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רשות ניירות ערך
פרסום עמדה משפטית  :199-13דוח לפי תקנה
()3(5ב) לתקנות הטק-עילית

שלום לכולם,
באפריל  ,2016פורסמו ברשומות תקנות ניירות ערך (דוחות תאגיד שמניותיו כלולות
במדד ת"א טק-עילית) התשע"ו – ( 2016להלן :תקנות הטק-עילית) .תקנות אלה הן
חלק מהמלצות הוועדה לקידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המחקר
ופיתוח והן מהוות רכיב מרכזי ביוזמת רשות ניירות ערך לפיתוח שוק ההון.
תקנה ()3(5ב) לתקנות הטק-עילית קובעת כי במשך תקופה של  5שנים ממועד
ביצוע ההנפקה הראשונה לציבור ,תאגיד טק עילית חדש לא יידרש לצרף לדוחות
הכספיים הרבעוניים שלו עדכון מידע שהובא בדוח התקופתי בקשר עם שינויים
מהותיים בעסקי התאגיד; דוחות חברה כלולה; מידע תמציתי לגבי חברה כלולה ודוח
דירקטוריון .חלף אותם פרטים ,יהא על תאגיד כאמור לכלול דוח נפרד (להלן :דוח
חלופי) ,אשר ייחתם על ידי יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל ,ובו יפורטו ההתפתחויות
העיקריות שחלו במצב ענייניו ,הן ברבעון הרבלנטי והן בתקופה המצטברת מתום
שנת הדיווח האחרונה ועד למועד הדיווח.
בעקבות מספר שאלות שנשאל סגל רשות ניירות ערך בנוגע לתוכן ולהיקף המידע
שיש לכלול בדוח החלופי ,פורסמה ביום  15באוגוסט  2016עמדה משפטית 199-

 המפרטת את המידע שיש לכלול,עילית-)(ב) לתקנות הטק3(5  דוח לפי תקנה:13
.במסגרת הדוח החלופי
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