חוק השקעות משותפות בנאמנות )תיקון מס'

,(9

התשס"ה*2004

 .1בחוק השקעות משותפות בנאמנות ,התשנ"ד) 1 1994להלן  החוק העיקרי( ,בסעיף ,1
בהגדרה ""בעל עניך" ,הון עצמי"" ,החזקה"" ,הרשות"" ,חברה מסונפת"" ,פרט מטעה",
"רשם"" ,שליטה"" ,המילה "רשם"  תימחק.

תיקון סעיף

ו

בסעיף )8א( לחוק העיקרי ,במקום "לרשם" יבוא "לרשות" ,ובסופו יבוא "שונה הסכם
.2
הקרן ,יגיש מנהל הקרן לרשות את הסכם הקרן המתוקן לפני מועד כניסתו לתוקף של

תיקון סעיף

8

השינוי".

.3

בסעיף

)31ב(

לחוק העיקרי ,בפסקה

),(1

במקום "לרשם ולבורסה" יבוא "לבורסה".

 .4בסעיף  33לחוק העיקרי 

תיקון סעיף

)(1

בכותרת השוליים ,המילים "ודו"חות על הקרן"  יימחקו;

)(2

בסעיף קטן )א( ,במקום "ימציא למפיץ" יבוא "ימציא למפיץ ,לפי דרישתו;",

)(3
)(4

סעיף
בסעיף קטן

קטן )ב(



תיקון סעיף 31
33

בטל;

)ג( ,הסיפה החל במילים "קיבל המפיץ עותק" 

תימחק.

בסעיף )34א( לחוק העיקרי ,במקום "ולרשם'' יבוא "ולבורסה''.

תיקון סעיף

54

בסעיף  39לחוק העיקרי ,בפסקה ) ,(3במקום "ולרשם'' יבוא "ולבורסה" ,והמילים "ואם
.6
תוקן בדו''ח פרט מטעה ביחס לקרן סגורה  משהגיש את הדו''ח גם לבורסה  '',יימחקו.

תיקון סעיף

59

לחוק העיקרי ,במקום "לרשות ,לרשם ולבורסה'' יבוא "לרשות ולבורסה".

תיקון סעיף

52

בסעיף )54ב( לחוק העיקרי ,במקום "לרשות ,לרשם ולבורסה" יבוא "לרשות
.8
ולבורסה".

תיקון סעיף

54

בסעיף )61ג( לחוק העיקרי ,בפסקה )ו( ,במקום "לרשות ,לרשם ולמפיץ'' יבוא ''לרשות
.9
ולבורסה" ,והסיפה החל במילים "היה השינוי במדיניות"  תימחק.

תיקון סעיף

61

תיקון סעיף

71

.5

.7

.10

בסעיף

בסעיף

52

71

לחוק העיקרי 

) (1בסעיף קטן )א( ,במקום "ולרשם'' יבוא "ולבורסה" ,והסיפה החל
המתייחס לקרן סגורה"  תימחק;
)(2

.11

בסעיף קטן )ב( ,במקום ''לרשות ,לרשם ולבורסה" יבוא "לרשות ולבורסה".

בסעיף

72

לחוק

)ו( בסעיף
)(2

במילים "דו"ח

העיקרי 

קטן )א(,

בפסקה

תיקון סעיף
),(1

המילה "לרשם"  תימחק;

אחרי סעיף קטן )ה( יבוא:
")ה)(1ו( יושב ראש הרשות רשאי ,אם סבר כי מידע הנכלל בדו"ח שיש
להגישו לפי חוק זה הוא בעל חשיבות מיוחדת לבעלי היחידות של הקרן,
להורות למנהל הקרן ,לשלוח את הדו"ח לבעלי היחידות המחזיקים

* התקבל בכנסת ביום כ"ג בכסלו התשס"ה
חוק הממשלה  ,121
 1ס"ח התשנ"ד ,עמ'  : 308התשס"ב ,עמ' .577

)6

בדצמבר

;(2004

הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות

מיום ח' באב התשס"ד ) 26ביולי  ,(2004עמי

.594

72

ביחידות באמצעותו ,לפי מעניהם הידועים באותה עת ולהודיע למפיץ
שבאמצעותו מוחזקות יחידות של הקרן כי עליו לשלוח את הדו"ח לבעלי
היחידות.

) (2קיבל המפיץ הודעה באמור בפסקה ) ,(1ישלח את הדו"ח ,מיד לאחר
קבלת ההודעה ,לבעלי היחידות המחזיקים ביחידות באמצעותו ,לפי
מעניהם
)(3

בסעיף קטן

הידועים באותה עת;".

)ט(,

המילים "גם לרשם"  יימחקו ,במקום "במשרד הרשם

ובמשרדיהם" יבוא "במשרדיהם" ובסופו יבוא "והכל אם לא נקבע לגביו אחרת לפי
חוק זה".

