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 רשות ניירות ערך

 דיווח בשפה האנגלית

 

 

 שלום לכולם,

 

אושרה בוועדת הכספים של הכנסת, הצעת רשות ניירות  2020 באוקטובר 27 ביום

 ערך לאפשר לחברות הציבוריות לדווח בשפה האנגלית.

 

 הישראלי ההון שוק את ולפתוח השפה חסם את להסיר צפוי האנגלית בשפה דיווח

 ולאפשר ,האנגלית השפה את הדוברים זרים ואנליסטים משקיעים, זרות לחברות

 באותה קרובות ולעיתים, עליהם המועדפת בשפה משקיעים לאותם לדווח לחברות

 יותר נגיש יהיה המקומי ההון שוק, כך. עסקיהן את מנהלות ממילא הן בה שפה

 שיוביל דבר, וזרות ישראליות לחברות יותר ואטרקטיבי בינלאומיים למשקיעים

 הציבורי. השוק של ולהרחבתו לביסוסו

 

 בישראל לציבור לראשונה שלו ערך ניירות המציע תאגידבהתאם לתקנות שאושרו, 

העברית או רק בשפה האנגלית לפי  בשפה רק ודוחות תשקיפים לערוך רשאי

 .לציבור הראשונה ההצעה בתשקיף זאת כפי שיקבעו, בחירתו

 

 לשפה העברית מהשפה הדיווח שפת את לשנות רשאי מדווח תאגידכמו כן, 

באישור הדירקטוריון. התאגיד נדרש לפרסם דוח מיידי בדבר  ולהפך האנגלית

 ההחלטה על שינוי השפה הכולל את הנמקות הדירקטוריון להחלטה.

 2%במידה ותהיה התנגדות מטעם מחזיקי ניירות הערך של התאגיד שמחזיקים 

לפחות מההון המונפק, מזכויות ההצבעה בתאגיד או מאגרות החוב של התאגיד, 



רקטוריון תיכנס לתוקף רק אם תקבל הסכמה ברוב קולותיהם של החלטת הדי

ניירות הערך  מחזיקיאסיפת מחזיקי ניירות הערך, למעט בעלי השליטה בתאגיד, ב

 לסוגיהם שיכנס התאגיד לעניין זה.

 

 .ברשומות פרסומן לאחר חודשים שלושה לתוקף יכנסו התקנות

 

 לחצו כאן - הנוסח המוצע של התקנות שאושרולקריאת 

 

 בברכה,
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 Deloitte, המקצועית המחלקה מנהל, שותף
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