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ה1-
מדריך למסחר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  68מעודכן עד ליום 274700 - 5.10.16

נספח א'
לכבוד
מנהל המסחר
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב 6525216
נכבדי,

הנדון :בקשה של חבר בורסה לפעול כעושה שוק
.1

אנו ,הח"מ ,_____________________ ,מבקשים לפעול כעושה שוק בנייר הערך הבא:
)שם חבר הבורסה(

שם נייר הערך
________________

מספרו

שלב המסחר בו נפעל כעושה שוק*

______________

________________________

.2

אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הקבועים על פי תקנון הבורסה בענין עושה שוק.

.3

אנו מתחייבים לעמוד בכל החובות החלות על עושה שוק ,על פי תקנון הבורסה ,כפי שיהיו מעת לעת.

.4

אנו מתחייבים להגיש לביצוע בבורסה פקודות עשיית שוק כנדרש על פי תקנון הבורסה ,וזאת לפחות
במשך התקופה המזערית שנקבעה על פי תקנון הבורסה.

.5

אנו מתחייבים להודיעכם לאלתר במקרה שבו נחדל מלקיים תנאי מתנאיי הכשירות לעושה שוק.

 **.6בשל עשיית השוק בנייר הערך הנ"ל אנו מקבלים תמורה מ_______________.
 **.7א.
ב.

אנו מבקשים לקבל מהבורסה תגמול בשל עשיית שוק בנייר הערך הנ"ל.
מצ"ב פירוט העסקאות שבוצעו על ידינו ועל פיו אנו עומדים בהיקף הפעילות הנדרש לשם קבלת
תגמול מהבורסה.

ולראיה באנו על החתום:
__________________
שם החותם

__________________
תפקיד

__________________
חתימה וחותמת החבר

__________________
שם החותם

__________________
תפקיד

__________________
חתימה וחותמת החבר

אני הח"מ ______________________ ,עו"ד ,מ_________________________________ ,המכהן
כעורך דינו של חבר הבורסה ___________________________________________)להלן – "החבר"(,
מאשר בזה כי נתקבלו על ידי החבר כל ההחלטות והאישורים הנדרשים על פי דין ,לצורך הגשת בקשה זו,
וכי_____________________________ נושא ת.ז .מס'_________________________________
ו______________________________ נושא ת.ז .מס'_________________________ חתמו בפני על
מסמך זה ,לאחר שזיהיתי אותם ,וחתימתם של האמורים לעיל מחייבת את החבר.
___________________
תאריך
*
**

____________________
חתימת עו"ד

למלא רק אם נייר הערך הינו נייר ערך שניתן לפעול בו כעושה שוק בחלק משלבי המסחר בלבד.
מחק את המיותר.

ה2-
מדריך למסחר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  68מעודכן עד ליום 274700 - 5.10.16

נספח ב'
לכבוד
_____________________
שם חבר הבורסה
נכבדי,

הנדון :בקשה לפעול כעושה שוק באמצעות חבר בורסה
.1

אנו ,הח"מ) ,____________________ ,מספר חברה _________( ,מ__________ ,מבקשים
)שם המבקש(

לפעול כעושה שוק בנייר הערך הבא:
מספרו
שם נייר הערך
_______________
_____________

שלב המסחר בו נפעל כעושה שוק *
__________________________

 **.2חברתנו הינה חברה בת של חבר הבורסה _____________________.
.3

אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הקבועים על פי תקנון הבורסה בענין עושה שוק.

.4

אנו מתחייבים לעמוד בכל החובות החלות על עושה שוק על פי תקנון הבורסה ,כפי שיהיו מעת לעת.

.5

אנו מתחייבים להגיש לביצוע בבורסה פקודות עשיית שוק כנדרש על פי תקנון הבורסה ,וזאת לפחות
במשך התקופה המזערית שנקבעה על פי תקנון הבורסה.

.6

אנו מתחייבים להודיעכם לאלתר במקרה שבו נחדל מלקיים תנאי מתנאי הכשירות לעושה שוק.

 ***.7בשל עשיית שוק בנייר הערך הנ"ל אנו מקבלים תמורה מ ____________.
 ***.8א.
ב.
.9

אנו מבקשים לקבל מהבורסה תגמול בשל עשיית השוק בנייר הערך הנ"ל.
מצ"ב אישור מחבר הבורסה ,באמצעותו אנו פועלים ,על העסקאות שבוצעו על ידינו באמצעותו,
ועל פיו אנו עומדים בהיקף הפעילות הנדרש לשם קבלת תגמול מהבורסה.

