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סגור חלון

מגעים בין הבורסות של אוסטרליה וישראל להסדר רישום
כפול
בשנתיים האחרונות מושכת אליה הבורסה האוסטרלית לא מעט חברות הייטק ישראליות
בשלבי חייהן המוקדמים ● הסדר רישום כפול ,אם אכן ייחתם ,יאפשר לחברות להירשם
בקלות במקביל גם למסחר בתל אביב ,ומנגד יקל על אלה שכבר נסחרות בתל אביב
להיסחר במקביל גם בסידני
שירי חביב ולדהורן 16/10/18

אחרי הבורסות בארה"ב ,בבריטניה ,בסינגפור ,בהונג קונג ובקנדה  -גם הבורסה
האוסטרלית ) ( ASXעשויה להצטרף בקרוב לרשימת הבורסות שעליהן חל הסדר הרישום
הכפול.
מדובר בהסדר שמאפשר לחברות שניירות הערך שלהן רשומים למסחר בבורסה זרה
מסוימת ,לרשום אותם למסחר גם בישראל ,בהתבסס על דיווחיהן לפי הדין הזר החל עליהן,
במקום הדין הישראלי  -ולהיסחר כחברות דואליות .חוק הרישום הכפול נכנס לתוקף עוד
בשנת  ,2000אך התחולה שלו התרחבה משמעותית בתחילת השנה הנוכחית ,כאשר רשות
ניירות ערך אישרה את ההכללה של בורסות סינגפור ,הונג קונג וטורונטו.
הבורסה האוסטרלית מושכת אליה בשנתיים האחרונות לא מעט חברות טכנולוגיה ישראליות
בשלבי חייהן המוקדמים .הסדר רישום כפול עם הבורסה ,אם אכן ייחתם ,יאפשר לחברות
הללו להירשם בקלות במקביל גם למסחר בבורסה של תל אביב ,שהיא שוק הבית שלהן,
ומנגד יקל על חברות שכבר נסחרות בתל אביב להיסחר במקביל גם באוסטרליה .בבורסה
האוסטרלית מבקשים לקדם את המהלך ,וכבר פנו לרשות ניירות ערך בנושא.
בכנס בנושא הנפקות בבורסה האוסטרלית ,שערכו היום בתל אביב פירמת עורכי הדין פרל
כהן צדק לצר ברץ ופירמת רואי החשבון פאהן קנה ,נכחו גם נציגי הבורסה האוסטרלית .מקס
קאנינגהם ,מנהל תחום ההנפקות והרישום למסחר בבורסה ,אמר בכנס כי הבורסה
האוסטרלית לא שונה בהקשר זה מהבורסות של קנדה או סינגפור ,שיש להן כבר הסדר
רישום כפול עם הבורסה הישראלית ,וכי הוא מקווה שהסדר כזה ייחתם בחודשים הקרובים.
בתחילת  ,2018כאשר רשות ניירות ערך הודיעה על הכללת סינגפור ,הונג קונג והבורסה של
טורונטו בהסדר הרישום הכפול ,ציינו ברשות כי "במסגרת הסדר הרישום הכפול כ60-
חברות דואליות .החברות הללו מהוות בשנים האחרונות בין  40%ל 60%-משווי השוק של
הבורסה בתל אביב ,ולמעלה מ 50%-משוויו של מדד ת"א .35-הן גם אחראיות לשיעורים
ניכרים מהיקפי המסחר בבורסה .רובן של החברות הדואליות לא נסחר בבורסה בתל אביב
קודם להסדר הרישום הכפול ,והגיעו להיסחר כאן בעקבותיו".
מעבר ממיזוג עם שלדים להנפקה

נכון להיום רשומות למסחר בבורסה האוסטרלית  18חברות ישראליות מתחומי הטכנולוגיה
השונים ,וביניהן ניתן לציין את פלואנס ,המספקת פתרונות טיהור שפכים; ג'י מדיקל,
שמפתחת פתרונות ניטור רפואיים בסלולר; ודרגון טייל ,המספקת פתרון תוכנה לתחום המזון
המהיר .בעוד שבתחילת הדרך נרשמו החברות הישראליות למסחר באוסטרליה באמצעות
מיזוג עם שלד בורסאי מקומי ,המגמה השתנתה ,והחברות האחרונות שהגיעו עשו זאת
באמצעות הנפקה ראשונית ).(IPO
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אל  17החברות שכבר נסחרו באוסטרליה קודם לכן הצטרפה אתמול חברה נוספת,
 Security Mattersשהקים ומנהל חגי אלון .החברה החלה למסחר טכנולוגיה שפיתחה,
ש"מסמנת" מוצרים שונים )מוצקים ,נוזלים או גז( ,במטרה לעקוב אחריהם בשרשרת
האספקה או להבטיח את המקוריות שלהם.
