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 רשות ניירות ערך

 הראשון לרבעון הרבעוני הדוח פרסום במועד ארכה

 הארכת תקופת תשקיף מדףו 2020 לשנת

 

 



 שלום לכולם,

 

הודעת סגל בדבר מתן ארכה במועד  2020באפריל  1ביום רשות ניירות ערך פרסמה 

והודעת סגל בדבר הארכת  2020לשנת  לרבעון הראשוןהרבעוני פרסום הדוח 

 תקופת תשקיף מדף.

 

 2020ארכה במועד פרסום הדוח הרבעוני לרבעון הראשון לשנת  .1

 

הרבעוני לרבעון הראשון בהתאם להודעה, תאגידים מדווחים רשאים להגיש את הדוח 

 .2020 ביוני 30ליום  עד 2020לשנת 

חברות הבוחרות ליישם את הארכה, נדרשות לפרסם דוח מיידי למשקיעים במועד 

 .2020 במאי 31קבלת ההחלטה שלא להגיש את הדוח עד 

 

כדי לגרוע מהחובה לדווח כל דיווח אחר במועדו. על כל תאגיד לוודא לעיל אין באמור 

יים ותקופתיים לשמור על הרציפות הדיווחית ומוכנותו לפרסם דיווחים מייד את יכולתו

המגנ"א כנדרש על פי דין ובמועדים הקבועים בחוק ניירות ערך  באמצעות מערכת

 ו.ובתקנותי
 

 לחצו כאן  -את ההודעה באתר רשות ניירות ערךלקרי
 

 הארכת תקופת תשקיף מדף .2

 

, (הארכת תוקף ודחיית מועדים) חירוםאושרו תקנות שעת  2020במרץ  25-ה ביום

צפוי  אישור רגולטורי שתוקפו הסתיים אוהקובעות בין היתר כי  2020 - "פהתש

 2020 למאי 10עד ליום  2020למרץ  10להסתיים במהלך התקופה שחלה מיום 

 .יידחה מועד פקיעת תוקפו בחודשיים נוספים"התקופה שהוגדרה"(  -)להלן 

לפרסום תשקיף מדף  היתרי רשות ניירות ערך בין היתר, אתאישור רגולטורי כולל, 

חודשים  12-פרסומו וכן אישור להארכת תשקיף מדף ב לתקופה של שנתיים ממועד

 .נוספים

משמעות האמור היא שיוארך תוקפם של תשקיפי מדף, שהתוקף שלהם עתיד 

שות התקופה שהוגדרה, בחודשיים נוספים במהלכם ניתן יהיה לע להסתיים במהלך

 .שימוש בתשקיף המדף

 

 לחצו כאן - לקריאת ההודעה באתר רשות ניירות ערך
 

 בברכה,

 

 טביביאן גיארו"ח 

 Deloitte, המחלקה המקצועית מנהלשותף, 

 

 

 למידע ופרטים נוספים:

 03-6085464, טל': Deloitte, שותף, ראש המחלקה המקצועית, רו"ח גיא טביביאן

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