 .12אחרי סעיף  72יבוא:

הוספת סעיפים
72א ו72ב
"דרכי

הדיווח

לרשות

72א) .א( טיוטת תשקיף של קרן ,תשקיף של קרן שהותר פרסומו וכל
דו''ח ,חוות רעת או אישור הכלולים בהם ,וכן כל דו"ח ,הודעה ,מידע או
מסמך אחר שיש להגישם לרשות לפי חוק זה ,יוגשו לפי פרק ז' 1לחוק
ניירות ערך.

)ב( דו"ח שיש להגישו לפי הוראות חוק זה לרשות וגם לבורסה וכן
תשקיף של קרן שהרשות התירה את פרסומו ,שהוגשו לרשות כאמור
בסעיף קטן )א( ,תעבירם הרשות לבורסה ,ויראו את ההגשה לרשות גם
כמילוי חובת ההגשה לבורסה.
עיון במסמך
והעתק מאושר

72ב) .א( הסכם קרן ,תשקיף של קרן שהותר פרסומו וכל דו"ח ,חוות
דעת או אישור הכלולים בתשקיף ,וכן כל דו"ח שהוגש לרשות לפי חוק זה,
יהיו פתוחים לעיון הציבור ברשות וכל אדם יהיה רשאי לעיין בהם ולקבל
העתקים מאושרים מן הרשום בהם ,בין באמצעות הרשות ובין באמצעות
אחרים שהרשות הסמיכה אותם לכך ,והכל אם לא נקבע אחרת לפי חוק
זה.

)ב( העתק מאושר של מסמך שהוגש לרשות יתקבל בכל הליך
משפטי כמקור ויהווה ראיה חלוטה לכך שהמסמך המקורי נמצא בירי
הרשות; הוראות סעיף קטן זה יחולו גם לגבי פלט של מסמך שהוגש לרשות
בדרך האמורה בסעיף 72א)א(; לענין זה" ,פלט"  כהגדרתו בחוק
המחשבים ,התשנ"ה ''.2 1995
תיקון סעיף

77

.13

בסעיף )77ג( לחוק העיקרי ,במקום "ולרשם" יבוא "ולבורסה".

תיקון סעיף

78

.14

בסעיף  78לחוק העיקרי 

תיקון סעיף

80

)ו( בסעיף קטן )ה() ,(1במקום "ולרשם" יבוא "ולבורסה" והסיפה החל במילים "דו"ח
המתייחס"  תימחק;

) (2בסעיף קטן )ז( ,במקום "לרשם" יבוא "לרשות ולבורסה" והמילים "ולמסור עותק
ממנו למפיץ ,רו''ח המתייחס לקרן סגורה ,יוגש גם לבורסה"  יימחקו.

תיקון סעיף 100

 .15בסעיף )80ג( לחוק העיקרי ,במקום "ולרשם" יבוא "ולבורסה" ,והסיפה החל במילים
"דו"ח המתייחס"  תימחק.
 .16בסעיף )100ו( לחוק העיקרי ,במקום "ולרשם" יבוא "ולבורסה".
 2ס"ח התשנ"ה ,עמ' .366

 .17בסעיף )101ד( לחוק העיקרי ,במקום "לרשות ,לרשם ולבורסה" יבוא "לרשות

תיקון סעיף

101

ולבורסה".

 .18בסעיף )102ב( לחוק העיקרי ,במקום "לרשות ,לרשם ולבורסה" יבוא "לרשות

תיקון סעיף

102

ולבורסה".

 .19בסעיף )106א( לחוק העיקרי ,במקום "ולרשם" יבוא "ולבורסה" ,והסיפה החל במילים
''היתה ההודעה"  תימחק.

תיקון סעיף

106

 .20בסעיף  (1)110לחוק העיקרי ,במקום "לרשם ולרשות" יבוא "לרשות ולבורסה" ,והסיפה
החל במילים "דו"ח המתייחס"  תימחק.

תיקון סעיף

110

לחוק העיקרי ,במקום "ולרשם" יבוא "ולבורסה" ,והסיפה החל במילים
תימחק.

תיקון סעיף

112

 .21בסעיף
"היתה ההחלטה"

)112ד(



 .22בסעיף 112א)א( לחוק העיקרי ,במקום "לרשם" יבוא "לבורסה" ,והסיפה החל במילים
"היתה הקרן"  תימחק.
 .23תחילתו של חוק זה ,למעט סעיף )72ה (1לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף
במועד שיקבע שר האוצר לפי הצעת הרשות ,בהודעה שתפורסם ברשומות.

אריאל שרון

בנימין

ראש הממשלה

משה קצב
נשיא

המדינה

(2)11

לחוק זה,

נתניהו

שר האוצר

ראובן ריבלין
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112א

