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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

674Í] 1993-9הצעת תוק הבנקאות (רישוי)(תיקון מס׳ ), התשנ״ג 

 1. בסעיף 1 לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ־א־1981' (להלן ־ החוק העיקרי}, בהגדרת ״בעל תיקון סעיף 1
 ענין״, במקום ״עשרים וחמישה אחוזים או יותר״ יבוא ״יותר מעשרים וחמישה אחוזים״.

 2. אחרי פרק ג׳ לחוק העיקרי יבוא:

 ״פרק ג1: החזקת אמצעי שליטה י בידי משקיעים מוסדיים

 הגדרות 27א. בפרק זה -

 ״משקיע מוסדי״ ־ כל אחד מאלה:

, הוספת פרק ג׳1  (1) תאגיד שהוא קופת גמל כמשמעותה בסעיף 47 לפקודת מם הכנסה2
 או שהוא מנהל קופת גמל כאמור, לגבי קופות הגמל שבניהולו;

ר ב ס י ה ר כ  ד

 סעיף 1 סעיף 1 לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א- לפי דיני החברות, החזקת אמצעי שליטה בחברה
 1981 (להלן - החוק), מגדיר ״בעל ענין״ כ־םי בשיעור של עד 25% אין בה כדי למנוע קבלת החלטות
 שמחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מסוג מסויים של מיוחדות באסיפה הכללית של בעלי המניות (כגון שינוי
 אמצעי שליטה״. מסמכי ההתאגדות). לכן מוצע לתקן את הגדרת ״בעל עניך
 . באופן שתתייחס להחזקה מעבר לשיעור של «25 מסוג מסוים

 1 ם׳ח התשמ״א, עמ׳ 232. של אמצעי שליטה בתאגיד כאמור.

 1 דיני סדינת ישראל, גדסח חדש 6, עט׳ 120.
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 (2) מנהל קרן כמשמעותו בחוק להשקעות משותפות בנאמנות,
 התשכ״א-31961, לגבי הקרנות שבניהולו;

 (3) תאגיד אחר המחזיק או המנהל כספי אחרים ואשר שר האוצר, לאחר
ת פז־ק יה יחיייי ע7יירן ו א ד ו  התייעצות עם הנגיד, קבע בי ה

 ״משקיעים מוסדיים קשורים״ ־ משקיעים מוסדיים הנשלטים בידי אותו תאגיד
 בנקאי או בידי תאגיד החזקה בנקאית של אותו תאגיד בנקאי, וכן משקיעים
 מוסדיים שאינם נשלטים בידי תאגיד בנקאי או תאגיד החזקה בנקאית כאמור
 אך מתנהלים בידי תאגיד כאמור ושבועדת ההשקעות שלהם יש חבר שהוא

 עובד או דירקטור בתאגיד כאמור;

 ״מניות״ - מניות וניירות ערך המירים למניות, הנסחרים בבורסה לניירות ערך
 בתל־אביב בע״מ;

 ״הממונה״ - הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר.

 הגבלות על 27ב. משקיע מוסדי לא יחזיק באמצעי שליטה בתאגיד בנקאי השולט בו או
י בתאגיד בנקאי הנשלט בידי תאגיד החזקה בנקאית השולט גם במשקיע ד ס ו ע מ י ק ש  מ

 המוסדי.

 החזקה של 27ג. (א) משקיעים מוסדיים קשורים לא יחזיקו ביחד באמצעי שליטה תאגיד

ם בנקאי אחר בשיעור העולה על" עשרה אחוזים מכל סוג של אמצעי " ? ! 1 ° מ 3 3  ״
 1_! ^אגיד בנקאי

 אחר שליטה.
 יבז חלקו של כל אחד מן המשקיעים המוסדיים הקשורים בשיעור ההחזקה
 המותר באמצעי שליטה כאמור בסעיף קטן >א<, ייקבע אחת לשנה לפי החלק
 היחסי של שווי סך כל השקעותיו במניות מתוך שווי סך כל ההשקעות
 במניות של כל המשקיעים המוסדיים הקשורים; לענין זה, יחושב שווי
 ההשקעות במניות לפי מאזניהם של המשקיעים המוסדיים הקשורים, ל־31

 בדצמבר של כל שנה.

 (ג) לא יאוחר מיום ה־5ו לחודש ינואר של כל שנה, ידווח משקיע מוסדי
 קשור לתאגיד הבנקאי השולט בו או לתאגיד ההחזקה הבנקאית השולט בו
 על שווי סך כל החזקותיו במניות בתום השנה שנסתיימה; התאגיד הבנקאי
 או תאגיד ההחזקה הבנקאית, לפי הענין, יחשב את החלק היחסי שמותר לכל
 משקיע מוסדי קשור להחזיק באמצעי שליטה באמור בסעיף קטן >ב<, ויודיע

ר ב ס י ה ר ב  ד

 נציגים בועדת ההשקעות שלהן, לא יורשו להחזיק במביותיו
 (סעיף 27ב המוצע).

