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ז1-
תעריפון-עדכון מס' -49מעודכן עד ליום 274719 - 1.1.19
)התעריפים הנקובים כוללים את הפרשי ההצמדה למדד הידוע ביום (1.1.2019

.1

אגרות ודמי טיפול  -מחברות רשומות
א.

אגרה שנתית

(2 (1

 (1חברה שמניותיה רשומות למסחר
חברה בעלת שווי שוק עד  300מיליון ש"ח
חברה בעלת שווי שוק מעל  300ועד  500מיליון ש"ח
חברה בעלת שווי שוק מעל  500ועד  1,000מיליון ש"ח
חברה בעלת שווי שוק מעל  1ועד  2.5מיליארד ש"ח
חברה בעלת שווי שוק מעל  2.5ועד  10מיליארד ש"ח
חברה בעלת שווי שוק מעל  10מיליארד ש"ח
(2

חברה בעלת שווי שוק מעל  2ועד  10מיליארד ש"ח
חברה בעלת שווי שוק מעל  10מיליארד ש"ח

 5,060ש"ח
 10,119ש"ח
 20,239ש"ח
 30,358ש"ח
 40,477ש"ח
 50,597ש"ח

(3

חברה שגם מניותיה וגם תעודות התחייבות שלה רשומות למסחר תשלם אגרה ,הן
בהתאם לאמור בסעיף .1א (1.והן בהתאם לאמור בסעיף.1א .(2.למרות האמור לעיל ,סך
האגרה השנתית שתשלם החברה לא יעלה על סכום של  60,716ש"ח.

(4

למרות האמור בסעיף .1א (3.לעיל חברה ששווי השוק של מניותיה כאמור בסעיף .1א(1.
לעיל ,אינו עולה על  300מיליון ש"ח ואשר גם מניות וגם תעודות התחייבות שלה רשומות
למסחר ,תשלם אגרה רק בהתאם לאמור בסעיף .1א.(1.

(5

(2

 5,060ש"ח
 15,179ש"ח
 20,239ש"ח
 30,358ש"ח
 40,477ש"ח
 50,597ש"ח

חברה שתעודות ההתחייבות שלה רשומות למסחר
חברה בעלת שווי שוק עד  200מיליון ש"ח
חברה בעלת שווי שוק מעל  200ועד  500מיליון ש"ח
חברה בעלת שווי שוק מעל  500ועד  1,000מיליון ש"ח
חברה בעלת שווי שוק מעל  1ועד  2מיליארד ש"ח

(1

עמלה  /דמי טיפול

אגרה שנתית מקרן סל

 7,362ש"ח

א( לא משולם בשנת רישום החברה בבורסה.
ב( חברה ששילמה אגרה שנתית בשל שנה כלשהי ובמהלך אותה שנה כל ניירות הערך שלה נמחקו מהרישום למסחר ,והיא
חדלה להיות חברה רשומה ,יוחזר לה החלק היחסי מסכום האגרה ששילמה וזאת בשל החודשים בהם לא היתה החברה
רשומה.
שווי שוק כמפורט בסעיף  1להנחיות לפי פרק י"א לתקנון.

ז2-
תעריפון-עדכון מס' -50מעודכן עד ליום 274719 - 29.1.19
)התעריפים הנקובים כוללים את הפרשי ההצמדה למדד הידוע ביום (1.1.2019

ב.

דמי בדיקת תשקיף או
סוג
(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7
(8
(9

חברה חדשה )אג"ח(
חברה חדשה )מניות(
חברה ותיקה/תיקון תשקיף
חברה חדשה ני"ע מסחריים
קרן סל )חדשה/רשומה(
הקצאה פרטית )אחרים(
הקצאה פרטית )עובדים(
דו"ח הצעת מדף
א.
ב.

ג.

בקשה לשינוי תנאים לפי סעיף  350לחוק החברות ו/או
יותר מסדרה אחת (2
בקשה לשינוי תנאים של סדרה אחת בלבד ללא אישור
בימ"ש

דמי רישום
(1

מתאר(1

 11,731ש"ח

(3
(7

מניות והמירים למניות
מינימום
מקסימום

(2

עמלה/דמי טיפול
 23,494ש"ח
 10,000ש"ח
 11,731ש"ח
 11,731ש"ח
 4,208ש"ח
 6,637ש"ח
 2,000ש"ח
 10,000ש"ח
 23,494ש"ח

תוספת בגין נייר מיוחד
אג"ח קונצרניות והמירים לאג"ח קונצרניות
בהנפקה בשווי של עד וכולל  200מיליון ש"ח
א.
מינימום
בהנפקה בשווי של מעל  200מיליון ש"ח
ב.
תוספת בגין נייר מיוחד (4

(3

אג"ח ממשלתיות למעט "אג"ח ממשלתית קצרה"

