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 הודעת המערכת



 מתפרסמת כזה הצעת חוס מטעם הממשלה:

 16001 תוק החברות הממשלתיות (תיקון מסי 3) (תיקון), החשנ״נ-993ן

, יסומן(א)  תיקון סעיף 3 1. האמור כסעיף 3 לחוק החברות הממשלתיות (תיקון מם׳ 3), התשמ״ס-?198|
 ואחריו יבוא:

, לא יחול במקרה שבו חברה  ״(ב) סעיף 9 לחוק החברות הממשלתיות, התשל״ה-5ד219

 נהפכה לחברה ממשלתית או לחברת בת ממשלתית כתוצאה מהעברת מניות למדינה על פי

 ההסדרים לרכישת ניירות ערך בנקאיים כאמור בסעיף קטן (א), על תיקוניהם״.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 חובת הרכישה האמורה נועדה למצב שבו בעלי מניות
 מוצאים עצמם לפתע בעלי מניות בחברה ממשלתית, מבלי
 שיכלו לצפות זאת מראש; חובה זו אינה מתאימה לענין

 הנדון, ולגביו מוצע שסעיף 9 לחוק לא יחול.

 להלן נוסחו של סעיף 3 לחוק החברות הממשליות
 (תיקון מם׳ 3), התשמ״ט-1989, שמוצע לתקן:

 ״הוראה מיוחדת

 3. על הוראת הממשלה לחברת בטוחות כאמור בהסדרים
 לרכישת ניירות ערך בנקאיים שפורסמו בילקוט הפרסומים
 2971, מידם ט״ז בחשון התשמ״ד {23 באוקטובר 1983),
 למכור מניות, ׳הולד המגבלות האמורות בסעיף 5(ד)(2< לחוק

 נכסי המדינה, התשי״א-1951.״

 סעיף 9(א) לחוק החברות הממשלתיות, התשל׳׳ה-5ד19
 (להלן - החוק), קובע לאמור:

 ״(א) נהפכה חברה לחברה ממשלתית כאמור בסעיף
 8, חייבת המדינה לקנות את המניות של שאר בעלי המניות

 שרצונם בכך, למעט מניות בכורה הניתנות לפדיון.״

 על פי ההסדרים משנת 1983, על תיקוניהם, לרכישת
 ניירות ערך בנקאיים, קיימת אפשרות כי ב־31 באוקטובר
 1993 יועברו רוב מניות הבנקים שבהסדר לבעלות המדינה.
 לפי זה, ייהפכו אדתס בנקים לחברות ממשלתיות, ועל המדינה
 תחול החובה לרכוש את המניות של שאר בעלי המניות

 שירצו בכך, וזאת מכוח היראות סעיף 9 לחוק.

 י סייח התשמי׳ט, עמ׳ 76.
 3 סייח התשל׳יה, עמי 132.

 הודעת המערכת

 בהצעות חוק 2151, מידם ד׳ בטבת התשנ״ג (28.12.1992), יש לסמן את מס׳ העמוד 36א.

 42 הצעות חוק 2153, י״א בסבת התשנ״ג, 4.1.1992

 המחיר 40 אגורות 0334-3030 א158 סודר בסדר־צילום והודפס במדפיס הממשלתי, ירושלים


