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 רשות ניירות ערך
 בקשר ממצאים: 103-29 מספר משפטית עדכונים לעמדה פרסום

 תאגידים י"ע שניתנו שעבודים או/ו בטוחות הגילוי בדבר נאותות עם
 התחייבות תעודות להבטחת פירעון מדווחים

 

 

 שלום לכולם,
 

 עם בקשר ממצאיםבדבר  103-29פורסמה לראשונה עמדה משפטית  2013שנת ב

 להבטחת מדווחים תאגידים י"ע שניתנו שעבודים או/ו בטוחות בדבר הגילוי נאותות

 "העמדה המשפטית"(. –)להלן  התחייבות תעודות פירעון

 

מטרת העמדה המשפטית הינה מתן דגש בפני התאגידים המדווחים מהו הגילוי הנדרש 

ביחס לשעבוד הניתן להבטחת פירעונן של תעודות התחייבות, הן במועד הנפקת תעודות 

ההתחייבות והן במסגרת דיווחיו השוטפים של התאגיד המנפיק, וזאת עד למועד פירעונן 

ם המהותיים אשר הובאו בעמדה המשפטית הינם המלא של תעודות ההתחייבות. הנושאי

בעניין אופי והיקף הגילוי ביחס ל: שעבוד של מניות חברה מוחזקת, שעבוד חשבון 

 עודפים ושעבוד על נכס.

  

פורסמו עדכונים לעמדה המשפטית שעניינם, בין היתר, הבהרות  2016בנובמבר  1ביום 

תונים של חברה מוחזקת שמניותיה לגבי מועדי הגילוי, והקלות לגבי צירוף תמצית נ

 שועבדו חלף דוחות כספיים מלאים, בהתקיים תנאים מסוימים.

 העדכונים מסומנים בעמדה המשפטית באפור ובעקוב אחר השינויים.

  

 

  העמדה המשפטית המעודכנתלקריאת 



 כאן צולח - באתר רשות ניירות ערך
 

 
 

 למידע ופרטים נוספים:

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

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

 
 

 

    
 

 

 

www.deloitte.co.il 
 

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and 
their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not 
provide services to clients. Please see https://www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.    
Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected 
network of member firms in 150 countries and territories, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they 
need to address their most complex business challenges. Deloitte’s more than 244,400 professionals are committed to becoming the standard of excellence. 
Brightman Almagor Zohar & Co. (Deloitte Israel) is the member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited in Israel. Deloitte Israel is one of Israel’s leading 
professional services firms, providing a wide range of world-class audit, tax, consulting, financial advisory and trust services. Through 83 partners and directors 
and approximately 1000 employees the firm serves domestic and international clients, public institutions and promising fast-growth companies whose shares 
are traded on the Israeli, US and European capital markets.  

 
© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 

 
 

 

 

http://www.isa.gov.il/%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%97%D7%99%D7%9D/Corporations/Staf_Positions/SLB_Decision/Public_Offers/Documents/01112016_1.pdf
mailto:gtabibian@deloitte.co.il
mailto:ulevy@deloitte.co.il
file:///C:/Users/dagerman/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/4WJYJQTP/www.deloitte.co.il
https://www2.deloitte.com/il/en/legal/about-deloitte1.html
https://www.linkedin.com/company/deloitte-brightman-almagor-zohar?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.facebook.com/deloitteisrael/?fref=ts
https://www.youtube.com/user/DeloitteIsrael
https://www2.deloitte.com/il/en/footerlinks/contact-us.html?icid=bottom_contact-us

