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  *, עו"ד אוסטרליסטיבסוןיואל פול /כללי ממשל תאגידי חדשים לחברות ציבוריות באוסטרליה

דרשת לכלול בדוח הכספי השתי  (ASX) בבורסת יירות הערך האוסטרליתלמסחר הרשומה  חברהכל 

או מסבירה מדוע  הבורסה היא עומדת בעקרוות הממשל התאגידי וההמלצות שפרסמה לפיה השלה הצהר

חלה , 2019המהדורה הרביעית של עקרוות אלו, שפורסמה בפברואר מכיוון ש. מקיימת עקרוות אלהאיה 

השה אשר חברות ישראליות למסחר בבורסה זו, וביחוד  על כל החברות הרשומות, 2020החל משת 

  .2019 דוחותין לעיבדצמבר, צריכות להיערך לכך כבר  31בבדרך כלל הפיסית שלהם מסתיימת 

בחברות קטות אי עמידה במלוא העקרוות ו, חברה רשאית לבחור שלא לאמץ דרישה מסוימת של העקרוות

דיר,  ה מחזהוההמלצות אי דרשות הם שיקולים לגיטימייםכאשרע  גודל החברה והעלויות הלהימ

. עם זאת, אם חברה לא תאמץ את העקרוות וההמלצות במלואם, היא דרשת לגילוי מפורט מאימוץ הכללים

  .אי הציות המלא ואילו צעדים קטים בכדי להשיג זאתהרקע את סביר המ

 : הציפייה שחברותתלרבו, ים שפורסמוהקודמהמהדורה הרביעית כוללת מספר שיויים ותוספות לעקרוות 

לקוחות, עובדים,  לרבות מולבעלי עיין מרכזיים (מול הציבור ומול  יפעלו לשמירה והגה על המויטין שלהן

לגלות ולהסביר ערכים ארגויים ולהבטיח התאמתם  ספקים, ושים, מחוקקים ורגולטורים); דרישה חדשה

ת ומטראת להגדיר דירקטוריון חדשה  חובתלאסטרטגיה העסקית, מבי התגמול והצמיחה לטווח הארוך; 

מדייות ת החברה, הגדרת ערכים, יעדים אסטרטגיים ווגמול ומטריתההחברה, הבטחת התאמה בין מדייות 

סיכון. דירקטורים עצמאיים דרשים לפקח על הההלה ולאתגר את הההלה במידת הצורך; ליפה החש

, כגון התקפות אחריםוהן  יםאסטרטגיות ליהול סיכוים (הן פיסיהלעקוב אחר  המצופ ןדירקטוריוה

יקולי שמבי התגמול השיקול צריך להיות מעבר לושיוי אקלים); בקביעת  שמירה על הסביבהסייבר, 

בוסף, הסיכון איה מתוגמלת; ו למדייותלהבטיח שהתהלות המוגדת לערכי החברה או מרוץ המהלים ית

  .החברה של מדייות הגיוון המגדרידרש כעת גם לחשוף את 

, אף אם ASXליועץ משפטי אוסטרלי לחברות הרשומות ב הצורךגדילה את מדייות חדשה ומחמירה זו מ

להעסיק באופן יומיומי משרד עורכי דין אוסטרלי או משרד  החשיבותאין ממוקמות באוסטרליה, ואת 

אוסטרלי עורך דין  במשרד בישראל , שיש לו(למשל משרד ישראלי) עורכי דין בתחום השיפוט של הפעילות

ויכול לייעץ בוגע לפעילות שוק ההון האוסטרלי באופן כללי ועקרוות באוסטרליה על מומחיות בשוק ההון ב

  .הממשל התאגידי האוסטרליים החדשים בפרט

 

 
פול הוא עורך דין אוסטרלי בכיר .  )www.afiklaw.com(במשרד אפיק ושות'בכיר עורך דין  והיפול יואל סטיבסון  בלבד)(אוסטרליה עו"ד  *

