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12.8.15
לכבוד
רשות ניירות ערך  -רו"ח רון עמיחי ,עו"ד קרן גיחז ,עו"ד חנוך הגר
הנדון :נייר עמדה  -רישום למסחר לא וולונטרי
נכבדי,
בשם עמותת ה CFOs-לקשרי ממשל ומשק אנו מתכבדים להגיש לוועדה את תגובתנו להצעת
החקיקה בעניין רישום למסחר לא וולונטרי של מניות חברות זרות הנסחרות בבורסות בחו"ל.
תהליך הכנת ניירות העמדה על ידנו ,משתף את הדרג המקצועי הבכיר ביותר בחברות בישראל
( CFOsהחברות המובילות במשק) .התהליך פתוח ורב משתתפים ובמהלכו נסקר הנושא שבנדון,
מתקיים דיון עומק בו מועלות נקודות מרכזיות לנייר העמדה ,והוא נשלח להערות ותגובות כלל
החברים לגיבושו של הנייר הסופי המוצג בפניכם .כתוצאה מכך ,נייר העמדה שבפניכם הוא המצרף
המקצועי של כלל המשק על ענפיו השונים.
כעקרון ,ובהמשך לעמדתנו כפי שהובאה בנייר העמדה לוועדה לשכלול המסחר ועידוד הנזילות
בבורסה ,מיום ( 31.6.52המצורף כנספח) אנו סבורים כי עידוד המסחר בבורסה בתל אביב הוא חיוני
והכרחי.
כבר בעמדתנו אז ציינו עד כמה חשוב לאפשר לחברות הנסחרות בחו"ל להן פעילות משמעותית
בישראל להיסחר בישראל – במטרה להפוך את הרישום למסחר בישראל לטכני בלבד .הצעה זו
מקבלת עתה משנה תוקף ,והרחבה משמעותית.
הרחבת הרעיון ,כפי שעולה מהיוזמה שמובילה הבורסה ,תאפשר מסחר בת"א במניות של חברות
שאינן נסחרות בארץ ואינן כפופות לחוק ני"ע ,אפילו לא ברישום הכפול .דבר זה יאפשר לכל החברות
הישראליות הרשומות בחו"ל להיסחר בת"א מבלי להיות רשומות למסחר בארץ ומבלי להיות כפופות
לחוק ני"ע .למעשה יתאפשר מסחר בת"א ללא כל פעולה מצידן של החברות ,וללא צורך ברישום
כפול ,הסדר שכמעט ולא נעשה בו שימוש מאז נכנס לתוקף ,ושמאז החלתו ממשיכה הרשות להכביד
את הרגולציה החלה על חברות שבוחרות בו.
אנו סבורים כי מעבר ליתרונות המשמעותיים להחייאת הבורסה בתל אביב ,על כל המשתמע מכך ,יש
בכך גם משום שיפור השירות לבעלי המניות הישראליים של החברות הישראליות.
האפשרות להיסחר בתל אביב תעודד את המסחר בזכות מספר יתרונות:
 מסחר בשעות העבודה המקומיות והרלוונטיות בארץ
 מסחר בשקלים במקום במטבע הבורסה הזרה
 הוזלה משמעותית בביצוע העסקאות ,בזכות הסרת גורמי תיווך במסחר

נייר עמדה זה גובש ע״י העמותה לאחר התייעצויות החברים המשתתפים במסגרות הדיון השונות.
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ע"ר מס' 854865085
רח' פנחס רוזן  57תל-אביב
טל'  03-8540888פקס 03-8554755
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בהתייחס להצעת החקיקה ,הצעת הרשות לקדם נושא זה ,אך לאפשר בארץ מסחר רק בחברות
זרות ששווי השוק שלהן גבוה מ 511-מיליארד דולר ,דהיינו לאפשר מסחר באפל וגוגל אבל לא
בחברות ישראליות .אנו סבורים שיש בכך אבסורד ואפליה פוגענית דווקא נגד חברות ישראליות
– אשר אותן ואת משקיעיהן דווקא חשוב לעודד.
לענין הסדר הרישום הכפול ,אנו מבינים את חששה של הרשות מייתור הסדר הרישום הכפול כתוצאה
מישום הרישום הלא וולנטרי ,עם זאת בתור מיצגי ה CFOs-של מרבית החברות הציבוריות
הנסחרות בבורסות חו"ל ברצוננו להדגיש שהמנעות החברות הרלוונטיות מכניסה להסדר הרישום
הכפול נובעת מחוסר האטרקטיביות של הסדר זה וישומו עבור מרבית החברות העומדות בתנאיו.
מניעת הכללתן של החברות הישראליות ברישום למסחר הלא וולנטרי לא תתרום לכניסתן לתכולת
הסדר הרישום הכפול ולטעמנו הגנה על הסדר הרישום הכפול לא צריכה להוות שיקול בבחינת החלת
הרישום הלא וולנטרי על החברות הישראליות.
באשר להסתייגותה של רשות ניירות ערך מהיכולת לפקח על החברות ,נזכיר כי למחוקק יש כלי
משמעותי לפקח על החברות הישראליות – חוק החברות .כלי זה עמד ועומד לרשות הרשות .כך
למשל בחרה הרשות להסדיר את נושא פרסום שכר בכירים דרך חוק החברות .מדוע הפיקוח על
חברות גדולות זרות שאינן כפופות לחוק החברות הישראלי טוב למשקיע הישראלי יותר מהפיקוח על
חברות הכפופות לחוק החברות בישראל? בנוסף ,במסגרת הסדר הרישום הכפול ,מקבלת הרשות
את פיקוח רשויות ניירות ערך במדינות כארה"ב ואנגליה כמספק עבור המשקיע הישראלי ,אזי אם
פיקוח זה מספק עבור חברות הנכללות במסגרת הסדר הרישום הכפול ,מדוע שלא יהיה מספק עבור
חברות שיסחרו במסגרת המסחר הלא וולנטרי?

