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  *עו"ד דורון אפיק/באוסטרליה אז איך מפיקים כון חברה ישראלית

ימים עם חברה חדשה הבוחת  10כשטסתי לאוסטרליה לפי כ  !ברומא התהג כרומאי.  באוסטרליה, התהג כאוסטרלי
של חברה ישראלית באוסטרליה (סקיוריטי מטרס בע"מ  18-מדוע ההפקה ה תישאלהפקה בבורסה האוסטרלית 
 הייתה כה מוצלחת.  אין ספק שמלוא הקרדיט להפקה המוצלחת מגיע לחברה )15.10.2018שהפיקה בהצלחה יתרה ב

להתהל ולפעול כפי שהשוק האוסטרלי  השכילוהלה שלה, אשר מעבר למוצר מצוין וצוות טוב, הם ולצוות הה עצמה
אז מה מושך חברות ישראליות להפיק דווקא באוסטרליה   חברה ישראלית המבקשת להפיק שם. למצפה שתתה

של אפיק  צמוד וף פעולהתוך שיתבוצעה  האמורה(ההפקה  ? משתי המדיות מוסהולמה חשוב להיות מלווים בצוות 
.  משרד אפיק גם היה בתל אביב ובאוסטרליה BDOת רואי החשבון וושות' מתל אביב, הולדיג רדליך ממלבורן ופירמ

  .)רבעוים את הפקת סקיוריטי מטרס בע"מ 5-אלסייט בע"מ, אשר הקדימה בכ תמעורב בהפק

קילומטר, על כל המשתמע מכך, אולם לאוסטרליה יתרוות  14,000-כאמם בין מלבורן או סידי ותל אביב מפרידים 
 שפה אגלית, רבים לחברות ישראליות.  מדובר בשוק הקרוב מאוד לשווקי המזרח הרחוק, אך עם תרבות מערבית

יתרה מכך, בהיותה יבשת עצמאית עם סוגים רבים של .  ואהדה רבה למדית ישראל וליכולותיה הטכולוגיות
קשת מלאה של סוגי מזג אויר וקשרי מסחר עפים סייבר, לועד  בקרחקלאות וממכרות, לכלכלה מגוות ות, אוכלוסי

, ביחוד לאור עם כל העולם, אוסטרליה היא גם יעד ראוי לשיווק לכל חברה ישראלית ובסיס טוב למקפצה לשוק עולמי
  . ישראל-פעילותה העפה והחשובה של לשכת המסחר אוסטרליה

אוסטרלית היא בורסה ותיקה ומשגשגת אשר עד לפי מספר שים התמקדה בעיקר בחברות שהתמחו הבורסה ה
.  לפי מספר שים קיבלה הבורסה האוסטרלית החלטה עקרוית למשוך אליה חברות טכולוגיה מכל ומכרות במחצבים

י מסלולים:  מסלול הרווח (הס לבורסה באחד משיתן היה להיכ פקה על בסיס הוכחת רווחים העולם.  אם בעבר
מספקים של החברה המפיקה בשים האחרוות) או מסלול הכסים (הפקה על בסיס הוכחת כסים זילים מספקים 

לחברות טכולוגיה במקרים מסוימים ומאפשר  חברות טכולוגיההקל על שיוי המגמה של הבורסה בקופת החברה), 
  יחסית לבצע הפקה.צעירות 

מספר גורמים להפקה ובייחוד בשל בשלות בעקבות מספר חברות טכולוגיה שהופקו באוסטרליה למרות שלא היו 
רשות יירות הערך  העלתה, מיליוים רבים על חשבון הציבורשקידמו הפקות של חברות כאלה תוך גריפה לכיסם של 

ת להפיק, ביחוד כאשר הן פוות להפקה תחת לבחון באופן קפדי יותר חברות המבקשואת הרף והחלה האוסטרלית 
 הדברים הבחים על ידי הרשות בין יתר  .טרם ההפקה מקדמיתהגשה של בקשה בו דרשת כיום , המסלול הטכולוגי

