דף מידע אודות תכנית ההמשך לאנליזה לחברות היי טק
כללי
 .1רשות ניירות ערך ("הרשות") פרסמה הוראה בעניין תגמול בגין ביצוע עבודת אנליזה ("הוראת
הרשות") ,וזאת לפי סעיף (17ב)( )6לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי
השקעות ,התשנ"ה "( 1995 -החוק").
ניתן לעיין בהוראת הרשות באתר הרשות בקישור שלהלן:
http://www.isa.gov.il/%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%95%D7%
90%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%94/Legislation/Rules%20under%20the%20supervis
ion%20authority/87/Documents/4.8.2016.pdf
 .2בהתאם להוראת הרשות ,השיקה הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") תכנית
אנליזה ,המיועדת לתאגידים ציבוריים אשר מניותיהם נכללות בענפי הטכנולוגיה או הביומד (לפי
הגדרות הסיווג הענפי של הבורסה) וכן לתאגידים ,אשר פרסמו טיוטת תשקיף או תשקיף
לקראת רישום מניותיהם למסחר בבורסה בענפים שצוינו לעיל ("התכנית""/הפרויקט").
 .3במסגרת התכנית המקורית שהושקה בשנת  2016סוקרו  27חברות .יעילות התכנית הוכחה
וברוב החברות המסוקרות חל גידול במחזורי המסחר ,גדלו אחזקות משקיעים מוסדיים ,הן
נחשפו לאלפי משקיעים בארץ ובעולם וקיום אנליזות שוטפות על החברות סייעה להן בגיוסי הון בארץ
ובחו"ל.

 .4לאור הנסיון שנצבר החליטה הבורסה בשנת  2019להשיק תכנית המשך במסגרתה התקשרה
הבורסה עם חברת המחקר הבינלאומיות" :פרוסט אנד סאליבן" ("חברת המחקר"),אשר תבצע
עבודות ניתוח (אנליזות) ביחס לתאגידים בענפי הטכנולוגיה והביומד אשר יצטרפו לתכנית
("תאגידים מסוקרים").
 .5הצטרפות לתכנית כרוכה בהתחייבות של התאגיד המצטרף לקבל שירותי אנליזה במהלך
תקופה של  24חודשים ובאופן שיתפרסמו לפחות  8אנליזות ,המבוססות על דוחות כספיים
במהלך התקופה האמורה (גם בתאגידים קטנים המפרסמים רק דו"ח חצי שנתי -יפורסמו
עדכונים רבעוניים).
לפרטים בדבר תנאי ההתקשרות והתכנית ראה מסמך תנאים כלליים והנספחים המצורפים
אליו ("( ) Equity Research Service Scheme General Terms And Conditionsמסמך
התנאים הכלליים") ,בקישור שלהלן:
https://info.tase.co.il/LPages/TechAnalysis/site/files/TechAnalysis_EquityResearchSch
eme.pdf

 .6דמי ההשתתפות השנתיים שישולמו על ידי תאגיד שיצטרף לתכנית יהיו:
  32,500דולר לשנה לחברה שלא הייתה כלולה בתכנית המקורית ומחויבת להיכללבתכנית למשך שנתיים.
חברה שהייתה כלולה בתכנית המקורית וטרם חלפו  3חודשים מאז פרסום האנליזה האחרונה
אודותיה ,יכולה להצטרף לתכנית ההמשך לשנה או שנתיים ,לפי בחירתה ,ותשלם:
  25,000דולר לשנה ,לחברה הבוחרת להצטרף לשנה אחת בלבד.  25,000דולר לשנה הראשונה ו 20,000-דולר לשנה השנייה ,לחברה הבוחרת מראשלהצטרף לשנתיים.
לפרטים נוספים בדבר דמי ההשתתפות של התאגיד ומועדי התשלום ראה לוח התשלומים
לתאגידים מסוקרים בקישור שלהלן:
https://info.tase.co.il/LPages/TechAnalysis/site/files/Tech_Analysis_PaymentAppx.pdf

אופן ההצטרפות לתכנית
 .7תאגיד המעוניין להצטרף לתכנית נדרש להגיש לבורסה "בקשת הצטרפות לתכנית ההמשך",
חתומה כדין על ידו.
ניתן להוריד את בקשת ההצטרפות לתכנית בקישור שלהלן:
https://info.tase.co.il/LPages/TechAnalysis/site/files/TechAnalysis_RegForm.pdf

בקשת ההצטרפות לתכנית תוגש לבורסה באמצעות פקס שמספרו 03-5609401 :או
באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתוkobi@tase.co.il :

 .8ככל שהתאגיד שהגיש לבורסה בקשת הצטרפות לתכנית אינו עומד בתנאי התכנית ,הבורסה
תודיע על כך לתאגיד והתאגיד לא יצורף לתכנית.
 .9בסמוך למועד הרשמת החברה לתכנית ,תשלח הבורסה לתאגיד את לוח התשלומים הפרטני
המיועד לתאגיד .התאגיד יתבקש להשיב לבורסה את לוח התשלומים כשהוא חתום על ידו
כדין בתוך  7ימים ממועד שליחת לוח התשלומים הפרטני המיועד לתאגיד .כמו כן ,במועד זה
ישלם התאגיד את התשלום הראשון במזומן (באמצעות המחאה) על חשבון דמי ההשתתפות
שלו בתכנית וכן ימסור לבורסה המחאות דחויות בגין תשלומים עתידיים ,בהתאם למפורט בלוח
התשלומים.
שונות
 .10הבורסה רשאית לשנות את תנאי התכנית .הודעה על שינוי בתנאי התכנית כאמור תפורסם על
ידי הבורסה.
 .11דף מידע זה כולל מידע כללי בלבד אודות התכנית והוא מובא לצרכי נוחות בלבד .יובהר ,כי
הוראת הרשות ותנאי התכנית ונספחיה ("ההוראות") הינן מחייבות ובכל מקרה של סתירה בין
המידע המובא בדף מידע זה להוראות ,יגברו ההוראות.

