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רשות ניירות ערך
 הקלות בדיווחים:104-16 עדכון עמדת סגל משפטית
מידיים
:קישורים רלבנטיים
דף הבית של חשבונאות וביקורת
חוזרים מקצועיים – חטיבת
הביקורת

,לקוחות וידידים יקרים
 "העמדה: (להלן104-16  פרסמה רשות ניירות ערך עמדת סגל משפטית2015 בדצמבר
המשפטית") המחדדת ומבהירה חלק מההקלות שנקבעו במסגרת תיקונים בתחום הדיווחים
.2016  בינואר15 התקופתיים והמידיים אשר נכנסו לתוקף ביום
 פרסמה רשות ניירות ערך עדכון לעמדה המשפטית הכולל הבהרות בנוגע2016  באפריל21 ביום
.לדיווח המצבה אודות החזקות בעלי עניין

- לקריאת עמדת הסגל המעודכנת באתר רשות ניירות ערך
לחצו כאן

:למידע ופרטים נוספים
03-6085464 :' טל, מנהל המחלקה המקצועית, שותף,רו"ח גיא טביביאן
03-6085516 :' טל, המחלקה המקצועית, שותף,רו"ח אורי לוי
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