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 רשות ניירות ערך
 ניירות רשות מאת היתרהבהרות לגבי הליך קבלת 

  מדף הצעת דוח סוםלצורך פרערך 
 

 

 שלום לכולם,
 

 הצעת דוח פרסום שבהם מקרים( ערך ניירות כללי לתוקף נכנסו 2016 במאי 10 ביום
 .(להלן: הכללים) 2016 -ו"התשע, )ערך ניירות רשות מאת היתר טעון יהיה מדף

 
 בהתקיים, הרשות מאת היתר טעון יהיה מדף הצעת דוח של פרסומו, לכללים בהתאם

 :הבאים מהמקרים, יותר או אחד
 רשומות שלו החוב שאגרות מדווח תאגיד בידי מניות של לראשונה הצעה .א

 ;למסחר
 חליפין רכש הצעת למעט( חליפין רכש הצעת במסגרת ערך ניירות של הצעה .ב

 );"פיננסיים קשיים" רקע על שאינה התאגיד של התחייבות תעודות של
 שעבוד למעט( שעבוד/בבטוחה המגובה התחייבות תעודות סדרת של הצעה .ג

 );בטוחות של שינוי או הוספה ללא נסחרת סדרה הרחבתאו /ו שלילי
 או ותנאיה ההצעה אופן מבחינת חדשנית או מורכבת ערך ניירות של הצעה .ד

 .ותנאיו הערך סוג נייר מבחינת
 

פרסמה רשות ניירות ערך הודעה הכוללת מספר  2016ביוני  28ביום  בהקשר לכך,
 בקשת ההיתר. אופן הגשתהבהרות לגבי 

 
 כאן צולח - הודעת הרשות במלואהלקריאת 

 
 

 למידע ופרטים נוספים:
 03-6085464: ', טלראש המחלקה המקצועית, שותף, יא טביביאןרו"ח ג

 03-6085516: ', שותף, המחלקה המקצועית, טלרו"ח אורי לוי
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