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רשות ניירות ערך
פרסום עדכונים לעמדה משפטית מספר  :103-29ממצאים בקשר
עם נאותות הגילוי בדבר בטוחות ו/או שעבודים שניתנו ע"י תאגידים
מדווחים להבטחת פירעון תעודות התחייבות

שלום לכולם,

בשנת  2013פורסמה לראשונה עמדה משפטית  103-29בדבר ממצאים בקשר עם
נאותות הגילוי בדבר בטוחות ו/או שעבודים שניתנו ע"י תאגידים מדווחים להבטחת
פירעון תעודות התחייבות (להלן – "העמדה המשפטית").
מטרת העמדה המשפטית הינה מתן דגש בפני התאגידים המדווחים מהו הגילוי הנדרש
ביחס לשעבוד הניתן להבטחת פירעונן של תעודות התחייבות ,הן במועד הנפקת תעודות
ההתחייבות והן במסגרת דיווחיו השוטפים של התאגיד המנפיק ,וזאת עד למועד פירעונן
המלא של תעודות ההתחייבות .הנושאים המהותיים אשר הובאו בעמדה המשפטית הינם
בעניין אופי והיקף הגילוי ביחס ל :שעבוד של מניות חברה מוחזקת ,שעבוד חשבון
עודפים ושעבוד על נכס.
ביום  1בנובמבר  2016פורסמו עדכונים לעמדה המשפטית שעניינם ,בין היתר ,הבהרות
לגבי מועדי הגילוי ,והקלות לגבי צירוף תמצית נתונים של חברה מוחזקת שמניותיה
שועבדו חלף דוחות כספיים מלאים ,בהתקיים תנאים מסוימים.
העדכונים מסומנים בעמדה המשפטית באפור ובעקוב אחר השינויים.

לקריאת העמדה המשפטית המעודכנת
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