הודעה לחברות עם פעילות קנאביס לצרכי פנאי בחו"ל
בשנה האחרונה דיווחו מספר חברות ציבוריות על כוונתן לפעול בתחום הקנאביס לצרכי פנאי
( ,)Recreationalכאשר הפעילות מתבצעת בחו"ל במדינות בהן הדבר חוקי ונעשה ברישיון או תחת
אסדרה אחרת .פעילות דומה אינה חוקית בישראל ,ולכן בשונה מתחום הקנאביס הרפואי ,לא ניתן
לקבל רישיון לפעילות שכזו הנעשית בישראל .בנוסף ,מספר חברות פרטיות זרות עם פעילות דומה
בחנו את האפשרות להציע את מניותיהן לראשונה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב (להלן -
"הבורסה").
בהקשר זה עלתה השאלה  -באילו תנאים ניתן להנפיק בישראל ניירות ערך של תאגיד שעוסק מחוץ
לישראל בתחום הקנאביס לצרכי פנאי?
השאלה עולה נוכח הוראות סעיף  38לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] ,התשל"ג( 1973-להלן -
"פקודת הסמים המסוכנים") ,לפיהן:
" .38עבירות חוץ
(א) אזרח ישראלי או תושב ישראל העושה מחוץ לישראל מעשה שאילו נעשה בישראל היה עבירה
לפי פקודה זו  -רואים אותו כאילו עבר עבירה בישראל.
(ב) מי שאינו אזרח ישראלי או תושב ישראל העושה מחוץ לישראל מעשה שאילו נעשה בישראל
היה עבירה לפי הוראות סעיף  6או סימן ב' של פרק ג' ,או עבירה של החזקת סם מסוכן לפי
סעיף  - 7רואים אותו כאילו עבר עבירה בישראל.
(ג) לא יועמד אדם לדין מכוח האמור בסעיף קטן (ב) אם המעשה נעשה במקום הנתון לשיפוטה
של מדינת חוץ אלא אם המעשה אסור גם על פי החוק במקום המעשה".
לאור הוראות סעיף  38לפקודת הסמים המסוכנים ,ומבלי להביע עמדה בנוגע להיבטים אחרים באשר
לתחולת פקודת הסמים המסוכנים ,להלן המאפיינים אשר בהתקיימם ,יוכל תאגיד זר שיש לו פעילות
מחוץ לישראל בתחום הקנאביס לצרכי פנאי ,לבקש היתר מאת רשות ניירות ערך (להלן – "הרשות")
לפרסום תשקיף:
א .התאגיד התאגד ונרשם מחוץ לישראל;
ב .פעילות התאגיד בתחום הקנאביס לצרכי פנאי מתבצעת במדינה שבה פעילות זו מוסדרת מכוח
חוק ,כאשר לתאגיד יש רישיון מתאים בתוקף (או אישור פעולה מקביל אחר) אשר ניתן
לתאגיד כדין לפי דיני המדינה ו/או הטריטוריה הרלוונטית ,והוא פועל בהתאם לרישיון
האמור;
ג .בעל השליטה בתאגיד אינו אזרח או תושב ישראל .מקום שבו אין בעל שליטה בתאגיד לא יהיו
בתאגיד אזרחי או תושבי ישראל שהם בעלי עניין מכוח החזקות ב 5%-או יותר מהון התאגיד
ו/או מזכויות ההצבעה בו ,למעט משקיעים מוסדיים .לעניין זה" ,משקיע מוסדי"  -משקיע
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הנמנה על אלה המפורטים בסעיפים  1עד  4לתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח-
;1968
ד .מנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של התאגיד אינם אזרחי או תושבי ישראל;
ה .רוב נושאי המשרה הבכירה בתאגיד אינם אזרחי או תושבי ישראל;
ו .רוב חברי הדירקטוריון של התאגיד אינם אזרחי או תושבי ישראל.
באשר לאפשרות לפיה תאגיד שהתאגד בישראל ,יוכל לפעול בתחום הקנאביס לצרכי פנאי באמצעות
תאגיד זר ,תוך יישום כל המאפיינים שפורטו לעיל ביחס לתאגיד הזר ,גם על התאגיד הישראלי ,הרי
שבהתאם לעמדת משרד המשפטים ,אשר נמסרה לסגל הרשות במהלך חודש מאי  ,2020בדבר הוראת
סעיף (38א) לפקודת הסמים המסוכנים ,לא ניתן יהיה לרשום למסחר בבורסה ניירות ערך של תאגיד
שהתאגד בישראל אם הוא עוסק ,במישרין או בעקיפין ,בפעילות בתחום הקנאביס לצרכי פנאי.
יודגש ,כי אין באמור כדי לגרוע או להביע עמדה לגבי דרישות נוספות העשויות לעלות בקשר עם
תאגידים כאמור או להבטיח שתאגידים אלו יהיו זכאים לקבל היתר מאת הרשות לפרסום תשקיף
או שניתן יהיה לרשום את ניירות הערך שלהם למסחר בבורסה.
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