יכולת החברה להתקיים מכספי ההפקה למשך שתיים לפחות גם ללא כל הכסות וספות, כמות הכסף  יתן לציין את
מועד, זהות חברי הדירקטוריון, המויטין שלהם והיסיון שלהם בחברות ציבוריות אוסטרליות, האם  שגויסה עד אותו

הטכולוגיה מעשית ויכולה להיות מתורגמת למכירות או שטרם הסתיים הפיתוח וזהות היועצים המלווים את ההפקה 
  ).רשות יירות הערך עם יועצים אלהויסיון העבר של  (לרבות יועצים משפטיים וחשבואיים באוסטרליה ובישראל

עורכי בו עידן הבשלבים הראשוים של היציאה לדרך.  תם כבר הפקה מוצלחת מתחילה גם ככל ביה כוה של תהליך, 
באוסטרליה והחוק כשהם אים מכירים את ההליכים  למשרד אוסטרלי גורם מקשר רק משמשיםהישראלים הדין 

ישראל.  או את מי שבודק עבורו את המסמכים בוהטכולוגיה שלה והמשרד האוסטרלי איו באמת מכיר את החברה 
אותה  ומתחיליםיועצים משפטיים ישראלים שמכירים את ההליכים באוסטרליה בליווי צמוד של הפקה כוה מבצעים 

יחד עם הצוות  של החברה אוסטרליהסדרת ביקורי עבודה בשלאחריה יסודית פימית  משפטית בבדיקת אותות
עם עורכי הדין עם רשות יירות הערך האוסטרלית  המשפטי לישיבות עבודה עם המשרד האוסטרלי ופגישה אישית יחד

יחד עם המשרד האוסטרלי באופן בעוד לפי שבכלל יוצאים לדרך.  את התשקיף כותבים ופקידי הבורסה האוסטרלית 
צוות ההפקה וההתהלות לאחר הרישום למסחר צריכים להתבצע בליווי צמוד של  ,road showצמוד וגם הליך ה

כך) רואים בהתהלות המיה  מתהלותיטב את התחום.  את התוצאות (בהשוואה לחברות שלא כבר מכיר המשפטי ש
    והאופן בו השוק מקבל אותה.

                                                 
) המתמקד בדיי חברות, www.afiklaw.comהשותף המהל של משרד אפיק ושות' (היו וטריון ועורך דין המוסמך בישראל וביו יורק והוא דורון אפיק  עו"ד *

סקאות מיזוג ורכישה, מימון ומשפט ימי ואף הרצה בתחומי מומחיותו, לרבות במסגרת תואר מהל דיי מקרקעין, עסקאות בילאומיות ופיסיות, לרבות ע
מחוץ לכותלי בית  באויברסיטה העברית בירושלים. עו"ד אפיק בוגר הכשרה של האיחוד האירופי ביישוב סכסוכים בילאומיים Executive MBAעסקים 

אין בסקירה כללית זו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ מן באמויות ישראליות ובילאומיות. המשפט (גישור ובוררות) ומשמש גם כבורר וכא
, או באמצעות הדואר האלקטרוי: 03-6093609לפרטים וספים:  בעורך דין המתמחה בתחום זה בטרם קבלת כל החלטה בושאים המתוארים בסקירה זו.
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So how do you properly list an Israeli company on the ASX /Doron Afik, Esq.*  

When in Rome do as the Romans do. In Australia, behave like an Australian!  When I flew to Australia about 10 
days ago with a new Israeli company seeking to go public on the ASX, I was requested to explain why the 18th 
listing of an Israeli company in Australia (Security Matters Ltd., successfully listed on 15 October 2018) was so 
successful.  There is no doubt that the full credit goes to the company and its management team, whom beyond 
an amazing product and a great management team also knew how to properly act as the Australian market expects 
from an Israeli company listing on the ASX.  So what is attracting Israeli companies to issue in Australia and 
why is it important to be accompanied by a profession advisors team with experience from both countries? (The 
listing was done in close cooperation of the Afik & Co. law firm of Tel Aviv, the law firm of Holding Redlich in 
Melbourne and the accounting firms of BDO in Tel Aviv and Australia.  Afik was also involved in the listing of 
ElSight Ltd., five financial quarters before the listing of Security Matters Ltd.). 

