רשומות
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תקנות התעבורה)תיקון מם׳  ,(4התשס״ד2004-

496

הודעת פיקוח על מחירי מערבים ושירותים)מחירי ניפוק גפ״מ( ,התשם־ד2004-

497

החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון)שרים ושאיריהם()תיקון( ,התשם־ד2004-

497

תיקון טעות דפוס

תקנות ניידות ע ר ך ) ד ו מ ו ת תקופתיים ומיידיים()תיקון( ,התשס״ד2004-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  36לחוק ניירות ערך ,התשכ״ח) '1968-להלן  -החוק( ,לפי
הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
הוספת פרק גו

אחרי תקנה 37א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש״ל970-ו ,

.1

2

יבוא:
״פרק ג :1מיזוג
סימן א׳ :הוראות כלליות
הגדרות

בפרק זה -

37ב.

״אסיפה כללית״ ,״בורסה״ ,״חברה קולטת״ ,״חברת יעד״ ,״חברה מתמזגת״,
״ענין אישי״  -כהגדרתם בחוק החברות;
״בעל שליטה״  -כהגדרתו בסעיף  268לחוק החברות:
״דוח מיזוג״  -דוח על פי פרק זה:
״יום עסקים״  -יום שבו רוב הבנקים בישראל פתוחים לקהל:
״חברה מוחזקת״ ־ כהגדרתה בתקנות דוחות כספיים,-
״ניירות ערך״  -למעט לענין תקנה 37ז  -מניות או ניירות ערך הניתנים
להמרה או למימוש במניות ,לרבות זכויות לאלה:
״תמורה״  -התמורה המשולמת לבעלי מניות של חברת היעד:
״תעודות התחייבות״  -תעודות שאינן ניתנות להמרה שמנפיקה החברה
בסדרה והמקנות זכות לתבוע ממנה כסף ,בתאריך קבוע או בהתקיים
תנאי מסוים ,ואינן מקנות זכות חברות או השתתפות בחברה ולרבות
ניירות ערך מסחריים.
מהותיות המיזוג

37ג.

)א(

מאלה:

חזקה לכאורה כי מיזוג הוא מהותי אם נתקיים לגביו אחד
)(1

הרווח של חברת היעד בשנה האחרונה או בתקופת

הביניים המצטברת העוקבת ,לפי דוחות כספיים אחרונים,
מהווה עשרים אחוזים או יותר מהרווח של החברה הקולטת:
הסכומים האמורים יחושבו בערכם המוחלט:
)(2

היתה

התמורה

בנכסים

או

בתעודות

התחייבות

-

ההשקעה הכוללת ,כפי שתירשם בספרי החברה הקולטת,

לרבות קרנות הון אם ייווצרו כאלה ,מהווים עשרים אחוזים או

יותר מסך כל ההון העצמי של החברה הקולטת ,לפי רוחותיה

הכספיים האחרונים;
)(3

היתה התמורה בניירות ערך של החברה הקולטת  -ניירות

הערך מקנים עשרים אחוזים או יותר מסך כל הזכויות בהון

החברה הקולטת ,למעט מניות רדומות ולפני הקצאת ניירות
ע י ך אלה :לענין זה יראו ניירות ערך הניתנים להמרה או

למימוש במניות החברה הקולטת והמהווים חלק מהתמורה,
באילו הומרו או מומשו:

2
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סייח התשכ״ח ,עמ• 4ג.2
ק־ת התש״ל ,עמי 7ג.20
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היתה התמורה שילוב של התמורות באמור בפסקאות )(2

)(4

ו־) - (3החיבור המספרי של תוצאות אותן פסקאות הוא עשרים
אחוזים או יותר:
סך כל נכסי חברת היעד או נכסיה בניבוי ההון העצמי,

)(5

הגבוה מביניהם ,מהווה עשרים אחוזים או יותר מסך כל נכסי
החברה הקולטת או מנכסיה בניכוי ההון העצמי ,לפי הענין ,לפי
דוחותיהן הכספיים האחרונים; מסך כל הנכסים יופחתו יתרות
הדדיות בין החברות המתמזגות,
)ב(