אנו מסמיכים אתכם לקבל עבורנו מהבורסה כל תשלום כספי שיגיע לנו מהבורסה ,אם יגיע לנו
תשלום כספי כאמור ,על פי תקנון הבורסה.

 .10נבקשכם להעביר בקשתנו זו לבורסה.
ולראיה באנו על החתום:
__________________
__________________

__________________

תפקיד
__________________
תפקיד

חתימה וחותמת החברה
__________________
חתימה וחותמת החברה

שם החותם
__________________
שם החותם

אני הח"מ ________________________,עו"ד ,מ__________________________________,
המכהן כעורך דינה של _____________________ )להלן " -החברה"( ,מאשר בזה כי נתקבלו על ידי
החברה כל ההחלטות והאישורים הנדרשים על פי דין ,לצורך הגשת בקשה זו ,וכי__________________
נושא ת.ז .מס' _________________ ו __________________ נושא ת.ז .מס'_________________
חתמו בפני על מסמך זה ,לאחר שזיהיתי אותם ,וחתימתם של האמורים לעיל מחייבת את החברה.
____________________
___________________
חתימת עו"ד
תאריך
*
**
***

למלא רק אם נייר הערך הינו נייר ערך שניתן לפעול בו כעושה שוק בחלק משלבי המסחר בלבד.
נא למחוק הסעיף אם המבקש אינו חברה בת של חבר בורסה.
מחק את המיותר.

ה3-
מדריך למסחר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  68מעודכן עד ליום 274700 - 5.10.16

נספח ג'
לכבוד
מנהל המסחר
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב 6525216
נכבדי,

הנדון :הודעה של חבר בורסה על בקשה שהוגשה לפעול כעושה שוק באמצעותו
.1

אנו ,הח"מ _____________________ ,מבקשים להודיעכם כי _______________ בע"מ
)שם חבר הבורסה(
)להלן" :המבקש"( ,מבקש לפעול כעושה שוק ,באמצעותנו ,בנייר הערך הבא:
שם נייר הערך

מספרו

שלב המסחר בו יפעל המבקש כעושה שוק *

_________________

__________

______________________

.2

עותק מהבקשה שהוגשה לנו על ידי המבקש מצ"ב.

.3

פעולות עשיית השוק של המבקש יוגשו לבורסה באמצעותנו.

 **.4המבקש הינו חברה בת של חבר הבורסה __________________________.
 ***.5בשל עשיית השוק בנייר הערך הנ"ל ,המבקש מקבל תמורה מ_________.
 ***.6המבקש מבקש לקבל מהבורסה תגמול בשל עשיית שוק בנייר הערך הנ"ל.
.7

המבקש הסמיך אותנו לקבל עבורו כל תשלום שיגיע למבקש מהבורסה ,אם יגיע לו ,בשל עשיית שוק,
על פי תקנון הבורסה.

ולראיה באנו על החתום:
__________________
שם החותם

__________________
תפקיד

__________________
חתימה וחותמת החבר

__________________
שם החותם

__________________
תפקיד

__________________
חתימה וחותמת החבר

אני הח"מ ________________________ ,עו"ד ,מ______________________________ ,המכהן
כעורך דינו של חבר הבורסה __________________________________________)להלן " -החבר"(,
מאשר בזה כי נתקבלו על ידי החבר כל ההחלטות והאישורים הנדרשים על פי דין ,לצורך הגשת בקשה זו ,וכי
________________________________ נושא ת.ז .מס'_________________________________
ו________________________________ נושא ת.ז .מס'____________________________חתמו
בפני על מסמך זה ,לאחר שזיהיתי אותם ,וחתימתם של האמורים לעיל מחייבת את החבר.
___________________
תאריך

*
**
***

____________________
חתימת עו"ד

למלא רק אם נייר הערך הינו נייר ערך שניתן לפעול בו כעושה שוק בחלק משלבי המסחר בלבד.
נא למחוק הסעיף אם המבקש אינו חברה בת של חבר בורסה.
מחק את המיותר.

ה4-
מדריך למסחר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  68מעודכן עד ליום 274700 - 5.10.16

נספח ד'
לכבוד
מנהל המסחר
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב 6525216
נכבדי,

הנדון :בקשה להגיש פקודות למסחר בנגזרים באמצעות מחולל ציטוטים
.1

אנו ,הח"מ ,___________________ ,מבקשים להגיש פקודות למסחר בנגזרים באמצעות
)שם חבר הבורסה(

מחולל ציטוטים.
בקשה זו מוגשת עבור

נוסטרו/לקוח1

שזיהויו אצלנו הוא ____________________,
)מספר לקוח או קוד מזהה(

המבקש להגיש דרכנו פקודות בנגזרים באמצעות מחולל ציטוטים.
.2

אנו מתחייבים להפעיל אמצעי בקרה על פעילות מחולל הציטוטים במהלך המסחר ,כקבוע בהנחיות.

