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 רשות ניירות ערך
 הבורסה של עילית-הטק במדד שייכללו לחברות הקלות

 

 לקוחות וידידים יקרים, 

 

כי הותקנו בתקנות הקלות לחברות אשר מניותיהן  הודיעה רשות ניירות ערך, 2016במרץ  23ביום 

והן תיכנסנה לתוקף 'המדד'(  -עילית של הבורסה לניירות ערך בתל אביב )להלן-יכללו במדד הטק

 עם פרסומן ברשומות.

 

 :הינן אליהן מתייחסות ההקלותהחברות 

  וכן 2014חברות אשר מניותיהן ייכללו במדד אשר הושק כבר בחודש מאי ; 

 אישור חברות אשר עתידות להנפיק מניות במסגרת הצעה ראשונה לציבור ואשר קיבלו 

-תאגיד טק' –להלן )עקרוני מהבורסה כי מניותיהן תיכללנה במדד לאחר הרישום למסחר 

 '(.חדש עילית

 

עילית -'תאגיד טקחלק מההקלות חלות לגבי שני סוגי החברות לעיל וחלק מההקלות חלות רק לגבי 

 '.חדש

 

 :נושאים הבאיםההקלות עוסקות ב

 האנגליתעריכת תשקיפים ודוחות בשפה מתן אפשרות ל .א

לתקופה  השנתיים הכספיים ובדוחות התאגיד עסקי תיאור בפרק השוואתיים נתונים .ב

 של שנתיים בלבד

חל  – ב"בארה מקובלים חשבונאות כללי לפי כספיים דוחות פרסוםמתן אפשרות ל .ג

 המקיים מספר תנאים עילית חדש-רק לגבי תאגיד טק

 עילית חדש-חל רק לגבי תאגיד טק – קטן תאגיד על החלות הקלותיישום ה .ד

 ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר דוח הכנת בעניין הקלה .ה

 עילית חדש-חל רק לגבי תאגיד טק – הגילוי

 עילית חדש-חל רק לגבי תאגיד טק –רבעוניים דוחות לעניין הקלות .ו

 

 

 לחצו כאן -הקלות הה בדבר ההודעלקריאת 

 
 

 

 למידע ופרטים נוספים:

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

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

 

  
 קישורים רלבנטיים: 

 

 דף הבית של חשבונאות וביקורת

 

 חטיבת הביקורת –חוזרים מקצועיים 
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