מיזוג שלא מתקיים בו האמור בתקנת משנה )א( ,הוא מיזוג

שאינו מהותי.
)ג(

בתקנה זו -
״דוחות כספיים אחרונים״  -דוחות כספיים ביניים אחרונים או
דוחות

כספיים שנתיים אחרונים,

כאמור בתקנה )6א(

לתקנות החברות )מיזוג( ,התש״ם , 2000-המאוחר מביניהם;
5

היו כל החברות המתמזגות תאגידים מדווחים  -דוחות
כספיים

ביניים

אחרונים

או

דוחות

כספיים

שנתיים

אחרונים ,המאוחר מביניהם ,שבמועד פרסום דוח המיזוג
פורסמו או שקמה חובה לפרסמם בהתאם לתקנות אלה;
״רווח״  -רווח כאמור בפסקה) (3של תקנה )46א( לתקנות דוחות
נ;םפיים ,בתוספת הפריטים המנויים בפסקה ) (4בה ,ובניכוי
הפריטים המנויים בפסקה ) (5בה ובלי להוסיף את הפריטים
המנויים בפסקאות ) (6עד ) (8בה.
דיווח על ידי
חברה קולטת

37ד.

)א(

אישר דירקטוריון של חברה קולטת שהיא תאגיד מדווח מיזוג

מהותי ,תגיש החברה דוח על פי תקנה 37ר במועד הקבוע בסעיף  7ו 3לחוק
החברות.
)ב(

אישר דירקטוריון של חברה קולטת שהיא תאגיד מרווח מיזוג

שאינו מהותי ,תגיש החברה דוח על פי תקנה 37טז במועד הקבוע בסעיף
7ו 3לחוק החברות.
דיווח של
חברת יעד

37ה.

אישרו דירקטוריונים של חברות מתמזגות מיזוג שבו חברת

)א(

יעד היא תאגיד מדווח שתעודות התחייבות שלו הוצעו על פי תשקיף
ויוחזקו בידי הציבור לאחר המיזוג או שתעודות התחייבות שלו רשומות
למסחר ,תגיש חברת היעד ,בתוך ארבעה עשר ימים מהמועד שבו אישר
הדירקטוריון את המיזוג ,דוח שיכלול את אלה:
)ו(

הפרטים האמורים בתקנה 37ו:

)(2

פרטים על החברה הקולטת לפי הוראות תקנה 37ו)אץו(1

ו־) (12ותקנה 37טו ,ובבל מקום שנאמר בהן ״חברת היעד״ יקראו
כאילו נאמר ״החברה הקולטת״;
)ב(

לא היתה החברה הקולטת במיזוג .כאמור בתקנת משנה )א(

תאגיד מרווח ,חייבת החברה הקולטת להמשיך בדיווח שהיתה חברת
היעד חייבת בו על פי החוק עד למיזוג ,ובדוח תצוין התחייבות זו.
ק״ת התש״ס .עמי .283
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היתה החברה הקולטת במיזוג כאמור בתקנת משנה )א( תאגיד

)ג(

מדווח ,יכול שדוחות המיזוג שלה ושל חברת היעד יוגשו בדוח משותף,
חתוס

שתיהן,-

בידי

הדוח

המשותף

יוגש

במועד

הקבוע

בתקנת

משנה )א(.
סימן בי :מיזוג מהותי
דוח על מיזוג
מ ה ו ת י

דגו.

)א(

דוח על מיזוג מהותי יכלול כל פרט הנוגע למיזוג העשוי

להיות חשוב למשקיע סביר ,ובהם:
)ו(

שמות הצדדים למיזוג:

)(2

תיאור תוכן הסכם המיזוג;

)(3

השלכות המס של המיזוג על החברה הקולטת:

)(4

הכמות ושיעור ההחזקות של בעלי ענין בחברה הקולטת

בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה -
)א(

לפני המיזוג:

)ב(

לאחר המיזוג:

)ג(

לאחר המיזוג בהנחה כי יומרו וימומשו כל ניירות

הערך הניתנים להמרה או למימוש במניות החברה:
)(5

עמדת הדירקטוריון בשאלה אם קיים חשש סביר ,שעקב

המיזוג לא יהיה ביכולתה של החברה הקולטת לפרוע את
התחייבויותיה לנושיה ,לאחר המיזוג;
)(6

אישורים הנדרשים למיזוג או תנאים שנקבעו לביצועו,

האם נתקבלו או נתקיימו ואם לא ,באיזה מועד צפויים הם
להתקבל או להתקיים;
)ד(

הגבלות חדשות קיימות או צפויות שיחולו ,למיטב ידיעת

החברה ,על החברה הקולטת בעקבות המיזוג ,ובהן:
)א(

דרישת פירעון הלוואות על ידי נושים:

