 3בספטמבר2018 ,
חוזר לקוחות מספר 58/2018

עבור לקוחות המשרד
אישורים הנדרשים מאת הרשות לחדשנות טכנולוגית בגין
שינויים בבעלות החברה או בידע נתמך
חברה אשר קיבלה סיוע מהרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("הרשות") כפופה לחוק לעידוד מחקר ,פיתוח וחדשנות
בתעשייה התשמ"ד"( 1984-חוק המו"פ") .האיסור הנובע מהחוק להעביר ידע ויצור הקשורים לטכנולוגיה נתמכת ללא
אישורה של הרשות הינו ידוע ומוכר ,אך קיימים מקרים רבים נוספים בהם חברה חייבת ליידע או לקבל את אישור הרשות
בגין שינויים שנעשים בחברה או פעילויות שונות באשר לבעלות או הזכויות בידע הנתמך:



העברת זכויות וחובות בידע לחברה ישראלית – נדרש אישור הרשות ,בין אם מדובר בכולן או מקצתן של הזכויות.
יתכן תשלום תמלוגים בגין העסקה ,בהתאם לנוהלי התמלוגים .הרוכשת מקבלת את התחייבויות החברה המוכרת
לרשות.



שיתוף בידע או מתן רישיון לשימוש בידע נתמך רשות לחברה ישראלית – נדרש אישור הרשות .כאשר לא מדובר
ברישיון בלעדי ,החבות להחזר תמלוגים ושאר נהלי הרשות וחוק המו"פ תהיה מוטלת על שתי החברות .יתכן תשלום
תמלוגים בגין עסקת הרישיון.



שינוי באחזקה או בשליטה בחברה ,ההופך אזרח זר לבעל עניין  -יש להודיע לרשות ולקבל על כך את אישורה
ולספק התחייבות של בעל המניות הזר לשמירה על חוק המו"פ .לא נדרש תשלום לרשות עקב השינויים.



יציאה להנפקה בבורסה (בארץ או בחו"ל)  -על החברה להודיע לרשות ולקבל את אישורה .במסגרת ההודעה על
החברה לספק תיאור מפורט של ההנפקה וטיוטת תשקיף המתייחסת להתחייבות החברה לרשות .לא נדרש תשלום
לרשות.



בקשה להטלת שעבוד כנגד הלוואה על חברה נתמכת רשות – נדרש אישור הרשות במידה והעסקה כוללת שעבוד
של ידע נתמך .יש להגיש בקשה מפורטת הכוללת את פרטי העסקה והשלכותיה וכן ,במידה ומדובר בשעבוד לגורם
זר ,יש לספק התחייבות של המלווה הזר לשמירה על חוק המו"פ .לא נדרש תשלום לרשות.



הסכמי נאמנות טכנולוגיים (– )Technology Escrowנדרש אישור הרשות להסכם הנאמנות כאשר על הנאמן
להיות בעל אזרחות ישראלית ועל ההסכם להיות כפוף לדין הישראלי ,וכן לעמוד במספר עקרונות ,כפי שנקבעו בנהלי
הרשות .שינויים בהסכם נאמנות לאחר חתימתו דורשים גם הם את אישור הרשות .לא נדרש תשלום לרשות.



בקשות לפירוק ,כינוס נכסים או בקשה לפשרה או הסדר ,או החלטה לפירוק מרצון  -יש ליידע את הרשות
בנושאים אלה בהקדם האפשרי ,ולסגור את תכנית הרשות או לחילופין לקבל את אישור הרשות להסדר המוצע
במסגרת הפירוק .אם ההסדר אינו כולל העברת ידע לגורם אחר ,לא נדרש תשלום לרשות.

על כל בקשה לכלול את הפרטים והמסמכים הנלווים הרלוונטיים בהתאם לנהלים .ניתן ורצוי להתייעץ עם משרדנו
במידה ויש ספק לגבי חבות הדיווח וקבלת האישור מראש ,לשם סיוע בהגשת הבקשה הרלוונטית ,וכן לגבי כל סוגיה
אחרת הנובעת מהנהלים המוזכרים מעלה.
מחלקת תמריצים גלובליים במשרדנו תשמח לסייע לכם עם הסברים נוספים לגבי ההוראות החדשות והשפעתן.
לפרטים נוספים אנא פנו אל יפעת לרנר;Yifat.lerner@il.ey.com ,03-6276179 ,
או לגל גינת.Gal.Ginat@il.ey.com 04-8654089 ,
מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי תמיכה ומענקים שונים ,והפרטים לעיל מהווים מידע
בסיסי בנוגע לעיקרי ההוראות החדשות בלבד .בהתאם ,אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם
המקצועי המתאים במשרדנו.
בכבוד רב,
ארנסט אנד יאנג (ישראל) בע"מ

