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 רשות ניירות ערך
 להתייחסות הציבור קול קורא

 

 

 שלום לכולם,

 

שני מסמכים להערות הציבור. רשות ניירות ערך פרסמה מהלך חודש ספטמבר ב

 הציבורי האיגוח שוק לפתיחת היערכותה בעניין ציבור להערות מסמך האחד הינו

. השני הינו קול קורא בשיתוף משרד המשפטים להתייחסות הציבור לצורך בישראל

 בביצוע התאמות בכללי ממשל תאגידי ביחס לחברות ללא גרעין שליטה.

 

 שוק האיגוח הציבורי בישראל

 ידי על מובטח שפירעונן התחייבות תעודות מונפקות שבה עסקה היא איגוח עסקת

 .מגבים נכסים הכולל אשראי מתיק הנובע, ומוגדר צפוי מזומנים תזרים

 

 המפותחים בעיקר, בעולם ההון בשוקי חשוב פיננסי מכשיר הן איגוח עסקאות

 הרבות בתועלות הכירו, אירופה ומדינות ב"ארה ובהן בעולם רבות מדינות. שבהם

 אשראי להזרמת ובפרט הריאלית הכלכלה לפיתוח להניב איגוח שוק של שביכולתו

 בשווקים הסיכונים של יותר יעיל לפיזור להביא מאפשרות איגוח עסקאות. לעסקים

 גיוון ולהעניק מחד הישראלית לכלכלה נוספים מימון מקורות לספק ובכך, הפיננסיים

 .מאידך, לציבור והחיסכון ההשקעה הזדמנויות של והרחבה

 

. הציבור להערות איגוח בנושא היוועצות מסמך הרשות מפרסמת, האמור רקע על

 המאפיינים עם השוק שחקני של וההבנה ההכרות את להגביר נועד המסמך



, כן כמו. המשקיעים בראיית שאלות המעוררים, איגוח עסקאות של המרכזיים

 מגבירה, בכך. יחסית פשוטות איגוח עסקאות של מאפייניהן את מציגה הרשות

 אגרות של ציבורית הנפקה השוקלים גורמים בקרב המשפטית הוודאות את הרשות

 .אליהן להידרש עשויים שהם לשאלות באשר, בנכסים מגובות חוב

באוקטובר  10 ליום עד הרשות באתר המפורסם מסמךל התייחסות להעביר ניתן

2019 .  

 לחצו כאן –באתר רשות ניירות ערך  לקריאת המסמך
 

 ס לחברות ללא גרעין שליטהכללי ממשל תאגידי ביח

 הנסחרות, הישראליות החברות במספר גידול על להצביע ניתן האחרונות בשנים

 .שליטה בעל בהן אין אשר, לה ומחוצה בישראל

 בעל בהן שיש בחברות בעיקר התאגידי הממשל בתחום מטפלת בישראל החקיקה

 לחברות ביחס זה בתחום, בהתאמות צורך יש האם השאלה עולה, משכך. שליטה

 .שונות בהן הרווחות הנציג ובעיות מאחר בעיקר וזאת, שליטה בעל אין בהן

 

 בין הנציג לבעיית מכוונים התאגידי הממשל מנגנוני, שליטה בעל בהן שיש בחברות

 את ינצל השליטה בעל כי הוא החשש, ככלל. המיעוט מניות בעלי לבין השליטה בעל

 מניות בעלי או החברה חשבון על עמו המיטיב באופן בחברה הדומיננטי מעמדו

 לקידום תפעל שההנהלה, הוא החשש, מבוזר הבעלות מבנה בהן בחברות. המיעוט

 המניות שבעלי כיוון. המניות ובעלי החברה טובת חשבון על האישית טובתה

 החשש, ביזורם ובשל המנהלים לעומת ניכרים מידע בפערי מתאפיינים המבוזרים

 באופן לפקח, יכולת להם תהיה לא גם ולעיתים, תמריץ להם יהיה שלא גם הוא

 .בחוק להם המוקנות הזכויות באמצעות ההנהלה על אפקטיבי

 

 קורא קול מפרסם, ערך ניירות רשות בשיתוף, המשפטים משרד, זה רקע על

 לחברות ביחס התאגידי הממשל בכללי התאמות בביצוע לצורך הציבור להתייחסות

 .שליטה גרעין ללא

בנובמבר  10 ליום עד הרשות באתר המפורסם הקורא לקול התייחסות להעביר ניתן

2019. 

 

 לחצו כאן –אתר רשות ניירות ערך ב קורא לעיון בקול
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