)ב(

מגבלות על יצירת שעבודים:

)ג(

שינויים בדירוג האשראי של החברה:

)(8

שמו של כל דירקטור ובעל שליטה שיש לו ענין אישי

)(9

תכניות החברה הקולטת ,אם ישנן ,לגבי ניירות ערך

במיזוג ,ומהות ענין זה:

הניתנים להמרה או למימוש במניות חברת היעד:
)(10
)וו(

דגטו:

)(12
בינואר

התמורה באמור בתקנות 37ז עד ד3יב:
דוחות כספיים של חברת היעד כאמור בתקנות דגיג עד
תיאור חברת היעד בתקופה שתחילתה שנתיים לפני 1
קזקי ד ז ^ ז ב ד ז ' « ב ; ה כ ד ר ג ת ו ז־רדת ח ב ז י ז ר ג ר ס י ר כ ז ד ז ג ^ ס ב ז ר ך ל מ ר ע ד ־

הגשת הדוח ,לפי הפירוט הקבוע בתוספת לתקנות ניירות ערך
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)הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה( ,התש״ס2000-

4

)להלן  -התוספת לתקנות ההצעה( ,כבל שבל ענין המפורט בה
נוגע

לחברת היעד והוא מהותי לעסקי חברת היעד או

לפעילותה,-
)(13

תכניות החברה הקולטת בעקבות המיזוג ,ככל שגובשו,

לרבות תבניות לשילוב פעילויות ,מכירת נכסים ,פיטורי עובדים
וארגון מחדש:
)(14

דבר היות המיזוג טעון אישור על פי סעיף )320ג( א ו ) ד (

לחוק החברות ,תנאי האישור הנדרש על פי החוק האמור
והעובדות שבשלהן הוא נדרש ,ובן שמות המחזיקים במניות
החברה הקולטת ובמניות חברת היעד ושיעור אחזקותיהם;
)(15

הנימוקים העיקריים של הדירקטוריון לאישור המיזוג;

)(16

מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה ,המנין החוקי

והרוב הנדרש בה ובאסיפה כללית נדחית לאישור המיזוג.
)ב(

דוח המיזוג ייחתם בידי החברי־ המגישה את הדוח ,בציון

שמות החותמים ותפקידם בחברה; הוגש הרוח כרוח משותף כאמור בסעיף
37ה)ג( יצוינו שמות החותמים בשם כל אחת מהחברות ותפקידם
בחברות.
)ג(

הודעה שתפורסם לגבי כינוס אסיפה כללית לאישור מיזוג

מהותי ,תכלול את הפרטים הכלולים בתקנת משגה )אץ (14),(1ו־) ,(15את
תגאיו העיקריים של הסבם המיזוג ואת המועד לקביעת זכאות בעלי
המניות להצביע באסיפה הכללית ,כאמור בסעיף  182לחוק החברות.
תמורה בניירות
"?י^

ה ח ב ר ה

37ז.

היתה התמורה ,בולה או חלקה ,בניירות ערך של החברה הקולטת,

יפורטו בדוח המיזוג תנאי ניירות הערך שמוצע להנפיקם ,כמותם והשיעור
באחוזים שהם יהוו מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והגפרע של החברה
לאחר המיזוג וכן בדילול מלא; כאשר ניירות הערך המוצעים הם -
)(1

מניות  -יפורטו המחיר הממוצע של מניה בששת החודשים

אשר קדמו למועד פרסום הדוח ,בהתחשב בכל חלוקה ,פיצול או
הנפקת זכויות ,מחיר המניה סמוך לפני הדלטת הדירקטוריון על
ההצעה ומחירה סמוך לפני פרסום הדוח:
)(2

כתבי אופציה  -יפורטו מחיר כתב האופציה ,אם כתבי אופציה

מאותה סדרה רשומים למסחר בבורסה ,ומחיר המניה ,סמוך לפני
החלטת הדירקטוריון על ההצעה וכן סמוך לפני פרסום הדוח;
)(3

ניירות ערך הניתנים להמרה במניות  -יפורטו מחירם הממוצע

בשלושת החודשים אשר קדמו למועד פרסום הדוח ומחירם סמוך
לפני פרסום הדוח ,והכל אם ניירות ערך מאותה סדרה רשומים
למסחר בבורסה:
)(4