.3

מינינו מפקח על פעילות מחוללי הציטוטים ,שפרטיו מפורטים להלן:
שם המפקח:

____________________

תפקיד:

____________________

מספר טלפון:

____________________

מספר טלפון נייד:

____________________

דוא"ל:

____________________

אנו מתחייבים להודיעכם לאלתר על כל שינוי באיזה מפרטי המפקח ,המפורטים לעיל.
.4

נבקשך להקצות עבורנו מספר מחולל ,דרכו תוגשנה כל פקודות מחולל הציטוטים בגינו מוגשת בקשה
זו ,בלבד.
ולראיה באנו על החתום:

תאריך______________

1

מחק את המיותר.

________________________
)חתימה וחותמת חבר הבורסה(

ה5-
מדריך למסחר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  68מעודכן עד ליום 274700 - 5.10.16

נספח ה'
לכבוד
מנהל המסחר
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב 6525216
נכבדי,

הנדון :בקשה להגיש פקודות למסחר בניירות ערך באמצעות מחולל ציטוטים
.1

אנו ,הח"מ ,___________________ ,מבקשים להגיש פקודות למסחר בניירות ערך באמצעות
)שם חבר הבורסה(
מחולל ציטוטים.
בקשה זו מוגשת עבור נוסטרו/לקוח  1שזיהויו אצלנו הוא _____________________,
)מספר לקוח או קוד מזהה(

המבקש להגיש דרכנו פקודות בניירות ערך באמצעות מחולל ציטוטים.
.2

אנו מתחייבים להפעיל אמצעי בקרה על פעילות מחולל הציטוטים במהלך המסחר ,כקבוע בהנחיות.

.3

מינינו מפקח על פעילות מחוללי הציטוטים ,שפרטיו מפורטים להלן:
שם המפקח:

____________________

תפקיד:

____________________

מספר טלפון:

____________________

מספר טלפון נייד:

____________________

דוא"ל:

____________________

אנו מתחייבים להודיעכם לאלתר על כל שינוי באיזה מפרטי המפקח ,המפורטים לעיל.
.4

נבקשך להקצות עבורנו מספר מחולל ,דרכו תוגשנה כל פקודות מחולל הציטוטים בגינו מוגשת בקשה
זו ,בלבד.

ולראיה באנו על החתום:
תאריך______________

1

מחק את המיותר.

________________________
)חתימה וחותמת חבר הבורסה(

ה6-
מדריך למסחר-עדכון מס'  86מעודכן עד ליום 274700 - 7.10.18

נספח ו'
לכבוד
_____________________
שם חבר הבורסה
נכבדי,

הנדון :הודעה על מינוי עושה שוק בקרן סל

.2

אנו ,הח"מ) ,____________________ ,מספר חברה _________( ,מ__________ ,מבקשים
)שם מנהל קרן הסל (

להביא לידיעתכם כי _____________ )מ.ח (__________ .מונה כעושה שוק בקרן הסל הבאה:

.2

שם קרן הסל

מספרה

________________________

_________________

נבקשכם להעביר הודעתנו זו לבורסה.

ולראיה באנו על החתום:
__________________
תאריך

________________________
חתימה מחייבת של מנהל הקרן

ה7-
מדריך למסחר-עדכון מס'  86מעודכן עד ליום 274700 - 7.10.18

נספח ז'
לכבוד
מנהל המסחר
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב 6525216
נכבדי,

הנדון :הודעה של חבר בורסה על מינוי עושה שוק סטטוטורי
.1

אנו ,הח"מ _____________________ ,מבקשים להודיעכם כי _______________ בע"מ
)שם חבר הבורסה(

)להלן" :המבקש"( ,יפעל  ,באמצעותנו ,כעושה שוק סטטוטורי בקרן הסל הבאה:
שם קרן הסל

מספרה

__________________________ ________________
.2

עותק מהבקשה שהוגשה לנו על ידי המבקש מצ"ב.

.3

פקודות עשיית שוק של המבקש יוגשו לבורסה באמצעותנו.

ולראיה באנו על החתום:
__________________
תאריך

_____________________
חתימה מחייבת של החבר

