צו ניירות ערך )החלפת התוספת הרביעית לחוק( ,התשע"ה2015-
1

בתוקף סמכותי לפי סעיף 39א)ג( לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח) 1968 -להלן -החוק(,
בהתייעצות עם שר המשפטים ועם רשות ניירות ערך ,אני מצווה לאמור:

החלפת התוספת הרביעית לחוק .1

במקום התוספת הרביעית לחוק יבוא:
"תוספת רביעית
)סעיף 39א(
חלק א'
הוראות שיחולו על חברה שהתאגדה מחוץ לישראל ומניותיה
מוצעות לציבור בישראל

חוק החברות
.1

אסיפת
מניות
הצבעה

בעלי סעיפים  63עד  87 ,66ו 89 -
וכתבי

תקנות לפי חוק החברות
תקנות החברות )הודעה ומודעה על אסיפה
כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת
2
נושא לסדר היום( ,התש"ס2000-
תקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך
3
הצבעה באסיפה הכללית( ,התש"ס 2000 -
תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות
עמדה( ,התשס"ו2005-

4

תקנות החברות )שינוי החלטה שפורטה
בהודעה על אסיפה כללית( ,התשס"ד -
2004
.2

יושב
דירקטוריון
ומנהל כללי

ראש סעיפים )94א( 119 ,95 ,ו )121 -ג(

 1ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;234התשע"ב ,עמ' .678
 2ק"ת התש"ס ,עמ'  ;282התשע"ד ,עמ' .1173
 3ק"ת התש"ס ,עמ'  ;289התשע"ד ,עמ' 1173
 4ק"ת התשס"ו ,עמ'  ;164התשע"ד ,עמ' .1168
 5ק"ת התשס"ד ,עמ' .275

5

.3

ועדת ביקורת

סעיפים  114עד 117

.4

ועדת תגמול

סעיפים 118א ו 118 -ב

.5

לבחינת

תקנות החברות )הוראות ותנאים לעניין

ועדה

הדוחות הכספיים

הליך אישור הדוחות הכספיים( ,התש"ע -
2010

.6

מען רשום

סעיף )123א(

.7

מבקר פנימי

סעיפים  146עד 153

.8

זכות בעל מניות סעיפים  184ו 185 -
ולקבלת
לעיון
מידע

 6ק"ת התש"ע ,עמ'  ;743התשע"ב ,עמ' .794

6

.9

התביעה הנגזרת

סעיפים  194עד 205א

נושא סעיפים  225עד 232א 234 ,ו -

 .10כהונת
משרה

251א

 .11דירקטור חיצוני

סעיפים  239עד 249א )ההוראות תקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות
החלות על חברה ציבורית(

7

לדירקטור חיצוני( ,התש"ס 2000 -

תקנות החברות )עניינים שאינם מהווים
8
זיקה( ,התשס"ז 2006 -
תקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
ולדירקטור בעל כשרות מקצועית( ,התשס"ו
9

 2005 .12דירקטור
תלוי

בלתי סעיפים 249ב ו 249 -ג

 .13חובות
משרה

נושאי סעיפים  252עד 256

 7ק"ת התש"ס ,עמ'  ;290התשע"ב ,עמ' .794
 8ק"ת התשס"ז ,עמ'  ;330התשע"ב ,עמ' .795
 9ק"ת התשס"ו ,עמ' .198

 .14פטור
וביטוח

שיפוי סעיפים  258עד 264

 .15מדיניות
לנושאי

תגמול סעיפים 267א267 ,ב (2)270 ,ו – תקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי
10

משרה ))272 ,(3ג( ו – )ד( ו  273 -ענין( ,התש"ס2000-
כהונה )ההוראות החלות על חברה
ותנאי
של ציבורית(
והעסקה
תקנות החברות )הקלות לענין החובה לקבוע
נושאי משרה
11
מדיניות תגמול( ,התשע"ג 2013 -

עם סעיפים  (1)270ו)272 ,(4)-א( ,ו  -תקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי
 .16עסקאות
משרה  275עד ) 282ההוראות החלות על ענין( ,התש"ס 2000 -
נושאי
חברה ציבורית(
ובעל שליטה