ישום הרישום הלא וולנטרי בבורסה בתל אביב הוא יוזמה מבורכת .אי החלתו על החברות
הישראליות היא החמצת מטרתה המרכזית של היוזמה.
כתמיד ,נשמח להוסיף ולפרט ככל שיידרש בפגישה עמכם.

בברכה,
מיכל קורן ,עו"ד (חשבונאית)
מנהלת עמותת ה CFOs-לקשרי ממשל ומשק
העתקים:

חברי פורום CFO
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31.6.52
לכבוד
פרופ' משה בן חורין ,ראש הקריה האקדמית אונו ויו"ר הוועדה
פרופ' אבי וואהל ,אוניברסיטת תל אביב
יהודה בן אסאייג ,מנכ"ל מנורה מבטחים פנסיה
דוד ברוך ,דירקטור ,צים
יורם סירקיס ,סמנכ"ל ,ראש החטיבה לניהול נכסי לקוחות ,הבנק הבינלאומי ויו"ר יובנק
רו"ח איציק שורקי ,רשות ניירות ערך
ד"ר גיתית גור-גרשגורן ,רשות ניירות ערך
רו"ח הילה בן חיים ,סגנית בכירה לממונה ,אגף שוק ההון ,משרד האוצר
רובי גולדנברג ,סמנכ"ל בכיר ,מנהל מחלקת מסחר ונגזרים ,הבורסה לניירות ערך בתל-אביב

הנדון :נייר עמדה לוועדה לשכלול המסחר ועידוד הנזילות בבורסה
נכבדי,
בהמשך לפגישתנו עמכם ,בשם סמנכ"לי הכספים של החברות המובילות במשק ,הרינו להגיש לכם
את עמדתנו בנושא שכלול המסחר ועידוד הנזילות בבורסה.
תהליך הכנת ניירות העמדה על ידנו ,משתף את הדרג המקצועי הבכיר ביותר בחברות בישראל
( CFOsהחברות המובילות במשק) .התהליך פתוח ורב משתתפים ובמהלכו נסקר הנושא שבנדון,
מתקיים דיון עומק בו מועלות נקודות מרכזיות לנייר העמדה ,והוא נשלח להערות ותגובות כלל
החברים לגיבושו של הנייר הסופי המוצג בפניכם .כך שנייר העמדה שבפניכם הוא המצרף המקצועי
של כלל המשק על ענפיו השונים.
בברכה,
דגנית פלטי
יו"ר ועדת דיווחים והקשר עם רשות ניירות ערך
העתקים:
 ועדת דיווחים והקשר עם רשות ניירות ערך
 חברי פורום CFO
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רח' פנחס רוזן  57תל-אביב
טל'  03-8540888פקס 03-8554755
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נייר עמדה

שכלול המסחר ועידוד הנזילות בבורסה

 .5כללי
 .5אנו סבורים כי בעיית הסחירות היא הסיבה העיקרית שחברות יוצאות מהבורסה ,וזאת הרבה
מעבר לעומס הדיווחים ולגובה האחריות המועצם המוטל על שכמי הנהלות החברות.
למעשה ,חברה שאינה כלולה במדד  511או במדד  ,31וגופים רבים מנועים מלסחור
במניותיה ,נמצאת בבעיית סחירות מובנית ,כלומר כ 61-01%-מהחברות בבורסה ,שהן
חברות קטנות ,סובלות מהעדר סחירות.
על אף שבמקרים רבים חברות משקיעות בשיווק המניה בדרכים שונות ,כמו שימוש בעושי
שוק ,קשרי משקיעים ,כנסים לשוק ההון וכו' ,עדיין הסחירות נמוכה.
 .3אנו רואים לנכון להתריע כי המצב עלול להמשיך להחמיר מסיבות שונות ,ובהן:
א .הוצאה מהמסחר של חברות נכדות במבנה פירמידלי
ב .איסורים צפויים או הטלת קושי על חלוקת דיבידנדים על חברות בעלות מדיניות
דיבידנד
 .2אנו סבורים כי על הבורסה להחיל על עצמה את השקיפות ,הממשל תאגידי והאחריות באותה
מידה הנדרשת מהחברות הנסחרות בשוק ההון

