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רשות ניירות ערך
פרסומי יולי  – 2017חלק ב'

שלום לכולם,
ביום  19ביולי  2017פרסמה רשות ניירות ערך את תשובותיה למספר פניות
מקדמיות בנושאים חשבונאיים שונים (בנוסף על הפניות המקדמיות החשבונאיות
שפורסמו ב 3-ביולי ותוקשרו בחוזר הקודם).
בנוסף ,ביום  23ביולי  2017פורסם בדוח ריכוז ממצאים בנושא הגילוי שנכלל
בתשקיפים ובדיווחים תקופתיים בקשר לזכויות משפטיות שיעמדו לטובת מחזיקי
אגרות החוב במקרה של אירוע חדלות פירעון.
כמו כן ,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.
ביום  24ביולי  2017פורסמו עדכונים לעמדה המשפטית הכוללים מספר הבהרות
ו/או הקלות לגבי צירוף דוחות כספיים של חברות מוחזקות שמניותיהן שועבדו,
צירוף דוח הביקורת או הסקירה של רואה החשבון המבקר ,צירוף הערכות שווי
מהותיות ,מתן גילוי לגבי נכסי נדל"ן משועבדים ועוד.
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