Although Melbourne or Sydney and Tel Aviv are separated by about 14,000 kilometers, with all that implies, 
Australia has many advantages for Israeli companies. The market is very close to the Far Eastern markets, but 
with Western culture, English language and great sympathy for the State of Israel and its technological 
capabilities. Moreover, as a continent with many types of populations, a diverse economy ranging from mines to 
bovine and agriculture to cyber, a full spectrum of different weathers and extensive trade relations with the whole 
world, Australia is also a more than worthy target for any Israeli company and a good springboard to the global 
market, especially in view of the extensive and important activity of the Australia-Israel Chamber of Commerce. 

The Australian Stock Exchange is a seasoned and prosperous stock exchange that until a few years ago focused 
mainly on companies specializing in minerals and mines. A few years ago, the Australian stock exchange decided 
as a principle to attract technology companies from around the world. In the past, it was possible to list on one of 
two tracks: the profit track (issuing on the basis of proof of sufficient profits of the listing company in recent 
years); or the assets track (issuance on the basis of proof of liquid assets); but a relatively new technological track 
allows, under certain conditions, for relatively young technology companies to go public. 

Following a number of unripe technology companies listing on the ASX, and especially because of a number of 
promoters that boosted such companies' offerings while scooping millions of dollars at the expense of the public, 
the Australian Securities and Investments Commission raised the bar and began to examine more closely 
companies seeking to list, especially when the technological track is chosen, which now requires an in-principal 
application prior to the issuance of a prospectus. Among other aspects reviewed  by ASIC are the company's 
ability to run at least two years on the proceeds of the IPO without any additional income, the amount of money 
raised until listing, the identity of the board members, their reputation and experience in Australian public 
companies, whether the technology is already mature and may be monetarized and the identity of the consultants 
accompanying the issuance (including the legal and accounting advisors in Australia and Israel and the past 
experience of ASIC with such advisors). 

As any other properly structured process, a successful IPO commences at the early stages of embarking on the 
journey. We are no longer in the era of Israeli lawyers who are a mere liaison with an Australian firm without 
knowing the procedures and law in Australia, and an Australian firm which does not really know the company or 
the persons conducting the due diligence review in Israel. A proper IPO is carried out in close cooperation with 
Israeli legal advisors who are familiar with the proceedings in Australia and open it with a thorough internal legal 
due diligence followed by a series of work visits in Australia by the company together with the legal team.  Such 
visits are used not only for work meetings with the Australian firm but also for a personal meeting with the ASIC 
officials, before even starting the IPO process. The prospectus is written together with the Australian firm, and 
the road show, the listing and the after-market conduct should be performed with the close supervision of a legal 
team who is already well acquainted with the field. The results (compared to companies that do not act like this) 
are seen in the behavior of the share and the manner in which the market accepts it .  

                                                 
 *Doron Afik, Esq. is a notary public and an attorney admitted to practice in Israel and New York and is the managing partner of Afik & Co., 
Attorneys and Notaries (www.afiklaw.com).  Doron served an adjunct professor at Hebrew University Doron teaches Mergers and Acquisitions 
as part of the EMBA program.  Doron's practice focuses primarily on international transactions, including mergers and acquisitions, dispute 
resolution and issues of public law.  He is a graduate of a European Union alternative disputes resolution course and the ICC Master Class for 
arbitrators and also serves as arbitrator.   For additional details:  +972-3-6093609 or at the e-mail: afiklaw@afiklaw.com 

 


