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עמדת סגל
עמדות סגל הרשות המובאות להלן הינן עמדות מקצועיות המשקפות החלטות ועמדות של הסגל בסוגיות הנוגעות
ליישום דיני ניירות ערך .תוכן העמדות המפורסמות מנחה את הרשות והסגל בהפעלת סמכותם והציבור יוכל
להשתמש בהן ולהחילן בנסיבות דומות.

י' שבט תשע"ז
 06פברואר 2017

עמדה משפטית מספר  :111-01מחיקה מן המסחר ביוזמת תאגיד חוץ
סעיף 35כח לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח–"( 1968החוק") ,קובע כדלקמן:

לאחרונה הובאו בפני סגל הרשות שאלות בנוגע ליישום סעיף 35כח לחוק במקרים שבהם קיים ספק
אם מחזיקי ניירות הערך בישראל יוכלו לסחור בניירות הערך שלהם בבורסה הזרה בסמוך לאחר
המחיקה ממסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב (להלן" :הבורסה") .שאלות אלה ,בין היתר ,נגעו
לקשיים טכניים ואחרים הנוגעים להיקף רישום ההון ו/או היקף ה ADR-של החברה בבורסה
הזרה.
כאמור לעיל ,סעיף 35כח לחוק מקנה לתאגיד הרישום הכפול יכולת להימחק ממסחר בבורסה ללא
צורך באישור של מחזיקי ניירות הערך בישראל .הבסיס להסדר המחיקה ,כפי שגם עולה מדברי
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ההסבר לחוק ,הינו כי ניירות הערך של התאגיד ימשיכו להיסחר בבורסה הזרה 1.הוראה זו נועדה
להבטיח את זכויותיהם של מחזיקי ניירות הערך בישראל ,ולתת בידם אפשרות להחזיק בנייר ערך
סחיר בבורסה מוכרת בחו"ל לאחר מועד המחיקה של החברה מהבורסה.
לאור האמור ,סגל הרשות סבור כי תנאי מקדים ליישום סעיף 35כח לחוק הינו כי החברה הניחה
דעתה שלאחר מחיקת ניירות הערך שלה מהמסחר בבורסה אכן תעמוד למחזיקים האפשרות
לסחור בניירות הערך במסגרת המסחר בבורסה הזרה.
לדעת סגל הרשות על החברה לתת גילוי לעניין זה במסגרת הדוח המיידי אודות כוונת המחיקה
לפי סעיף 35כח(א) לחוק .במסגרת הגילוי תאשר החברה כי וידאה שאין מניעה – טכנית או
מהותית – כי יתקיים מסחר במלוא ניירות הערך של החברה בבורסה הזרה סמוך לאחר המחיקה.

אנשי קשר :עו"ד רון קליין
טלפון ,02-6556444 :פקס02-6513160 :

 1לשון דברי ההסבר לסעיף כפי שמופיעים בהצעות חוק ,2887 ,כ"ג בסיון התש"ס" :26.6.2000 ,מוצע לאפשר בתנאים
מסוימים לתאגיד חוץ ,כל עוד ניירות הערך שלו רשומים למסחר בבורסה בחו"ל ,לבקש למחוק את ניירות הערך שלו
מן המסחר בישראל".
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