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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הכספים של הכנסת:

הצעת חוק השקעות משותפות בנאמנות )תיקון מס' 19( )פרסום תשקיף בעיתון(, התשע"א–2011 *

 
בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד–1994 1, בסעיף 31)ב(, אחרי "ליחידות המוצעות;" 1 תיקון סעיף 31

בתקנות  כמשמעותה  התשקיף  של  הקדמית  כריכתו  גם  תפורסם  כאמור  "בהודעה  יבוא 
שהותקנו לפי סעיפים 26)א( ו־)ג( ו־131)א(;" 

בנאמנות, משותפות  השקעות  לחוק   31  סעיף 
התשנ"ד–1994 )להלן – החוק(, קובע את התאריך שיציין 
את תחילת תוקפו של התשקיף ואת חובת פרסום הודעה 
להתקנת  עד  באינטרנט   התשקיף  פרסום  בדבר  בעיתון 
תקנות השקעות משותפות בנאמנות )פרטי תשקיף של קרן, 
השקעות  תקנות   – )להלן  התש"ע–2009  וצורתו(,  מבנהו 
משותפות בנאמנות(, חלה חובה לפרסם בעיתון מלבד את 

דבר פרסום התשקיף גם פרטים מהותיים על אודותיו 

בקרנות  למשקיעים  מלא  מידע  מתן  להבטיח  כדי 
בדבר  המידע  את  לקבל  נוהגים  אינם  שחלקם  נאמנות, 
פרסום תשקיפים באמצעות האינטרנט, ולשמור על עקרון 

הגילוי הנאות, שהוא אבן יסוד של חובות הגילוי והפרסום 
הפרסום  חובת  את  להחזיר  מוצע  ההון,  בשוק  לציבור 
השקעות  תקנות  להתקנת  עד  נהוגה  שהיתה  בעיתון 
משותפות בנאמנות, ולקבוע חובה לפרסם גם את כריכתו 
הקדמית של התשקיף, שנכללים בה פרטים מהותיים על 

אודותיו 

בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה 
הצורך  את  הכנסת  של  הכספים  ועדת  תבחן  השלישית 
בהחלת התיקון המוצע על גופים נוספים בשוק ההון, פרט 

לקרנות נאמנות, שעליהן חל החוק  
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