סקיוריטי מאטרס השלימה גיוס של  6מיליון דולר אוסטרלי )כ 15.5-מיליון שקל( ,שלווה
בביקושים גבוהים ,ושווי השוק שלה לאחר יום המסחר הראשון הוא כ 20-מיליון דולר
אוסטרלי ,שהם כ 52-מיליון שקל.
"אנחנו גאים להיות החברה הישראלית ה 18-במספר שנרשמת למסחר ב ,ASX-ואני רוצה
להודות לאוסטרליה על שקיבלה אותנו בזרועות פתוחות" ,מסר המייסד והמנכ"ל חגי אלון.
הוא הודה לבעלי המניות הקיימים והחדשים על תמיכתם לאורך התהליך ,והבטיח שהחברה
ממוקדת במסחור הטכנולוגיה שלה במטרה לבנות ערך לבעלי המניות.
אגב ,חברה ישראלית אחרת שתכננה לבצע הנפקה והייתה אמורה להפוך לציבורית בימים
האחרונים היא  ,nice-vendיצרנית מכונות הממכר האוטומטיות להכנת משקאות קפואים
)ברד( שביקשה לגייס  5-7.5מיליון דולר אוסטרלי ,לפי שווי חברה של  20-22.5מיליון דולר
אוסטרלי ,אך לבסוף חזרה בה מכוונתה ,וביטלה את ההנפקה.
סקיוריטי מאטרס השלימה גיוס של  6מיליון דולר אוסטרלי )כ 15.5-מיליון שקל( ,שלווה
בביקושים גבוהים ,ושווי השוק שלה לאחר יום המסחר הראשון הוא כ 20-מיליון דולר
אוסטרלי ,שהם כ 52-מיליון שקל.
משרד עורכי הדין אפיק ושות' ליווה את ההנפקה לצד משרד הולדינג רדליך מאוסטרליה.
איסנס זינקה היום בכ76%-

במקביל ,נמשכים גם גיוסים במסגרת הנפקות משניות בבורסה האוסטרלית ,והיום במסחר
בלטה מניית  esense-labהישראלית ,שרק אתמול דיווחה על גיוס של כ 3.2-מיליון דולר
אוסטרלי .מניית איסנס זינקה היום בשיעור של  75.7%במחזור מסחר גבוה במניה .גם אחרי
העלייה החדה היום ,המניה נסחרת במחיר נמוך משמעותית ממחיר ההנפקה שבוצעה בשנה
שעברה :כ 7-סנטים ,לעומת  20סנט בהנפקה .שווי השוק של איסנס עומד על  5.2מיליון
דולר אוסטרלי ,כלומר כ 13-מיליון שקל .הגיוס שעליו דווח אתמול בוצע במחיר של  3סנטים
למניה.
החברה ,הפועלת בתחום הקנאביס הרפואי ,מיישמת טכנולוגיה שפיתחה במטרה לבצע
"הנדסה לאחור" של צמחים ,כך שהיא יכולה להנדס מחדש את הצמח בשילוב עם מוצרים
טבעיים נוספים ,וכאמור ,היישום הראשון שלו הוא בתחום הקנאביס.
היום עדכנה איסנס בדיווח לבורסה ,כי היא ממשיכה במאמצי המסחור שלה ,וכי לאחר
תהליך של חצי שנה החליטה חברה מבריטניה לרכוש  7ליטרים של החומר שמייצרת איסנס
על מנת לשלב אותו בקו המוצרים שלה .עם השלמת שלב הפיילוט מתכננת איסנס לחתום
עם הלקוחה הבריטית על הסכם מסחור מלא .מנכ"ל איסנס ,חיים כהן ,מסר כי הוא שמח
במיוחד ,וציין כי החברה בוחנת שיתופי פעולה בשוק תוספי המזון.
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The Australian Securities Exchange has attracted 18 early-stage Israeli high-tech companies.
