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פרוטוקול מפגש  CFOsבחברות הטכנולוגיות
עו"ד עידו צמח ,שותף ,גולדפרב זליגמן ושות'
The JOBS Act
הג'ובס אקט מורכב מכמה אלמנטים שמטרתם המשותפת לחזק חברות בצמיחה מהירה ,ולעודד את גיוס
ההון שלהן – פרטי וציבורי .בשוק ההון האמריקאי יש תנועת מטוטלת של החמרת והקלת הרגולציה על
פני כמה עשורים .ה SOX-מחד וה JOBS-מאידך (שחלקו גם חל על חברות זרות).
אז מיהן אותן חברות בצמיחה מהירה –  ? emerging growth companiesחברה שלא ביצעה עדיין
הנפקה ראשונית בתשקיף ושיש לה הכנסות שנתיות ברוטו של מתחת ל 1-מיליארד דולר .מתי החברה
כבר אינה נהנית מהגנת החוק – כשהיא עוברת את המיליארד דולר בהכנסות ,ו 5-שנים לאחר ה,IPO-
שאז היא צריכה להתחיל ליישם את כל כללי שוק ההון.
מהן ההקלות –
.1

.1

.3
.0

הגשת טיוטת תשקיף חסויה .עד דצמבר  1111גם חברות ישראליות יכלו להגיש טיוטת תשקיף
חסויה בארה"ב ולהותיר כחסויה את כל התכתובת עם ה ,SEC-דבר שערכו לחברה רב מאד –
השוק לא בהכרח יודע שיש כוונה ,המספרים עוד לא בחוץ ,אם החתם מתחרט או השוק לא טוב,
לא קרה שום דבר.
מגעים עם משקיעים מוסדיים –
 .aאם עוד לא הגשת תשקיף ,ולא קיבלת אישור מה ,SEC-יש הרבה מגבלות על הקשר עם
המוסדיים ,אבל החוק מאפשר הקלות על ההגבלות האלה .ניתן לעניין את המשקיעים
בהשקעה ללא צורך בפרסום המידע שבתשקיף.
 .bאנליסטים מטעם החתם המלווה לא יכולים להשתתף בכיסוי החברה עד  01יום לאחר
ההנפקה ,וזה עומד להשתנות עבור החברות שנכנסות בקטגוריות של החוק.
הקלות בממשל תאגידי ,פטור מקיום הצבעות בעלי מניות על שכר ומנהלים ,ופטור מהגשת דו"ח
רו"ח מבקר.
תקופת הסתכלות ארוכה ליישום כללים חשבונאיים חדשים – כמו אצל חברות פרטיות (אבל לא
בחירה של חלק מהכללים החדשים – הכל או כלום) ,גילוי מופחת לגבי תגמול נושאי משרה,
הפחתת זמן הדוחות המבוקרים מ 3-שנים לשנתיים.

החלק המלהיב והחדשני הוא הנושא של  – Crowdfundingמימון המונים – גיוס הון ממשקיעים רבים
בהשת תפות נמוכה של כל משקיע .הפטור חל על חברות פרטיות אמריקאיות בלבד ,ומאפשר גיוס
סכומים נמוכים של עד מיליון דולר בשנה אחת ,דרך ברוקרים מאושרים ,אך ללא תיווך של גורם פיננסי.
המשקיעים מוגבלים רף – הכנסה שנתית של פחות מ 111-אלף דולר יכול להשקיע עד  1,111דולר ,ולמי
שיש הכנסה גבוהה יותר ,עד  1%מההכנסה אך לא יותר מ 111-אלף דולר סה"כ.
למעשה ,יש כבר אתרים כמו מימונה הישראלי ו kickstarter-האמריקאי שמאפשרים לאנשים שיש להם
מיזם לגייס כסף ישירות ממשקיעים למיזם עצמו ,אבל לא לני"ע המחזיקים בחברה .אבל מכירת ני"ע ללא
תשקיף או פטור מתשקיף אסורה בהחלט.
שוק ההון האמריקאי כולל הרבה מאוד בוטיקים קטנים של השקעות ,ומשם הגיע הלובי החזק שהעביר
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את החוק הזה באופן חלק גם בסנאט וגם בקונגרס ,זה בנוסף לניסיונות של האמריקאים לחזק את
הכלכלה.
בארה"ב ,נכון לאפריל ,יש  061אתרים שמאפשרים  Crowdfundingעם מחזור של  1.5מיליארד דולר,
וצפי לצמיחה משמעותית .הפוטנציאל קיים ומשמעותי .כולם מחכים ל ,1.1.13-שהחלק הזה ייכנס לתוקף,
וה SEC-אמור לפרסם את הכללים למימושו.
ה SEC -מודאג מהחוק הזה ומפוטנציאל ההונאות ,שכן החוק נועד לאפשר השקעות זמינות ומידיות.
הניסיון איפה הוא להגביל את האתרים עצמם – הם חייבים להיות אמריקאים או פורטל מאושר ,וכך
יצטרכו להיות מפוקחים ולמנוע הונאות .יש דיונים אינטנסיביים על אופן הפעולה .בנוסף יש הגבלות על
המנפיקים עצמם ,הם יצטרכו לתת מיני תשקיפון שיסביר על החברה ובמקרים מסוימים גם דו"ח כספי
מבוקר .לכן צפויה עוד רגולציה רבה של ה SEC-עד שאתר יוכל להוכיח שעומד בכללים.
יש עוד בעיות רבות שלא חשבו עליהן – פתאום לחברות פרטיות יהיו  1111ויותר בעלי מניות ,איך זה
ינוהל מולם מבחינת חובות לפי חוק החברות? איך תיתן חשיפה על הטכנולוגיה שלך בלי  NDAבשלב כל
כך מוקדם?
עד עכשיו אם יש לחברה יותר מ 511-בעלי מניות צריך להרשם ב SEC-ולהתחיל לדווח ,ועכשיו עדכנו את
המספר ל.1111-
שינוי נוסף שהחוק מעביר הוא בנושא של גיוסים עד  51מיליון דולר ללא תשקיף מלא (קודם היה עד 5
מיליון דולר בלבד) ,למרות שיש חובות לתשקיפון  +דיווחים שוטפים.

לדעתי הדבר המהותי ביותר הוא הפטור ל private placement-לפי  ,regulation-Dוביטול האיסור לעשות
שידול ופרסום להשקיע בהצעות פרטיות ,ובלבד שכל המשקיעים הם .accredited investors
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