכרו ,בהסכמתו המוקדמת ,בדיווח  לגבי פרט מטעה שהיה
בחוות הרעת ,בדוח ,בסקירה או באישור האמורים.
)ב( בסעיף זה" ,בעל שליטה"  למעט המדינה".

תיקון סעיף

45ג

בסעיף 45ג לחוק העיקרי ,בכותרת השוליים ,במקום "רכישת ניירות ערך" יבוא
.8
"עשיית עסקה בניירות ערך''.

 .9בחוק החברות הממשלתיות ,התשל"ה  ,2 1975בסעיף )11א( 

תיקון חוק
החברות

)(1

אחרי פסקה )9א( יבוא:

)(2

")9ב( הצעת ניירות ערך לציבור על פי תשקיף ,אם סברה הרשות כי כתוצאה
מפרסום התשקיף עלולה המדינה ,בהיותה בעלת שליטה בחברה ,לחוב
באחריות לנזק שייגרם מחמת פרט מטעה שהיה בתשקיף ,לפי חוק ניירות ערך,
התשכ"ח ,1968והודיעה על כך לחברה;";
בפסקה ) ,(10במקום ")9א(" יבוא ")9ב(".

הממשלתיות

 .10על אף הוראות חוק זה ,על עסקה ,למעט רכישה ,שעשייתה טעונה היתר לפי סעיף
לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף לחוק זה או לפי סעיף 45ג לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף  8לחוק
זה ,או לפי סעיף  10לחוק העיקרי ,שנעשתה בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה )בסעיף זה
 יום התחילה( עד תום חודשיים מיום התחילה ,ימשיכו לחול הוראות סעיף < 5לחוק
העיקרי ,כנוסחו ערב יום התחילה.
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