
 

 

 

 2020 במאי 6  |  חטיבת הביקורתישראל  |   

 

 

 רשות ניירות ערך

 ממצאים: 103-29 מספר משפטית עמדהעדכון 
 או/ו בטוחות בדבר הגילוי נאותות עם בקשר

 להבטחת מדווחים תאגידים י"ע שניתנו שעבודים
 התחייבות תעודות פירעון

 

 

 שלום לכולם,

 

 עם בקשר ממצאים בדבר 103-29 משפטית עמדה לראשונה פורסמה 2013 בשנת

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

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

 

 הגילוי מהו המדווחים התאגידים בפני דגש מתן הינה המשפטית העמדה מטרת

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

, המנפיק התאגיד של השוטפים דיווחיו במסגרת והן ההתחייבות תעודות הנפקת

 אשר המהותיים הנושאים. ההתחייבות תעודות של המלא פירעונן למועד עד וזאת

 מניות של לשעבוד ביחס הגילוי והיקף אופי בעניין הינם המשפטית בעמדה הובאו

העמדה עודכנה מספר פעמים  .נכס על ושעבוד עודפים חשבון שעבוד, מוחזקת חברה

 לאורך השנים.

 

 מספר הכוללים המשפטית לעמדהנוספים  עדכונים פורסמו 2020 במאי 3 ביום

הגילויים , שועבדו שמניותיהן מוחזקות חברות של כספיים דוחות צירוף לגבי הבהרות



של  שווי הערכות צירוףהספים הכמותיים לעניין הנדרשים לגבי שעבוד חשבון עודפים, 

 נכסים משועבדים ו/או מתן גילוי בגינם.

 

 .באפור המשפטית בעמדה מסומנים העדכונים

 

באתר רשות ניירות  העמדה המעודכנתלקריאת 

 לחצו כאן – ערך
 
 

 בברכה,

 טביביאן גיא ח"רו

 Deloitte, המקצועית המחלקה מנהל, שותף

 

 למידע ופרטים נוספים:

 03-6085464: 'טל ,Deloitte ,ראש המחלקה המקצועית, שותף, רו"ח גיא טביביאן
 03-6085516: 'טל ,Deloitte ,המקצועית המחלקה, שותף, רו"ח אורי לוי
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