(4

מלווה קצר מועד ואג"ח ממשלתית קצרה

(5

ניירות ערך מסחריים

(6

קרנות סל

(6

(5

 0.02%משווין
 3,618ש"ח
 328,044ש"ח
 20,233ש"ח
(7

 0.01%משווין
 3,618ש"ח
 0.02%משווין (7
 14,843-148,428ש"ח
 0.004%משווין

(7

 0.0007%משווין
 0.001%משווין

(7
(7

(8

מינימום
מקסימום

 0.02%משווין
 3,618ש"ח
 185,536ש"ח

(1

א( נקבעו כללים בדבר החזרים מסויימים כאשר הבורסה טרם החלה בבדיקת הבקשה.
ב( חברה המבקשת לרשום למסחר ניירות ערך מסחריים תשלם ,עם הגשת הבקשה ,דמי בדיקה בהתאם להנחיות לענין דמי
בדיקה החלות על חברה ותיקה.
על אף האמור בסעיף קטן (5א .לעיל ,דמי הטיפול בבקשה להסדר לשינוי תנאים ,הכוללת רק בקשה לשינוי יחס ההמרה ו/או
תקופת ההמרה ,יהיו כדמי הבדיקה כאמור בסעיף קטן (5ב .להלן.
א( לא חל על הקצאה לעובדים שאינם בעלי ענין מכח החזקת מניות.
ב( למרות האמור לעיל חברה הנרשמת למסחר על פי ההנחיות לחברות חו"ל יחולו עליה ההוראות כמפורט בסעיף  1בפרק
י"ח להנחיות עפ"י החלק השני לתקנון ,וחברה הנרשמת למסחר על פי ההנחיות של חברת ב"ז יחולו עליה ההוראות
כמפורט בסעיף  4בפרק כ' להנחיות עפ"י החלק השני לתקנון.
אגרות חוב שבתנאיהן למעלה מ 3-פדיונות לא שווים ו/או ריבית משתנה דמי הרישום הינם בין  14,843ש"ח לבין  148,428ש"ח
 ראה מדריך לחברות פרק י"ג בהנחיות.על אף האמור לעיל ,לא ישולמו דמי רישום על אג"ח ממשלתיות שהונפקו בחו"ל ,אשר במועד רישומן למסחר בבורסה הן
נסחרות גם בחו"ל.
דמי הרישום המצטברים לא יעלו על דמי הרישום המגיעים בגין השווי הנקוב המירבי של סדרת ניירות הערך המסחריים,
כקבוע בתשקיף ההנפקה.
כמפורט בסעיף  6בפרק י"ג להנחיות עפ"י החלק השני לתקנון.

(8

כמפורט בסעיף .5א.יא בפרק י"ג להנחיות עפ"י החלק השני לתקנון.

(2
(3

(4
(5
(6
(7

ז3-
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.2

אגרות ודמי טיפול  -מחברי הבורסה
א.

ב.

ג.

ד.

.3

עמלה/דמי טיפול

מועמדים לחברות בבורסה
(1

דמי טיפול

 53,163ש"ח

(2

דמי טיפול בגין העברת חברות מחבר בורסה קיים לחברה
בבעלותו המלאה או לחברה אם המחזיקה במלוא הבעלות
בחבר הבורסה.

 26,581ש"ח

(3

אגרת חברות *

 531,630ש"ח

חברים חדשים למסלקת הבורסה *
(1

דמי טיפול

 25,631ש"ח

(2

אגרת חברות

 128,156ש"ח

העברת בעלות בחבר בורסה **
(1

כרוכה בהעברת שליטה

 53,163ש"ח

(2

ללא העברת שליטה

 26,581ש"ח
 100,000ש"ח

אגרה שנתית ***

תעריפים שונים
א.

מחירון מרכז הכנסים
סוג האולם
המושכר
אולם גדול
חדר הרצאות

משך האירוע

מס' המשתתפים

מחיר

עד  4שעות

250 - 0

 6,500ש"ח

מעל  4שעות

250 - 0

 8,000ש"ח

לפי שעות

עד 50

 500ש"ח לשעה

הערות:

*

**
***



המחירים אינם כוללים מע"מ.



אירוע המסתיים לאחר השעה  - 18:00תוספת של  1,000ש"ח  +מע"מ.



אירוע שמתחיל לאחר השעה  - 18:00תוספת של  2,000ש"ח  +מע"מ.



הקמה לאירוע מעל  3שעות  50% -מעלות אירוע.

כאשר המבקש הינו חברה בבעלותו המלאה של חבר בורסה ,אשר חבר הבורסה מעביר אליה את עסקי ניירות הערך
המתבצעים על ידו במטרה שתתקבל כחבר בורסה במקומו וכן כאשר המבקש הינו חברה אם של חבר בורסה ,המחזיקה
במלוא הבעלות בחבר הבורסה ,אשר חבר הבורסה מעביר אליה עסקי ניירות ערך המתבצעים על ידו ,במסגרת ארגון מחדש
של עסקי החברה האם ,וזאת במטרה שהחברה האם תתקבל כחבר בורסה במקומו ,לא יגבה תשלום זה.
שינוי בבעל השליטה בחבר אשר אין בו משום שינוי אפקטיבי בשליטה בחבר וכן שינוי בבעלות בחבר שאין בו משום שינוי
אפקטיבי בבעלות בחבר יהיה פטור מתשלום דמי טיפול.
סכום האגרה השנתית אינו מוצמד למדד המחירים לצרכן .את האגרה השנתית ניתן לקזז כנגד עמלות מסחר וסליקה.
במקרים בהם עמלות המסחר והסליקה פחותים מ 100,000-ש"ח ,ישולם רק ההפרש.