בסדרה שניירות ערך ממנה רשומים למסחר בבורסה  -יפורט

היחס באחוזים בין מחיר ניירות הערך המוצעים לבין מחירם בבורסה
של ניירות ערך מאותה סדרה סמוך לפני פרסום הדוח.
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חמורה במזומנים

תמורה בויתור
על התחייבות
תמורה בניירות
ערך או בפעילות
של תאגיד

37ח .היתה התמורה ,כולה או חלקה ,במזומנים ,יפורטו בדוח המיזוג
סכום התמורה ,המועדים לתשלומה ותנאי התשלום.
ד3ט .היתה התמורה ,כולה או חלקה ,בויתור על התחייבות ,יתוארו בדוח
המיזוג פרטי ההתחייבות והויתור.
היתה התמורה ,כולה או חלקה ,בניירות ערך של תאגיד או

37י) .א(

העברת עיקר פעילות של תאגיד שהוא חברה מוחזקת והתמורה כאמור
מהווה חלק מהותי מהחברה הקולטת ,יכלול דוח המיזוג היאור של
התאגיד כאמור בתקנה 37ו)אץ2ז( ובבל מקום שנאמר שם ׳׳חברת היעד״
יקראו כאילו נאמר ״התאגיד״ ,ובן דוחות כספיים של התאגיד כאמור
בתקנה 37יג ,למעט הדרישה להכללת המידע שבתקנה דגיד.
)ב( היה התאגיד

תאגיד מרווח ,יחולו הוראות תקנה 37טו,

בשינויים המחוייבים.
היתה התמורה ,כולה או חלקה ,בניירות ערך של תאגיד שאיננו

)ג(

חברה מוחזקת והתמורה כאמור מהווה חלק מהותי מהחברה הקולטת,
יכלול דוח המיזוג את כל הפרטים האמורים בתקנות משנה <יא( ו־)ב> ,אולם
אם פרטים אלה אינם מצויים בידי החברה הקולטת ,חרף מאמצים
שעשתה להשגתם ,יכלול דוח המיזוג כל פרט שיש בידי החברה הקולטת
אודות התאגיד האמור.
תמורה בנכם
אחר

37יא.

)א(

היתה התמורה ,כולה או חלקה ,העברת פעילות של תאגיד

שאינה מגיעה כדי עיקר פעילותו ,והתמורה כאמור מהווה חלק מהותי
מהחברה הקולטת ,תתואר בדוח המיזוג הפעילות כאמור בחלק הראשון
בתוספת לתקנות ההצעה ,ככל שכל ענין המפורט בה נוגע לתאגיד והוא
מהותי לעסקי התאגיד או לפעילותו; התיאור יינתן לגבי התקופה
שתחילתה שנתיים לפני  1בינואר של השנה שבה מוגש דוח המיזוג
וסיומה סמוך למועד הגשת דוח המיזוג.
היתה התמורה ,כולה או חלקה ,בנכס שלא מתקיימים בו

)ב(

התנאים הקבועים בתקנה 37י או בתקנת משנה )א( ,יכלול דוח המיזוג

תיאור הנכם ,לרבות הזכויות וההתחייבויות הנלוות לו א ו הכרוכות
בהעברתו.

חוות דעת

37יב) .א(

מקעועית

תיכלל חוות הדעת ברוח.
)ב(

נקבע שווי התמורה גם בהסתמך על חוות דעת מקצועית,
חוות הדעת תכלול ,בין השאר ,פרטים אלה:

)ו(

חתימה אישית של נותן חוות הדעת בציון שמו ותאריך

)(2

הסכמה ,מראש ,של נותן חוות הרעת לכך שהיא תיכלל

)(3

ניתנה התחייבות לשפות את נותן חוות הדעת בגין חוות

החתימה:

בדוח המיזוג;

דעתו ,תצוין עובדה זו ויפורטו תנאי השיפוי וזהות נותן

השיפוי;
)(4

לאיזה מועד נכון שווי התמורה שנקבע בחוות הרעת

)להלן  -תאריך התוקף(;
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)(5

פירוט העובדות ,ההנחות ,החישובים והתחזיות שעליהן

הסתמך נותן חוות הדעת ,השיטה ששימשה בחוות הדעת
והנימוקים לבחירתה.
לא כללה חוות הדעת את הפרטים האמורים בתקנת משנה