 .3הצעות לעידוד הרשמה למסחר של חברות נוספות
.5
.3

.2
.4
.1
.6

הורדת רף הכניסה לחברות קטנות יותר
הקלות בתקופת הכניסה של חברה הנסחרת כבר בחו"ל בעת שיתחילו להיסחר בארץ:
בחברת מניות (לא אג"ח) הנסחרת בחו"ל ,להחיל רק חובות הדיווח שחלות עליהן בחו"ל כדי
לעודד דואליות – להפוך את הרישום למסחר בישראל לטכני בלבד מבחינתן .לחילופין ,מוצע
לאפשר לחברות הנסחרות בחו"ל ,להן פעילות משמעותית בישראל ,אך יותר מסוג מניות
אחד ,להיסחר באופן זהה בישראל – שוב ,במטרה להפוך את הרישום למסחר בישראל לטכני
בלבד.
עידוד רישום למסחר של החברות הממשלתיות שאינן רשומות למסחר עדיין ,לפחות באופן
חלקי
אנו סבורים שחסר סיקור ומחקר על חברות שאינן במדדים ,וחלק מבעיית הסחירות נובעת
מהעדר המחקר .ייתכן שסיקור של אנליסטים שיבוצע בתשלום מרוכז של הבורסה ,בו יהיו
מחוייבות כל החברות הנסחרות ,יכול להוות חלק מפתרון הבעיה.
מוצע לשקול השקת מדדים אקזוטיים ומפולחים יותר שכן המסחר במדדים הוא אוטומטי
יחסית ולכן עצם קיומו של מדד יכול לעזור.
הקלות בעומסי הדיווח  -הדוחות ארוכים ומייגעים ואנליסט לא יכול לנתח את כמות החומר
שהם מספקים .לכן יש להמשיך בתהליך הקיצור וההקלות בדיווח .בהקשר זה נחזור על
נייר עמדה זה גובש ע״י העמותה לאחר התייעצויות החברים המשתתפים במסגרות הדיון השונות.
אין בנייר זה משום ייצוג עמדתו של כל חבר וחבר באופן אישי.
ע"ר מס' 854865085
רח' פנחס רוזן  57תל-אביב
טל'  03-8540888פקס 03-8554755
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הצעתנו לרשות מלפני מספר שנים בנושא הודעה לעיתונות (במתווה של דוח מהיר) או תחזית
רווח.
 .0הטלת מגבלות על דיבידנד – בהמשך לבקשת הרשות להטיל מגבלות על חלוקת דיבידנד ואנו
סבורים שזו דרך גורפת ולא נכונה כדי לפתור בעיה של מספר מצומצם של חברות בענין
שברוב החברות הוא מבורך .בנוסף משקיעים ,בעיקר זרים ,רוצים לראות דיבידנד ,ואם
החלוקה תצטמצם ,עוד משקיעים זרים ייעלמו.
 .8אנו מחזקים את ידי הרשות בכל הנוגע להרחבת תחולתם של תשקיפי מדף ,המעודדים
ומסייעים בתהליכים של הנפקות מתוכננות.
 .2מניעת יציאת חברות מהבורסה ע"י עידון  /הימנעות מחקיקה עתידית
 .5צמצום מגבלות על חברות המנהלות פנסיות בנושא רכישת מניות
 .3אי קבלת חוות דעת בנושאי פרשנות ותקינה חשבונאית של רו"ח מהפירמות הגדולות ע"י
רשות ני"ע שגורמת לחוסר ודאות
 .4הערות נוספות כפי שקיבלנו מאנליסטים זרים המכסים את שוק ההון
.5

.3
.2
.4

הארכת שעות המסחר חסרת ערך .תועלת תצמח רק מביטול המסחר ביום ראשון והעברתו
ליום שישי ,או לכל הפחות ביטול יום ראשון .הנושא מהותי .למעשה ,בכל פעם שיש ביום שישי
משבר בחו"ל והשווקים יורדים ,על הבורסה שלנו עובר למעשה יום וחצי של אי ודאות (במהלך
ראשון וחצי מיום שני).
חברות רבות מדי במדד ת"א  31הינן " ,"non-investableהמסחר הצף צריך להיות גדול
משמעותית וחברות אחזקה לא צריכות להיכלל במדד.
מניות האנרגיה לא מעניינות משקיעים זרים בגלל שהן שותפויות מוגבלות.
הדוחות המידיים צריכים לכלול אפשרות לחברות לציין "אין תגובה" ,וכולם צריכים להיות
זמינים באנגלית באופן מלא לצד העברית.

נייר עמדה זה גובש ע״י העמותה לאחר התייעצויות החברים המשתתפים במסגרות הדיון השונות.
אין בנייר זה משום ייצוג עמדתו של כל חבר וחבר באופן אישי.
ע"ר מס' 854865085
רח' פנחס רוזן  57תל-אביב
טל'  03-8540888פקס 03-8554755

