עמותת ה CFOs-לקשרי ממשל ומשק הינה ארגון שלא למטרות רווח ,המיועד לשפר את הדיאלוג שבין החברות הפועלות במשק
הישראלי לבין גורמי הממשל הכלכליים ,בכוונה לעשות לשיפור הצמיחה ,התעסוקה והשגשוג הכלכלי בישראל .העמותה פועלת לצד
עמותה  CFOוחברים בה ומגבשים את עמדותיה  CFOsבחברות המובילות במשק.
__________________________________________________________________________________

26.10.21
לכבוד
ענת גואטה ,יו"ר רשות ניירות ערך
איתי בן זאב ,מנכ"ל הבורסה לניירות ערך
מאיר לוין ,המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (כלכלי)
הנדון :הרחבת מנגנון  TaseUpלחברות בסקטורים מסורתיים
נכבדי שלום,
בשם סמנכ"לי הכספים של החברות המובילות במשק ,להלן נייר העמדה בנושא הרחבת מנגנון  TaseUpכך
שיכלול חברות בסקטורים מסורתיים.
אנו סבורים כי הרחבת תחולת  ,TaseUpתאפשר לשפר ולשכלל באמצעותו את תפקוד המשק .ניתן לתת מענה
חשוב ופשוט להון ולחוב ,אם יתאפשר לחברות בסקטורים האחרים להשתמש גם הן במנגנון של  ,TaseUpאשר
כיום משמש את סקטור הטכנולוגיה בלבד .הכלכלה הישראלית בצמיחה איתנה ,בחברות מכל הסקטורים יש
ביקוש למימון בדרך של הנפקת הון לטובת המשך הצמיחה ,ואנו סבורים כי אין סיבה להפלות בין חברות
מסקטורים שונים.
ישנן בישראל חברות לא ציבוריות ,שאינן מעוניינות בשלב זה בהנפקה לציבור מפני שאינן מעוניינות לשאת בעול
הכספי הנובע מהמהלך .עם זאת ,החשיפה לאפשרות של  TaseUpיכולה להיות פתח עבורן להיווכח
באטרקטיביות ולקרב אותן אל השלב הבא  -כציבורית.
גם עבור המוסדיים מהלך הרחבת  TaseUpיהווה פתיחת יעדי השקעה ישראלים נוספים שהיום חסומים בעבורם
– אותן חברות פרטיות יכולות להיות יעד השקעה מצויין לכסף המוסדי ,בתוך גבולות המדינה.
בסיכומו של דבר ,ברור כי המנגנון פועל והיטב ,וניתן בקלות יחסית לאפשר שימוש בו גם לסקטורים מסורתיים
– ובכך לחזק הן את מנגנון ה TaseUp-והן את אפשרויות גיוס ההון לחברות רבות ,וכמובן גם לאפשר למוסדיים
הרחבת טווח השקעותיהן במשק הישראלי והשאת תשואות לעמיתיהן.
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.
נשמח להיפגש על מנת להוסיף ולפרט ככל שיידרש.

בברכת בריאות,
מיכל קורן ,עו"ד (חשבונאית)
מנכ"לית עמותת ה CFOs-לקשרי ממשל ומשק
העתקים :חברי העמותה

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.
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