שים טרם  13במשך   HWL Ebsworth). הוא היה שותף במשרד עורכי הדין האוסטרלי ASXהמתמחה בהפקות בבורסה האוסטרלית (
), מיזוגים ורכישות, עסקאות בילאומיות וחוקי RTO), מיזוגים הופכיים (IPO. לפול יסיון רב בהפקות (2018עלייתו לישראל בשת 

המתמחה בתחום ם ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין אין בסקירה כללית זו משוהתאגידים האוסטרליים, כמו גם ממשל תאגידי. 
, או באמצעות הדואר האלקטרוי: 03-6093609לפרטים וספים:  בטרם קבלת כל החלטה בושאים המתוארים בסקירה זו. זה
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Looming deadline for ASX new corporate governance rules/ Paul Yoel Stephenson, (Au) Adv.* 

Each ASX listed entity is required to include in its annual financial report a corporate governance 

statement stating that it complies with the Corporate Governance Principles and 

Recommendations published by the ASX, or explains why it does not.   With the 4th edition of 

such principals, published on February 2019, to apply as of January 2020, all ASX listed 

companies, and especially ASX listed Israeli companies which typically have a financial year end 

of 31 December, should already be in transition to the new standards as early as their 2019 reports. 

A company may choose not to adopt a particular requirement of the Principals and 

Recommendations, it being not uncommon for small cap companies to opt out of full 

compliance, size and cost being legitimate considerations. However, if a company does not 

adopt the Principals and Recommendations in full, detailed disclosure is expected to explain 

and justify the non-compliance and what steps are being taken to achieve full compliance. 

The 4th edition includes a few changes and additions from the previous principals and 

recommendations, including:  The expectation that companies will act to preserve and protect 

their reputation and standing in the community and with key stakeholders (including customers, 

employees, suppliers, creditors, law makers and regulators); A new requirement to disclose and 

explain organisational values and to ensure alignment with business strategy, remuneration 

structures and delivery of long term growth; New board responsibilities including responsibility 

for defining the company's purpose, ensuring alignment between remuneration policies and the 

company's purpose, values and strategic objectives and risk appetite, and for independent 

directors, to oversee management and to challenge management where necessary; Company 

boards expected to monitor risk management strategies (both financial and non-financial, such 

as cyber-attacks, sustainability and climate change); In determining remuneration structures 

consideration should extend beyond incentivising executives to ensure that conduct that is 

contrary to the company's values or risk appetite is not rewarded; and new requirement to 

disclose a gender diversity policy.  

Such new and stricter policies increase the requirement for an ongoing Australian legal advisor 

to ASX listed companies, even if they are not based in Australia, and the importance to employ 

on day-to-day basis either an Australian law firm or a law firm in the jurisdiction of activity 

(e.g. an Israeli office), that has in its office in Israel an Australian public markets lawyer that 

can advise as to the Australian capital markets generally and specifically as to the new ASX 

published Corporate Governance Principles and Recommendations.  

 
 *Solicitor (Australia Only) Paul Yoel Stephenson is a senior attorney at the law office of Afik & Co., Attorneys and 
Notary (www.afiklaw.com). Paul is a senior Australian lawyer specializing in Australian Securities Exchange (ASX) listings. 
He was a partner of Australian national law firm HWL Ebsworth for thirteen years prior to re-locating to Israel in 2018.  Paul 
has extensive experience in initial public offerings (IPOs), reverse takeovers (RTOs), mergers and acquisitions, cross-border 
transactions and Australian corporate law and corporate governance compliance advice. Paul's clients include ASX listed public 
companies, unlisted public and private companies seeking to list on the ASX, investment banks and broking and corporate 
advisory firms. Nothing herein should be treated as a legal advice and all issues must be reviewed on a case-by-case basis.  For 
additional details:  +972-3-6093609 or at the e-mail: afiklaw@afiklaw.com 