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The Australian Securities Exchange (ASX) is likely to follow the lead of stock exchanges in the
US, UK, Hong Kong, and Canada by signing a dual-listing arrangement with the Tel Aviv
Stock Exchange (TASE). The arrangement allows companies whose securities are listed for
trading on a speci c foreign stock exchange to also list them for trading in Israel, based on
their reports according to foreign law, instead of Israeli law, and to be traded as dual-listed
companies. Dual listing became possible under Chapter 5C of the Securities Law, but this
amendment's incidence was substantially widened early this year when the Israel Securities
Authority (ISA) approved in the inclusion of the Singapore, Hong Kong, and Toronto Stock
Exchanges.
The ASX has attracted quite a few early-stage Israel technology companies over the past
two years. If the dual listing arrangement with the ASX is indeed signed, it will enable these
companies to be easily listed on the TASE, their home market, while making it easier for
companies already listed on the TASE to also be traded in Australia. The ASX strongly favors
the change, and has already contacted the ISA in the matter.
ASX representatives attended a conference conducted in Tel Aviv today on the subject of
o erings on the ASX conducted by law rm Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz and
accounting rm Fahn Kanne Grant Thornton. ASX executive general manager listings, issuer
services, and investment products Max Cunningham said at the conference that the ASX did
not di er in this context from the stock exchanges in Canada and Singapore, which already
had dual listing arrangements with the TASE, and that he hoped that such an arrangement
would be signed in the coming months.
In early 2018, when ISA announced the inclusion of stock exchanges in Singapore, Hong
Kong, and Toronto in the arrangement, it stated, "60 dual-listed companies are included in
the dual-listing arrangement. These companies accounted for 40-60% of the TASE's total
market cap in recent years and over 50% of the value of the Tel Aviv 35 Index. They are also
responsible for large proportions of trading volume on the TASE. Most of the dual-listed
companies were not listed on the TASE before the dual-listing arrangement; they were rst
listed on the TASE following this arrangement."
A switch from mergers with stock exchange shells to IPOs
As of now, 18 Israeli companies in various technology elds are listed on the ASX. These
include Fluence (ASX: FLC), a provider of waste puri cation solutions; G Medical Innovations
Holdings (ASX: GMV), which develops mobile phone medical monitoring solutions; and
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companies were initially listed for trading on the ASX through a merger with a local stock
exchange shell, the trend has changed; companies recently listed for trading on the ASX did
so by holding IPOs.
The 17 Israeli companies already listed on the ASX were joined yesterday by another:
Security Matters, founded by CEO Haggai Alon. The company has begun commercializing
technology that it has developed for marking various products (solid, liquid, and gas) in
order to monitor them in the supply chain or ensure that they are the original product.
Security Matters raised A$6 million (NIS 15.5 million), accompanied by strong demand, and
its market cap following the rst day of trading in the share reached A$20 million (NIS 52
million).
"We are proud to be the 18th Israeli company listed for trading on the ASX, and I want to
thank Australia for welcoming us with open arms," Alon said. He thanked the company's
existing and new shareholders for their support throughout the process and promised that
the company was focusing on its technology in order to build value for the shareholders.
The law rm of A k & Co. managed the o ering together with the Australian rm of Holding
Redlich.
Another Israeli company that planned to hold an IPO and become a public company in
recent days is Nicevend, a manufacturer of automated vending machines for frozen
beverages, which wanted to raise A$5-7.5 million at a company value of A$20-22.5 million,
but eventually withdrew its plans and canceled the o ering.
At the same time, secondary o erings are proceeding on the ASX. Prominent in today's
trading was the share of Israeli medical cannabis company eSense Lab, which yesterday
reported a A$3.2 million o ering. eSense Lab's share price soared 75.7% today on a high
trading turnover. Even after today's rise, the company's share price is still only A$0.07,
substantially lower than its $0.20 price in last year's IPO. eSense Lab's current market cap is
A$5.2 million (NIS 13 million). Yesterday's o ering was at A$0.03 per share.
eSense Lab today reported to the ASX that it was continuing its commercialization e ort,
and that following a six-month process, a UK company had decided to buy seven liters of
the material produced by eSense Lab in order to include in its products. With the
completion of the pilot phase, eSense Lab is planning to sign a full commercialization
agreement
with the
UK customer.
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delighted, noting that the company was considering cooperative e orts in the food
supplements market.
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