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 גרפייםקריפטובתחום המטבעות החברות הפועלות של למדדים  הכניסההגבלת 
 

 כללי .2

, בדבר דחיית צירופה למדדי הבורסה של 0222בדצמבר  21-בהמשך להחלטה של ועדת מדדים מ

מניית "משאבי טבע" )ששינתה את שמה ל"בלוקצ'יין כרייה"( ובהמשך לבקשת רשות ניירות ערך 
סה למדדי הבורסה של חברות לתקן את כללי המדדים, באופן זמני לתקופה של שנה, כך שתוגבל הכני

שעיקר פעילותן הוא החזקה, השקעה או כרייה של מטבעות קריפטוגרפיים מבוזרים כדוגמת 
 אמור. כללי המדדים כביטקוין, אית'ר ואחרים, להלן הצעה לתיקון 

 הצעה .0

 כי מניה תיגרע מהמדדים אם ועדת מדדים החליטה לגביה כי פעילותבהנחיות לקבוע מוצע  .א
  הפכה למהותית או צפויה להיות מהותית. המטבעות הקריפטוגרפייםתחום החברה ב

 המניה מהמדדים.ט הוועדה גם על המועד בו תיגרע יבמקרה זה תחל

תקיים במניה אירוע המהווה עילה לגריעתה מאם הקיימות,  הנחיותעל פי הכי יודגש  ב.
עומדת בתנאי הסף אינה ממילא המניה אותה מהמדדים, ועדת מדדים רשאית לקבוע כי 

  למדדים. הסילכנ

חברות שעיקר מאפשרת לא לצרף למדדים  מאחר שכך,  קבלת ההצעה שבס"ק א. לעיל
 פעילותן הוא החזקה, השקעה או כרייה של מטבעות קריפטוגרפיים מבוזרים. 

 הצעת החלטה .0

שינויים הלתקנון, באופן שנוסחו יהיה כלהלן ) השביעיהנחיות לפי החלק . לא.9סעיף את  לתקן
 (:מסומנים
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 גריעת מניה מהמאגרים .9"

התקיימה אחת או יותר מהעילות שלהלן, תיגרע מניה מהמאגרים במועדים שלהלן  א.

 ובדרכים המפורטות להלן:

 

 השעייה (2

מניה תגרע מהמאגרים סמוך לאחר החלטה להשעות את המסחר במניה בשל אי 

הגשת דו"חות כספיים או סמוך לאחר השעית המסחר במניה בשל כל עילה 
 אחרת.

לדחות או לבטל את גריעת המניה ת על אף האמור לעיל, ועדת מדדים רשאי

 מהמאגרים כאמור. 

 הצעת רכש מלאה (0

לחוק  002רכש מלאה למניה, בהתאם לסעיף  התקבלה על ידי הניצעים הצעת
, תיגרע המניה מהמאגרים סמוך לאחר קבלת הדיווח 2666-החברות התשנ"ט

 מהחברה על כך שהצעת הרכש התקבלה במלואה. 

 מיזוג (0

 מניה מתמזגת תיגרע מהמאגרים סמוך לאחר מיזוגה.

 רשימת שימור (1

רשימת השימור, תיגרע ידי דירקטוריון הבורסה על העברת מניה ל-הוחלט על
 המניה מהמאגרים סמוך לאחר החלטת הדירקטוריון כאמור.

 מחיקה ממסחר (1

הוחלט על מחיקת המניה מהרישום למסחר בבורסה או התקבל דיווח מיידי של 

חברת חו"ל על מחיקת המניה מהרישום למסחר בבורסה, תיגרע המניה 
 מהמאגרים במועד שיקבע מנהל המדדים. 

 ה נמוךשער מני ( 9

אגורות במועד הקובע לעדכון פרמטרים,  22-היה השער הקובע של מניה נמוך מ

 תיגרע המניה מהמאגרים במועד עדכון הפרמטרים.

של חברה שפעילותה בתחום המטבעות הקריפטוגרפים המבוזרים, יא ההמניה  (2

וועדת מדדים החליטה כי , מטבעות אלולרבות החזקה, השקעה או כרייה של 

תיגרע מהמאגרים המניה , מהותית או צפויה להיות מהותיתזו היא  פעילות
 .במועד שתקבע ועדת מדדים
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 גריעה בשל סיבה אחרת (8 2

ועדת מדדים החליטה כי יש לגרוע מניה מהמאגרים בשל עילה שלא פורטה במניין 
. זה, תיגרע המניה מהמאגרים במועד שתקבע ועדת מדדים 9העילות בסעיף 

 "כאמור.

 
 טעון אישור רשות ניירות ערך. ,כמפורט לעיל ,ון ההנחיותתיק

 
 

 
יו"ר דירקטוריון הבורסה אישר לפרסם את ההצעה לתיקון ההנחיות על פי תקנון הבורסה, כמפורט  .4

  לעיל. 
 


