מאי 1025
מזכר
אל :לקוחות המשרד
מאת :יוסי אברהם ושות' ,עורכי דין

הנדון :מערכת הצבעה אלקטרונית
ביום  13באוקטובר ,3131 ,פורסם ברשומות תיקון מס'  31לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח "( 3691 -התיקון") .מועד
כניסתו לתוקף של התיקון יחול ביום  21ביוני.1025 ,
במסגרת התיקון ומכוחו ,הוסדרה האפשרות של מחזיקי ניירות ערך (מניות ,תעודות התחייבות ,1כתבי אופציה
ויחידות השתתפות) של תאגידים מדווחים לממש את זכויות ההצבעה שלהם באמצעות מערכת הצבעה
אלקטרונית שתוקם על ידי רשות ניירות ערך ("מערכת ההצבעה").
מטרתה של מערכת ההצבעה ,הינה לעודד מחזיקי ניירות ערך מקרב ציבור המשקיעים הרחב לממש את זכויות
ההצבעה שלהם ,באמצעות מערכת אלקטרונית פשוטה ונגישה שדרכה יוכלו ,ככל שיחפצו בכך ,להצביע באסיפות
השונות בלי להידרש לקבלת אישור בעלות בנייר הערך מאת חבר הבורסה.
בשונה מהצבעה באסיפה באמצעות כתב הצבעה ,המוגבל לנושאים שניתן להצביע לגביהם רק באמצעות כתב
הצבעה ,ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה תתאפשר בכל נושא שיעלה על סדר יומן של האסיפות.
ראוי לציין ,כי הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה ,לא נועדה להחליף את אפשרויות ההצבעה הקיימות כיום ,אלא
היא מהווה חלופה נוספת.
היה ומחזיק ניירות ערך הצביע ביותר מדרך אחת ,תימנה הצבעתו המאוחרת.
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למועד זה ,טרם הושלם הליך הסדרת ה הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה ביחס לאסיפות של מחזיקי תעודות התחייבות .לפיכך,
בשלב זה לא תתאפשר הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה עבור תעודות התחייבות.

בקביעת המניין החוקי ומניין הקולות באסיפה יובא בחשבון קולם של מחזיקי ניירות הערך שהצביעו באמצעות
מערכת ההצבעה.
תהליך ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה


התאגיד מדווח במגנ"א על כינוס אסיפת מחזיקי ניירות ערך ("האסיפה");



חבר הבורסה קולט את דיווח המגנ"א על כינוס האסיפה;



בחלוף המועד הקובע ,מעביר חבר הבורסה דרך ממשק למערכת ההצבעה ,פרטים על לקוחותיו ,מחזיקי
ניירות הערך הרלוונטיים לאסיפה (פרטי זיהוי ,קוד גישה ייחודי למערכת ההצבעה עבור אותו מחזיק
לאותה אסיפה ,פרטים על הנייר המוחזק ופרטים על כמות ההחזקות).



במקביל ,מעביר חבר הבורסה למחזיקי ניירות הערך ,מידע בדבר האסיפה כפי שדווח במגנ"א (מידע על
עצם קיום האסיפה ומועדה ,הנושאים שעל סדר יומה ,כתבי הצבעה וקוד גישה ייחודי עבור השתתפות
בהצבעה אלקטרונית באותה אסיפה).



מערכת ההצבעה מייצרת מתוך הדיווח אודות כינוס האסיפה ,דף הצבעה באתר אינטרנט ייעודי שייפתח
לצורך ההצבעה באסיפה הספציפית .בדף זה מוצגים הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה כפי שדווחו
על-ידי התאגיד במגנ"א.



החל מאותו מועד ועד סמוך לפני מועד כינוס האסיפה (כ –  9 – 4שעות עובר למועד האסיפה) ,מחזיק נייר
הערך יכול להיכנס למערכת ההצבעה (תוך הזדהות ושימוש בקוד גישה שקיבל( ולהצביע .ההצבעה ניתנת
לשינוי או לביטול עד למועד הנ"ל.



בסיום תהליך ההצבעה ,מעבירה רשות ניירות ערך למזמן האסיפה ,באמצעות מערכת דואר אלקטרוני
מאובטח (מערכת "יעל") ,קובץ של נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה הכוללים( :א) פרטי מחזיקי
ניירות הערך אשר הצביעו באמצעות מערכת ההצבעה ואופן הצבעתם; ו( -ב) פרטי מחזיקי ניירות הערך
אשר הורו למערכת ההצבעה להעביר את פרטיהם ,בלא ציון אופן הצבעתם ,לשם הוכחת בעלותם בניירות
הערך (העברת הקובץ בסמוך ולפני מועד האסיפה מיועדת ,בין היתר ,על מנת שהתאגיד יוכל לקבוע האם
יש מניין חוקי לקיום האסיפה).
מהמועד בו יימסר הקובץ הנ"ל למזמן האסיפה לא תתאפשר עוד הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה.
זאת ,לרבות מקום בו לא תושלם האסיפה במועדה ותקבע אסיפה נמשכת או אסיפה נדחית לצורך
השלמתה.

ביום  33באפריל ,3133 ,החל פיילוט למשך תקופה של שישה שבועות שבמסגרתו תתאפשר הצבעת "דמה" ,שאינה
מחייבת ,ביחס לאסיפות ,אשר המועד הקובע בעניינן יחול במהלך תקופת הפיילוט.
הנחיות אופרטיביות
החל ממועד כניסתו לתוקף של התיקון ,על התאגיד המדווח להקפיד לבצע את הפעולות הבאות:
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לציין בזימון בדבר כינוס האסיפה ,כי קיימת האפשרות למחזיקי ניירות הערך להצביע באמצעות מערכת
ההצבעה .לתשומת ליבכם ,בעת האחרונה הושקו טפסי דיווח עדכניים לזימון אסיפות של מחזיקי ניירות
ערך.



בעת הכנת הדיווח ,יש להקפיד על ציון הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה באופן נפרד ולא באופן
מרוכז וכן ספרור הנושאים בצורה ברורה.



כל שינוי או עדכון לגבי אסיפה ,שפורסם בעניינה טופס זימון אסיפה ,יידרש להתבצע באמצעות טעינת
טופס הדיווח הקודם מתוך שרת רשות ניירות ערך ולא באמצעות טעינת טופס על ידי החברה באופן
עצמאי (אופן העדכון או השינוי כאמור ,תקף כבר במועד זה).



לבדוק במערכת "יעל" האם נתקבלו מרשות ניירות ערך נתונים רלוונטיים אודות מחזיקי ניירות הערך.



לאחר קבלת הנתונים ,לשקלל את סך תוצאות האסיפה ,הן האלקטרונית והן הפיזית ,לתוצאה אחת,
ובהתאם ,להוציא דוח מיידי בדבר תוצאות האסיפה.

לסיכום
החל מיום  31ביוני ,3133 ,כאשר תאגיד מדווח יפרסם זימון אסיפה ,תתאפשר למחזיקי ניירות הערך שלו להצביע
באמצעות מערכת ההצבעה ,למעט הצבעה באסיפות של מחזיקי תעודות התחייבות שטרם הוסדרה בחקיקה.

****
כל המידע הנכלל במזכר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד ואינו בגדר חוות דעת משפטית .נשמח לעמוד לרשותכם
בכל שאלה או הבהרה ,או למתן ייעוץ משפטי מוסמך לכל שאלה או בעיה ספציפית שתתעורר בנושא ,לגופה
ולנסיבותיה.

בכבוד רב,
יוסי אברהם ושות' ,עורכי דין

3