)ג(

)בץ ,(5תשלים אותם החברה בדוח המיזוג.
קרם תאריך התוקף למועד ההחלטה על המיזוג ביותר מתשעים

)ד(

ימים ,יצוין הדבר בדוח ובן יצוינו אלה:
)ו(

התקופה שחלפה מתאריך התוקף ועד למועד ההחלטה על

)(2

שינויים שהתרחשו לאחר תאריך התוקף העשויים לשנות

המיזוג:

את שווי התמורה שנקבע בתווית הדעת ,ונימוקי הדירקטוריון
להסתמכותו על חוות הדעת על אף שינויים אלה.
קדם תאריך התוקף ליום כינוס האסיפה הכללית כיותר

)ה(

מתשעים ימים ,יפורטו השינויים כאמור בתקנת משנה ) ד ^ מתאריך
התוקף ועד מועד הגשת הדוח.
דוחות כספיים

37יג.

ברוח המיזוג ייכללו דוחות כספיים של חברת היעד על פי הקבוע

בתקנה )56א() ,ב() ,ג( ו־)ד( לתקנות ניירות ערך )פרטי תשקיף ,מבנהו
וצורתו( ,התשב״ט , 1969-ואולם כל מקום שנאמר ״תאריך התשקיף״ יקראו
5

כאילו נאמר ״תאריך דוח המיזוג״ ויתול האמור להלן:
)(1

דוחות כספיים שנתיים יהיו ערוכים בהתאם לתקנות

דוחות כספיים ודוחות כספיים ביניים יהיו ערוכים בהתאם
לתקנות אלה:
)(2

הדותות הכספיים יהיו מבוקרים או סקורים ,לפי הענין,

בהתאם

ביקורת

לתקני

בישראל ,ויהיו

מקובלים

ערוכים

בהתאם לכללי חשבונאות החלים על תאגיד מדווח:
)ג(

דוח רואה חשבון המבקר או דוח הסקירה ,לפי הענין,

ייכללו בדוח המיזוג ,ויצוין בהם כי מתקיים בדוחות האמור
בפסקאות )ו( ו־) ,(2וכי נותנם הסכים מראש להכללתם בדוח.
מידע פרופורמה

37יד.

)א(

כללו הדוחות הכספיים ביאור ובו נתוני פרופורמה )להלן -

ביאור פרופורמה(:
)ו(

תיווסף לביאור פסקה מקדימה המפרטת את אלה:
)א(

עיקרי עסקת המיזוג;

)ב(

שמות החברות המתמזגות;

)ג(

בשלהן

התקופות

אשר

מוצגים

נתוני

הפרופורמה:
)ד(

ההנחות

אשר

על

בסיסן

נערך

ביאור

הפרופורמה:

ק״ת התשכ״ט ,עמי .794
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)(2

ביאור

המפרטות
המתמזגות,

הפרופורמה
את

יוצג

הנתונים

התאמות

במתכונת

ההיסטוריים
הפרופורמה

של
של

ואת

עמודות
החברות
תוצאות

הפרופורמה,-
)(3

יינתן הסבר להתאמות המופיעות בעמודת התאמות

הפרופורמה.
לא כללו הדוחות הכספיים ביאור פרופורמה ,המתייחם לכל

)ב(

אחת מהתקופות המופיעות בדוחות רווח והפסד הנכללים בדוחות
הכספיים ,יינתנו בדוחות הכספיים הפרטים האלה:
)(1

עיקרי עסקת המיזוג׳,

)(2

שמות החברות המתמזגות:

)(3

פרטים בדבר עסקאות בין החברות המתמזגות לתקופות

האמורות:
)(4

תיאור הערך המצרפי)סיגרגיזם( הקיים בפעילותן:

)(5

תיאור של תוכניות החברות המתמזגות לשילוב פעילותן,

בציון הערכת ההשפעה של יישום תוכניות אלה על רווחיות
החברה הקולטת.
נכלל מידע הפרופורמה בקשר למיזוג בדוחות הכספיים של

)ג(

החברה הקולטת בלבד ולא בדוחות חברת היעד ,ייכללו גם הדוחות
הכספיים של החברה הקולטת בדוח המיזוג :הייתה החברה הקולטת
תאגיד מדווח ,יכול שהכללה כאמור תיעשה על דרך של הפניה ,ובלבד
שבדוחות הכספיים שיכללו בדרך של הפניה ,נכלל מידע הפרופורמה
כמפורט בתקנות משנה )א( או)ב(.
חברת יעי
ת א ג י י

37טו.