 .17הצעה פרטית

סעיפים  (5)270ו274 -

 .18דיבידנד

סעיפים  301עד 311

תקנות החברות )אישור חלוקה( ,התשס"א -
12
2001
תקנות החברות )סכומים אחרים הכלולים
בהון עצמי שיראו אותם כעודפים( ,התשע"ב
2012 -

 10ק"ת התש"ס ,עמ'  ;584התשע"ג ,עמ' .1571
 11ק"ת התשע"ג ,עמ'  ;652התשע"ג ,עמ' .570
 12ק"ת התשס"א ,עמ' .990
 13ק"ת התשע"ב ,עמ' .1560

13

 .19הצעות רכש

סעיפים  328עד  340ו342-א

 .20פשרה או הסדר

סעיף 350

תקנות החברות )בקשה לפשרה או להסדר(,
14

התשס"ב 2002 -

 .21הטלת
כספי

עיצום סעיפים 363א)א( ו – )ב() (2עד
)363 ,(12ב ו 363 -ג

חלק ב'
הוראות שיחולו על חברה שהתאגדה מחוץ לישראל ומציעה
תעודות התחייבות שלה לציבור בישראל
חוק החברות
 .1יושב ראש דירקטוריון סעיפים )94א(119 ,95 ,
ו )121 -ג(
ומנהל כללי
 .2ועדת ביקורת

סעיפים  114עד 117

 .3ועדת תגמול

סעיפים 118א ו 118 -ב

 .4ועדה לבחינת
הכספיים

הדוחות

תקנות לפי חוק החברות

תקנות החברות )הוראות ותנאים לעניין
הליך אישור הדוחות הכספיים( ,התש"ע -
2010

 .5מען רשום

סעיף )123א(

 .6מבקר פנימי

סעיפים  146עד 153

 .7התביעה הנגזרת

סעיפים  194עד 205א

 .8כהונת נושא משרה

סעיפים  225עד 232א,

 14ק"ת התשס"ב ,עמ' .868

 234ו 251 -א
 .9דירקטור חיצוני

סעיפים  239עד 249א תקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות
)ההוראות החלות על לדירקטור חיצוני( ,התש"ס 2000 -
חברה ציבורית(

תקנות החברות )עניינים שאינם מהווים
זיקה( ,התשס"ז 2006 -
תקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור
בעל

מומחיות

חשבונאית

ופיננסית

ולדירקטור בעל כשרות מקצועית( ,התשס"ו
 2005 .10דירקטור בלתי תלוי

סעיפים 249ב ו 249 -ג

 .11חובות נושאי משרה

סעיפים  252עד 256

 .12פטור שיפוי וביטוח

סעיפים  258עד 264

 .13מדיניות תגמול לנושאי סעיפים 267א267 ,ב ,תקנות החברות )הקלות לענין החובה לקבוע
משרה ותנאי כהונה  (2)270ו – ) 272 ,(3ו -מדיניות תגמול( ,התשע"ג 2013 -
והעסקה של נושאי משרה 273
)ההוראות החלות על
חברת אגרות חוב(
 .14עסקאות עם נושאי משרה סעיפים  (1)270ו4)-א( ,תקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי
)272א( ,ו  275 -עד  282ענין( ,התש"ס 2000 -
ובעל שליטה
)ההוראות החלות על
חברת אגרות חוב(
 .15דיבידנד

סעיפים  301עד 311

 .16פשרה או הסדר

סעיף 350

 .17הטלת עיצום כספי

סעיפים 363א)א( ו –
)ב() (2עד )363 ,(12ב ו -
363ג"

תקנות החברות )אישור חלוקה( ,התשס"א -
2001
תקנות החברות )סכומים אחרים הכלולים
בהון עצמי שיראו אותם כעודפים( ,התשע"ב
 2012תקנות החברות )בקשה לפשרה או להסדר(,
התשס"ב 2002 -

תחילה

.2

תחילתו של צו זה 30 ,ימים מיום פרסומו.

_____________ התשע"ה
)________________(2015
)חמ (3-5080
____________________
שר האוצר

