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 רשות ניירות ערך

 של פרסומם עם בקשר ערך ניירות רשות כללי

 ושותפויות חברות תשקיפי

 

 

 ,לכולם שלום
 

הודיעה רשות ניירות ערך על פרסומם של כללי ניירות ערך  2018בינואר  11ביום 

 הבאים.  

 

 .2017בדצמבר  28פורסמו ברשומות ביום הכללים האמורים 

 

חברות  של תשקיפים טיוטות של בדיקה )נוהלי כללי ניירות ערך .א

  2017 - ח"התשע ושותפויות(

 

 חברות של תשקיפים טיוטות לבדיקותהכללים האמורים קובעים את הנהלים 

 .שותפויות ושל

 

 הבדיקות: מלאה, מקוצרת וחלקית. מתייחסים לסוגיהנהלים 

 

 תחילתם של נהלים אלה ביום פרסומם.

 



 כאן צולח –האמורים  כללי ניירות ערך קריאתל

 
 תשקיפי של פרסומם להתיר בבקשות טיפול סדריערך ) ניירות כללי .ב

 2017  -ח"תשעה )ושותפויות חברות

 

 של פרסומם להתיר בבקשות טיפול הכללים האמורים קובעים את סדרי

הגשת מסמכים נושא וכחלק מכך מתייחסים ל ושותפויות חברות תשקיפי

 ולנהלי הטיפול בבקשה למתן היתר.

 

 .פרסומם ביום אלה סדרים של תחילתם

 

 לחצו כאן –לקריאת כללי ניירות ערך האמורים 
 

 

 למידע ופרטים נוספים:

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

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