הייתה חברת יעד תאגיד מדווח ייראו את רוח המיזוג כעומד

בדרישת תקנה 37ו)אץוו( ו־)2ו( אם נכללו בו אלה:
)ו(

הדוח התקופתי של חברת היעד הנדרש בהתאם לתקנות

אלה לשנה האחרונה שהסתיימה לפני מועד פרסום רוח המיזוג,
דוחות כספיים ביניים ודוחות מיידים שפורסמו לאחר מועד
הדוח התקופתי כאמור; הכללה כאמור יכול שתיעשה על דרך
של הפניה ,ובלבד שבדוחות הכספיים האמורים נכלל המידע
שבתקנה 37יד:
)(2

תיאור של חברת היעד כאמור בחלק הראשון בתוספת

לתקנות ההצעה.
סימן גי :מיזוג שאינו מהותי
דוח על מיזוג
שאינו מהותי

37טז.

)א(

בדוח על מיזוג שאינו מהותי יפורטו:
)ו(
)(2

?(3
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שמות הצדדים למיזוג:
עיקרי הסכם המיזוג:
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החברה
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הכמות ושיעור החזקותיהם של בעלי ענין בחברה

)(4

הקולטת

בהון

המונפק

והנפרע

ההצבעה

ובזכויות

כלהלן:
)א(

לפני המיזוג:

)ב(

לאחר המיזוג:

)ג(

לאחר המיזוג ,בהנחה כי יומרו וימומשו בל

ניירות הערך הניתנים להמרה או למימוש במניות
החברה:
)(5

פירוט התמורה :היתה התמורה בנכס שאינו מזומן

יפורטו העובדות העיקריות ביחס לנכס :היתה התמורה
בניירות ערך של החברה הקולטת יפורטו תנאיהם ,כמותם
והשיעור באחוזים שהם יהוו מזכויות ההצבעה ומההון
המונפק והגפרע של החברה לאחר המיזוג וכן בדילול
מלא:
)(6

עמדת הדירקטוריון בשאלה אם קיים חשש סביר,

שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של החברה הקולטת
לפרוע את התחייבויותיה לנושיה ,לאחר המיזוג;
)(7

אישורים

הנדרשים

או

למיזוג

תנאים

שנקבעו

לביצועו ,האם נתקבלו או נתקיימו ואם לא ,באיזה מועד
צפויים הם להתקבל או להתקיים;
הגבלות חדשות קיימות או צפויות שיחולו ,למיטב

)(8

ידיעת החברה ,על החברה הקולטת בעקבות המיזוג,
ובהן:

)(9

)א(

דרישת פירעון הלוואות על ידי נושים:

)ב(

מגבלות על יצירת שעבודים:

)ג(

דירוג האשראי של החברה:

שמו של כל דירקטור ,בעל שליטה ,ובעל ענין שיש לו

ענין אישי במיזוג ומהות ענין זה:
)0ו(

דבר היות המיזוג טעון אישור על פי סעיף )320ג(

א ו ) ד ( לחוק החברות ,תנאי האישור הנדרש על פי החוק
והעובדות

האמור

הוא

שבשלהן

נדרש,

שמות

ובן

המחזיקים במניות ההברה הקולטת ובמניות חברת היער
ושיעור אחזקותיהם;
)(11

תכניות החברה הקולטת ,אם ישנן ,לגבי ניירות ערך

הניתנים להמרה או למימוש למניות חברת היעד:
)(12

הסיבות

)(13

הנימוקים

שבשלהן

המיזוג

אינו

מהותי,

שהתקיים אחד או יותר מהתנאים שבתקנה 37ב)א(;
העיקריים

של

הדירקטוריון

מקום

לאישור

המיזוג;
)(14

מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה ,המנין החוקי

והרוב

הנדרש

בה

ובאסיפה

כללית

נדחית

לאישור

הג*י״זו־ג.
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דוח המיזוג ייחתם בידי החברה המגישה את הרוח בציון שמות

)ב(

החותמים ותפקידם בחברה.
הודעה שתפורסם לגבי כינוס אםיפה בללית לאישור מיזוג לא

)ג(

מהותי תכלול את הפרטים הכלולים בתקנות משנה )אץ (10) ,(2),(1ו־)3ו(
ואת המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית,
באמור בסעיף  82ו לחוק החברות.
סימן די :הוראות שונות
דיווח על פי
דין אחר

)א(

37יז.

