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ניתן בזה אות הוקרה הבא להוקיר את פעולות הרשות לניירות ערך,
ותרומתה לשינוי הסביבה העסקית בישראל ,למען תהא יעילה ,נורמטיבית,
יציבה ושקופה תוך צמצום הבירוקרטיה והטמעת שירות מכוון לקוח .זאת
מתוך מטרה וכוונה מוצהרת לתרום לצמיחה במשק ,להשתלבותה של
ישראל בכלכלה בגלובלית ,לעידוד השקעות זרות ולתפעול תחרותי של
החברות במשק.
בשנה האחרונה עברה הרשות לניירות הערך שינוי תפיסתי מהותי שעיקרו שיתוף הפעולה עם
המגזר העסקי ,המבוסס על הכרת הערך הנוצר למשקיעים משאיפתן של החברות למקסם את
רווחיהן .שיתוף פעולה זה בא לידי ביטוי בנוהג שסיגלה הרשות לעצמה לפיו היא מקיימת דיונים
מקדימים עם המגזר העסקי לפני כל קבלת החלטות המשפיעות על שוק ההון.
במקביל ,שמה לעצמה הרשות למטרה להעלות את רמת אמינות המערכת כולה .אמינותה של
הרשות ,כמודל חיקוי ,באה ליידי ביטוי בויתור על דרישתה לדיווח החברות הדואליות לפי כללי
מערכת הדיווח האלקטרונית החדשה ,תוך שמירה על מחוייבותה החד משמעית לחברות אלו,
שלא לחייבן בדיווח שונה או נוסף על דיווחיהן לבורסות הזרות .רמת האמינות הנדרשת מהחברות
עלתה אף היא באופן משמעותי עם הכנסת הקוד האתי שתקנותיו גובשו בועדה משותפת לרשות
לני"ע ולפורום  .CFOגם דרישתה של הרשות לדווח על חברותם של "מומחים פיננסיים"
בדירקטוריונים של החברות נועדה להגדיל את האמינות בשוק ההון .השקתה המוצלחת של
מערכת הדיווח האלקטרוני ,השנה ,מהווה אף היא כלי חשוב ביצירת שקיפות ואמינות שוק ההון
הישראלי.
אך מעל לכל ,פעולותיה של הרשות לני"ע השנה נועדו להרחבת שוק ההון ,אשר הכספים שיושקעו
דרכו בחברות העסקיות יהוו את הדלק לקטר שימשוך את רכבת הצמיחה .כמקובל בעולם ,על
שוק ההון להפוך לאלטרנטיבה אמיתית למערכת הבנקאית .לשם כך שונו כללי התשקיפים
לחברות המעונינות להנפיק אג"ח ונקבעו נהלים הקובעים אימתי יש צורך בתשקיף ,אם בכלל.
בוטל את מס הבולים על הנפקות כאלה ובוטלה אגרת התשקיף למשך שנתיים .הרשות השכילה
להכניס מוצרים חדשים לשוק כגון  ,REITאג"ח מוניציפליות ,אג"ח מגובות נכסים ,אג"ח מגובות
משכנתא ועוד שורה של מוצרים ,המהווים עוגן חשוב בכל תיק השקעות בעולם .במקביל אישרה
הרשות את פעולתם של עושי שוק והרחיבה את הגדרתם של משקיעים מוסדיים.

בשל פעולותיה להגברת האמינות והשקיפות ,הרחבת שוק ההון
והעמקת שיתוף הפעולה עם המגזר העסקי בתהליך קבלת ההחלטות
מוענק לרשות ניירות ערך בראשותו של משה טרי ,אות ראש הממשלה,
מטעם הפורום למנהלי כספים ראשיים ) ,(CFOבחסות משרד ראש הממשלה
בשם ועדת השופטים,
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