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הנדון :אישור הגשת בקשה לרישיון למתן שירות בנכס פיננסי מספר 56716
הריני לאשר כי בקשתך ,שמספרה  ,369796לרישיון למתן שירות בנכס פיננסי עבור ביטס אוף גולד בע"מ
(להלן" :הבקשה") התקבלה במערכת רישוי שירותים פיננסיים של רשות שוק ההון ,ביטוח וחסכון .מהמסמכים
שצורפו לבקשה נראה כי אתה עונה להגדרת "עוסק ותיק" ,כהגדרתו בסעיף (115א) לחוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) ,התשע"ו( 2016-להלן  -החוק) .לאור האמור ,הרי בהתאם להוראות
סעיף  115לחוק ,אתה רשאי להמשיך לעסוק במתן שירות בנכס פיננסי כל עוד לא ניתנה החלטת הממונה על
רשות שוק ההון ,ביטוח וחסכון ,אשר משמשת כמפקחת על נותני שירותים פיננסיים לפי החוק (להלן  -הממונה)
בבקשה .כמו כן ,נבקש להסב את תשומת ליבך לפרטים הבאים:
 .1הוראות סעיף  115לחוק ,קובעות בין היתר כי הוראות החוק חלות עליך כאילו היית בעל רישיון למתן שירות
בנכס פיננסי ,והכל בשינויים המחויבים ,מיום  1ביוני  2018ועד מועד החלטת הממונה בבקשתך ,לרבות לעניין
חובתך להודיע על כל שינוי שחל בפרט מהפרטים שמסרת בבקשה או במסמכים שצורפו לה ,בהתאם לאמור
בסעיף  22לחוק.
 .2עד למתן החלטה אחרת בעניינך ,אתה רשאי להמשיך לעסוק במתן שירות בנכס פיננסי כהגדרתו בחוק ,כפי
שעסקת עד ליום  1ביוני  2018אך ורק בתחומים שבהם עסקת בלבד .המשך עיסוקך ייעשה במתכונת שבה
עסקת ,לרבות לעניין חלוקת האחזקות באמ צעי השליטה בתאגיד נשוא הבקשה או לעניין בעל ההשפעה לפי
העניין ,כמו גם לעניין מינוי נושאי משרה ואף כתובת העסק.
 .3למעלה מן הצורך יובהר ,כי בהתאם להוראות סעיף ( 12א) לחוק ,לא יעסוק אדם במתן שירות בנכס פיננסי או
במתן אשראי אלא אם כן בידו רישיון למתן שירות בנכס פ יננסי או רישיון למתן אשראי ,לפי העניין ,ובהתאם
לתנאי הרישיון.
 .4למען הסר ספק יובהר כי מסמך זה אינו מהווה רישיון למתן שירות בנכס פיננסי מאת הממונה ,ואף אינו
גורע מסמכויות הממונה לדחות את בקשת הרישיון .כמו כן ,כל הוצאה כספית או התחייבות אחרת של
מבקש רישיון תהא על אחריותו בלבד והמפקח על שירותים פיננסיים לא ישפה או יפצה את המבקש בגין
הוצאות שהוציא לשם קבלת הרישיון ,בין אם ניתן הרישיון המבוקש ובין אם לאו.
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