תלות על המיזוג תקנות ניירות ערך)הצעה פרטית של ניירות

ערך בחברה רשומה( ,התש״ם) 2000-להלן  -תקנות הצעה פרטית( ,או
4

תקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה( ,התשס״א-
1ם) 20להלן  -תקנות עסקה עם בעל שליטה( ,או שחלה חובה לפרסם
ד

תשקיף ,לא יוגש דוח על פי תקנות אלה ואולם הפרטים המפורטים
בתקנות אלה ייכללו בדוח על פי תקנות הצעה פרטית או בדוח על פי
תקנות עסקה עם בעל שליטה או בתשקיף ,לפי הענין.
אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע מהחובה להגיש דוח מיידי

)ב(

בהתאם לתקנה  ,36אם קמה החובה לכך על פי התקנה האמורה.
חיסול חברת
יעד בלא פירוק
על פי צו
בית משפט

37יח.

בחיסול חברת יעד בלא פירוק על פי סעיף  (4X10351לחוק החברות

יחולו הוראות תקנות אלה בשינויים המחויבים ,ודוח המיזוג יוגש בתוך

שני ימי עסקים מהמועד שבו הוגשה לבית המשפט לראשונה הבקשה על

פי סעיף  350לחוק החברות.
דוח מיידי על
תוצאות האסיפה
תחילה

.2

37יט.

לא יאוחר מיום עסקים אחד לאחר אסיפה כללית שכונסה לאישור

מיזוג ,יגיש התאגיד המדווח דוח מיידי על תוצאות ההצבעה באסיפה.״

תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

ב״ז בניסן התשס״ד ) 18באפריל (2004
<חמ -982ג(

בנימין

נתניהו

שר האוצר
ק״ת התש״ס ,עמי .854
ק״ת התשס״א ,עמי 0ג.4

תקנות התעבורה )תיקון מס׳  ,(4התשס״ד~2004
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  19ו־ 70לפקודת התעבורה' ,באישור שר האוצר ל פ י סעיף

39ב לחוק יסודות התקציב  ,התשמ״ה985-ו ,וועדת הכספים של הכנסת ל פ י סעיף מב(
2

לחוק־יםוד :משק המדינה  ,אני מתקין תקנות אלהו
1

תיקון תקנה 2ל2א

ו.

בתקנה 272א)ו( לתקנות התעבורה ,התשכ״א ,"1961 -במקום ״אינו עולה ע ל 3,500

ק״ג״ יבוא ״אינו עולה ע ל  5,000ק״ג״.
דיני
סייח
סייח
ק־ת
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מדינת ישראל ,נוסח חדש  .7עמ׳ 75ו.
התשמ״ה ,עמי  :60התשנ״א ,עמ׳ 0גו.
התשל״ה ,עמי .206
התשב״א ,עמי  :1425התשס״ד ,עמי  ,80עמי  95ועמי .278
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תחילתן של תקנות אלה ביום ו׳ באדר א׳ התשס״ג ) 8בפברואר .(2003

תחילה

ב׳׳ר באדר התשס״ר )דו במרס (2004
אביגדור

<חמ (3-83

ליברמן

שר התתבורה

הודעת פיקוח על מחירי מערכים ושירותים )מחירי ניפוק גפ״מ(,
התשם״ד2004-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לצו פיקוח על מתירי מצרכים ושירותים )מחירי ניפוק
גפ־מ( ,התשנ״ט999-ו )להלן  -הצו( ,אני מודיע לאמור:
י

.1

מחירי שירות ניפוק התעדכנו ולפיכך נוסח התוספת לצו החל ביום י׳ בניסן התשס״ד

עדכון סכומים

) 1באפריל  ,(2004הוא כלהלן:

״תוספת
מחיר שירותי ניפוק גפ״מ
השירות

יחידת תיוב

בשקלים חדשים

.1

ניפוק גפ״מ למכליות

טונה

23.14

.2

ניפוק גפ״מ בהזרמה

טונה

ד13.5

הערות

המחיר כולל אחסון
תפעולי ופעולות שאיבה
והזרמה הכרוכות בשירות.
המתיר כולל אחסון
תפעולי ופעילות שאיבה
והזרמה הכרוכות בשירות.״
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