 כדי להגביל את ההחזקה הצולבת של מניות בנק אחד
 בידי משקיעים מוסדיים שבניהולו של בנק אחר או של חברה
 אחות של בנק אחד, מוצע כי החזקות כאמור לא יעלו על 10%

 ממניות הבנק יםעיף 27ג(א< המוצע).

 מוצע לקבוע נוסחה טכנית שאץ בה שיקול דעת
 ושאינה מחייבת תיאומים שוטפים בין הגופיס הקשורים,
 לחלוקת שיעוד זה של 10% בין הגופים המוסדיים הקשורים.

 סעיף 2 לפי סעיף 34 לחוק הקיים, החזקה של 10% או
 יותר ממניות של בנק סעונה היתר של נגיד
 בנק ישראל. לענק זה מביאים בחשבון החזקות ישירות
 והחזקות באמצעות תאגידים נשלטים, לרבות מניות שבידי
 קופת גמל או קרן נאמנות המנוהלות בידי הבנק או חברת בת

 שלו. זאת בהתאם להגדרת ״החזקה־ שבסעיף 1 לחוק.

 כדי למנוע מצב שבו הבנק שולט בעקיפין בו עצמו,
 מוצע כי קופות נמל וקרנות נאמנות הקשורית אליו, לרבות
 קופות גמל המתנהלות בידי הבנק או חברה בת שלו ושיש לו

 י ם־׳ח התשכיא, עמ׳ 84.
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 על שיעורים אלה למשקיע המוסדי, למפקח, לממונה וליושב ראש רשות
 ניירות ערך, עד ה־ 51 בינואר של אותה שנה,

 >ד< עלתה החזקתו של משקיע מוסדי קשור באמצעי שליטה על השיעור
 המותר לו לפי סעיף קטן(ם, כתוצאה משינוי שיעור ההחזקה המותר לו כפי
 שנקבע בהודעה שניתנה לו כאמור בסעיף קטן (0, יפחית את החזקתו

 האמורה עד השיעור המותר לו לא יאוחר מ־15 באפריל של אותה שנה.

 מ» על אף האמור בכל דין, הממונה ויושב ראש רשות ניירות ערך רשאים
 למסור למפקח מידע על חריגות של משקיעים מוסדיים משיעורי ההחזקה

 המותרים להם לפי פרק זה.

 7נד. החזיק משקיע מוסדי אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי בניגוד לאמוד בפרק
 זה, וניתנה לו התראה בכתב 14 ימים מראש, יפנה המפקח לבית משפט מחוזי,

 בבקשה למנות כונס נכסים למכירת אמצעי השליטה העודפים.״

 מכירת אמצעי
 שליטה

 בסעיף 47 לחוק העיקרי ־ משקיע סוםדי

 (1) בסעיף קטן >א<, אחרי פסקה >1< יבוא:

 ״>1א) עד ליום התשנ״ה( 1995) [שנתיים מיום תחילת תיקון זה],
 יפחית התאגיד הבנקאי את החזקותיו בתאגיד הריאלי כך שיחזיק לא יותר מעשרים

 וחמישה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בו;״

 (2) בסעיף קטן (ב), במקום ״לעשרים וחמישה אחוזים או פחות״ יבוא ״לפחות מעשרים
 וחמישה אחוזים״;

 ג3< בסעיף קטן (ג), במקום ״תאגיד אחר״ יבוא ״תאגיד ריאלי אחר״;

 >4< אחרי סעיף קטן >ד< יבוא:

 ״(ה) לא הפחית התאגיד הבנקאי את החזקותיו כאמור בסעיף קטן (א<>1א<, יפנה
 המפקח לבית המשפט המחוזי, בבקשה למנות כונס נכסים למכירת אמצעי השליטה

 העודפים.״

.3 

ר ב ס י ה ר ב  ד

 כדי להקטין את שליטתם של בנקים בתאגידים
 ריאליים בענפי משק שונים מוצע לקבוע כי בתוך שנתיים על
 הבנקים לרדת לשיעור של 25% או פחות באחזקותיהם בכל

 התאגידים הריאליים.

 יצויין כי לפי סעיף 23א לחוק, סך כל אמצעי השליטה
 שתאגיד בנקאי רשאי להחזיק בתאגידים ריאליים אסור
 שיעלה על 25 אחוזים מהון התאגיד הבנקאי. בהוראה זו לא

 מוצע שינוי.
 כן מוצע לקבוע אמצעי לאכיפת ההוראה המחייבת
 ירידה באחזקות הריאליות, אם הבנק לא יפעל כמתחייב
 ממנה. האכיפה תיעשה בדרך של פניית המפקח על הבנקים
 לבית המשפט בבקשה למינוי כונס נכסים לשם מכירת
 המניות. הוראת אכיפה דומה מוצעת לגבי אחזקות של

 משקיעים מוסדיים במניות בנקים >סעיף 27ג(ד< המוצע).
 סעיף 47>ג< לחוק קובע כי ההגבלות לענין' רכישת
 אמצעי שליטה בתאגיד ריאלי לא יחולו על רכישת אמצעי

 חלקו של כל משקיע מוסדי בשיעור זה יהיה בהתאם ליחס בץ
 שווי השקעותיו במניות לבין שווי כל ההשקעות במניות של
 כל המשקיעים המוסדיים שבאותה שליטה. שווי ההשקעות
 ייקבע לענין זה לפי הקבוע במאזנים (סעיף 27ג>ב)

 המוצע).

