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") >6מתן אשראי לזמן ארוך שמקורו באיגרות חוב שהונפקו לציבור על פי
התשכ"ח) 21968להלן 
תשקיף בהתאם להוראות סעיף  15לחוק ניירות ערך,
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)א( נותן הואשראי הוא תאגיד העוסק רק במתן אשראי שמקות בהון
העצמי שלו ובאיגרות החוב כאמור ,לתאגידים שנתקיימו בהם כל אלה :
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 זיקה( מקשר
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) (2יש להם זיקה לנותן האשראי או לתאגיד השולט בנותן האשראי
או נותן האשראי שולט בהם או הם שולטים בנותן האשראי.
יתרות שלא ניתנו כאשראי כאמור הופקדו
)ב(
באיגרות חוב שהנפיקה הממשלה ;
)ג(

האשראי פועל שלא

נותן

בתאגיד בנקאי או הושקעו

במטרה להפיק ריווח ;

בתשקיף פורטו שמות מקבלי האשראי או סוגי
)ד(
לא יינתן אשראי אלא למי שפורטו כאמור ;
מועדי פרעון סופיים
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הסופיים של איגרות החוב
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סעיף  21לחוק
21א.
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האשראי ;

מקבלי

של אשראי יהיו לא יאוחר ממועדי
שהונפקו לצורך מתן אותו אשראי".
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) (1לא יתן אשראי למקבל אשראי יחיד בשיעור העולה על
בהתייעצות עם
מן ההנפקה כפי שקבע שר האוצר בצו,
אחוז
הרשות ;
) (2יכלול בתשקיף ,אם דרשה זאת הרשות ,דו"חות כספיים של
מקבלי האשראי או מידע אחר עליהם הדרוש ,לדעתה ,למשקיע
סביר".

נסים
משה
שר האוצר

שמיר
יצחק
ראש הממשלה
חיים
נשיא

הרצוג
המדינה

בכנסת ביום
* נתקבל
התשמ"ז ,עמ' .314
ס"ח התשמ"א ,עמ' ;232
1
 2ס"ח התשכ"ח  ,עמ' ;234

כ'

באלול

התשמ"ז )14

התשמ"ז  ,עמ' ,11
התשמ"ד ,עמ' 165.

עמ' 20

בספטמבר ; (1987
ועמ' .168

הצעת

החוק

ודברי

הסבר

פורסמו

בה"ח , 1845

