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 רשות ניירות ערך
 הנפקות הון בישראל בהצעות חקיקה בנושא הקלות 

 

 

 לקוחות וידידים יקרים, 

 

 מבקשת, 2012 משנת רשות ניירות ערך )להלן: "הרשות"("מפת הדרכים" של מתווה  במסגרת

 האופפת הכללית ובסביבה בדין התאמות ביצוע שעניינה, שלישית הקלות סדרת לקדם הרשות

 הון וגיוס פיתוח כאפיק בבורסה לראות חברות שיעודד באופן, לציבור הון של ראשונות הנפקות

 .לצרכיהם ומתאים ראוי

 

 למשך לציבור לראשונה הון המנפיקות לחברות מסוימים פטורים לקבוע מוצע ההקלות במסגרת

 .ההנפקה במועד שתחל שנים חמש של הסתגלות תקופת

 

ניירות הערך ודיני החברות, ובכלל זה הוראות ממשל תאגידי וכללי דיווח  בדינימוצעות  ההקלות

 :שלהלן עיקרן

 

 כהונה והעסקה של בעל שליטה  תנאיאישור מחדש של  בנושאהקלות  – ממשל תאגידי

 "רכיו וקרובו אדם כהונת, משרה נושאי של והעסקה כהונה תנאיהקלות בנושא וקרובו, 

 .בתקופת ההסתגלות קטנות בחברות מאזן ועדת ממינוי פטורומתן  ומנכ"ל דירקטוריון

 

 מוצע כי במסגרת מדיניותה תפעל הרשות באורח מקל בקשר עם  – אכיפה מנהלית

שלא כיהנו בתפקיד בכיר בתאגיד מדווח עובר הפרות של נושאי משרה בחברה ציבורית, 

 .ההנפקה ממועד שנים שלוש של תקופה במהלךלמועד ההנפקה, 

 

 מתןהתרת מפגשים עם משקיעים מסווגים טרם תחילת הליכי הנפקה,  – ההנפקה הליך 

 התקופה הארכת, לראשונה הון הנפקת ביצוע במועד מדף תשקיף פרסוםל אפשרות

 ביצוע שינויים בכמות ובמחירל אפשרות מתן, יום 75 של תקופה למשך הזמנות להגשת

המוצעים לציבור לראשונה בשיעור שיעלה על שיעורי השינוי הקבועים של ניירות ערך 

וכן, מוצע לקבוע עדיפות  כיום בתקנות, הסרת חובת חתימת חתם על טיוטת תשקיף

 לטיפול של סגל הרשות בתשקיפי חברות המנפיקות הון לראשונה.

 

 חברה'חברה מוצע לקבוע כי במהלך חמש השנים הראשונות להיותה של  – דיווח 

היא תהיה פטורה מקבלת חוות דעת של רו"ח המבקר בדבר אפקטיביות  'ציבורית

מוצע לקבוע כי במהלך חמש השנים הראשונות להיותה של  . כמו כן,הבקרה הפנימית

הנתונים ההשוואתיים שידרשו בפרק תיאור עסקי התאגיד  'ציבורית חברה'חברה 

 שנים. בתשקיף יכללו תקופה של שנתיים חלף תקופה של שלוש

 

הרשות, יישום הצעות אלו יסייע באיזון בין הוראות הדין והרגולציה המקומית לבין הרצון  לדברי

והצורך לעודד הנפקות הון לראשונה בשוק ההון הישראלי, באופן שיתמוך בפיתוחה וצמיחתה של 

 הכלכלה המקומית. 

 

 

 לחצו כאן -באתר רשות ניירות ערך  הצעות החקיקהלקריאת 

  
 קישורים רלבנטיים: 

 

 דף הבית של חשבונאות וביקורת

 

 חטיבת הביקורת –חוזרים מקצועיים 

 

http://www.isa.gov.il/roadmap/Documents/17062015.pdf
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http://www2.deloitte.com/il/en/services/audit.html?icid=top_audit
http://www2.deloitte.com/il/en/pages/audit/articles/2015_audit-alerts-and-circulars.html


 

 

 

 למידע ופרטים נוספים:

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

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