 אם בשנה פלונית יתברר כי חלקו היחסי של משקיע
 פלוני בהשקעות במניות ירד, וכתוצאה מכך עליו להקטין את
 התזקותיו במניות הבנק, תינתן לו תקופה של שלושה חודשים

 לביצוע ההתאמה (סעיף 27ג>ד< המוצע).

 סעיף 3 לפי פרק ג׳ לחוק אסור לתאגיד בנקאי לשלוט
 או להיות בעלים של 25% או יותר ממניותיו
 של תאגיד ריאלי (תאגיד שאינו בנקאי). ואולם בהודאת
 מעבר שנקבעה בסעיף 47 בשנת התשמ״ס הותר לתאגיד
 בנקאי אשר ביום 31 במרס 1989 שלט או היה בעל ענין
 כאמור בתאגיד ריאלי, להמשיך בכך, בכפוף למספר

 תנאים.
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 ביטול סעיף 48 4. סעיף 48 לחוק העיקרי ־ בטל.

 תיקון סעיף 49 5. בסעיף 49>ב< לחוק העיקרי, במקום ־או 36־ יבוא ־36 או 47>א<>1א<״.

 תיקון סעיף 50 6. בסעיף 50 לחוק העיקרי, ברישה, במקום ״שעה שהתאגיד״ יבוא ״ולעבין עבירה לפי סעיף
 49>ב) ־ של משקיע מוסדי, שעה שהתאגיד הבנקאי או המשקיע המוסדי, לפי העניך.

 הודאת מעבר 7. 0» תוך 15 ימים מיום תחילתו של חוק זה, ידווח משקיע מוסדי קשור לתאגיד הבנקאי
 השולט בו או לתאגיד ההחזקה הבנקאית השולט בו על שווי החזקותיו במניות של תאגיד בנקאי אחר
 ליום 31 בדצמבר 1992, כאמור בסעיף 27ג>ג< לחוק העיקרי, והתאגיד הבנקאי או תאגיד ההחזקה
 הבנקאית, לפי הענץ, יחשב את חלקו היחסי של כל משקיע מוסדי קשור ויודיע לו על כך כמפורט

 בסעיף 27ג>ג) האמור, תוך 15 ימים נוספים.

 >ב< משקיע מוסדי שביום תחילתו של חוק זה החזיק אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי
 בשיעורים העולים על המותר לו לפי פרק ג1 לחוק העיקרי, ימכור אמצעי שליטה מהחזקותיו כאמור

 עד השיעור המותר לו, תוך ששה חודשים מיום תחילתו של חוק זה.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מעיפים מוצע להחיל את הוראת העונשין שבסעיף
6 49>ב< גם על הפרת הוראת סעיף 47(א)(1א) ־  5 ו
 המוצע בדבר החובה להפחית, תוך שנתיים,
 את ההחזקה בתאגיד־ ריאלי עד שיעור של 25% מאמצעי
 השליטה בו. כן מוצע להרחיב את האחריות של דירקטור
 ומנהל כללי לעבירות של התאגיד שבסעיף 50 לחוק, גם לגבי
 דירקטור ומנהל כללי של משקיע מוסדי ־ לגבי עבירה לפי

 סעיף 49(ב).

 סעיף ד בסעיף זד. מוצעות הוראות מעבר לגבי החזקות
 של משקיעים מוסדיים במניות הבנק שהם

 קשורים אליו.

 שליטה באמצעות תאגיד נכד, היינו ״תאגיד אחר שהתאגיד
 הבנקאי שולט בו או הינו בעל ענין בו בעקיפין״. סייג זה
 פורש כמתיר רכישת אמצעי שליטה על ידי תאגיד ריאלי

 בלבד. להסרת ספק מוצע להבהיר זאת.

 סעיף 4 סעיף 48 לחוק מקנה למפקח על הבנקים
 סמכות להאריך את התקופות שנקצבו
 בהוראות ׳המעבר שלפי החוק המקורי משנת 1981 והחוק
 המתקן משנת 1989. מוצע לבטל סעיף זה שאינו רלוונטי עוד
 לגבי המועדים האמורים, ובכך תימנע סמכות להאריך את

 מועד השנתיים המוצע בסעיף 2.
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