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רשות ניירות ערך
מקבץ תיקונים לתקנות ניירות ערך אפריל-מאי 2017

שלום לכולם,
ביום  6באפריל  2017פורסמו ברשומות מספר תיקונים לתקנות ניירות ערך.
להלן תמצית התיקונים:
הוספת הוראות חתימה על דוח אירועים
במסגרת תיקון לתקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף – מבנה וצורה)
התשכ"ט –  1969נקבע כי דוח אירועים ייחתם בשם התאגיד בידי יו"ר
הדירקטוריון ,המנכ"ל (או מי שממלא תפקיד מקביל) ונושא המשרה הבכיר ביותר
בתחום הכספים ,או בידי דירקטור שהדירקטוריון הסמיך במקום כל אחד מאלה
לצורך חתימה על דוח האירועים .הוראות חתימה אלה לא יחולו על דוח אירועים של
חברה כלולה או נערבת שאינן תאגיד מדווח ,שצורפו לדוחות התאגיד.
מגבלות על אימוץ מוקדם של תקני  IFRSחדשים
במסגרת תיקון תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) התש"ע 2010-נקבע כי
רשות ניירות ערך רשאית לאסור ביצוע אימוץ מוקדם של תקן דיווח כספי בינלאומי
בארבעת החודשים הראשונים מיום פרסומו .הרשות רשאית להאריך את התקופה

 הרשות תחליט בהתייעצות עם. מטעמים מיוחדים,האמורה בשני חודשים נוספים
המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות האם לאסור ביצוע אימוץ מוקדם גם לאחר
 נקבע כי הרשות רשאית להתיר, בנוסף.ששת החודשים הראשונים מיום פרסום התקן
 לאחר ששוכנעה כי אין בכך, גם אם אסרה זאת,לתאגיד מסוים ביצוע אימוץ מוקדם
.בכדי לפגוע בעניינם של ציבור המשקיעים
 פורסמו ברשומות תיקונים לתקנות ניירות ערך (הצעת2017  במאי1  ביום,בנוסף
: כדלקמן2005 – מדף של ניירות ערך) תשס"ו
מתן אפשרות לפרסום דוח הצעת מדף בחודש מרץ על בסיס דוחות ספטמבר
התיקון קובע כי ניתן לכלול בדוח הצעת מדף דוחות כספיים שנתיים של המנפיק
ליום שקדם לתשקיף בלא יותר מחמישה עשר חודשים (וזאת חלף תקופה של
.)ארבעה עשר חודשים קודם לתיקון
משמעות התיקון האמור היא כי תאגיד יהיה רשאי לפרסם דוח הצעת מדף במהלך
חודש מרץ לפני פרסום הדוחות כספיים השנתיים לשנה העוקבת לשנה לגביה כבר
. על בסיס דוחות כספיים לרבעון שלישי,פורסמו דוחות כספיים שנתיים
ביטול הדרישה לצירוף דוח אירועים במסגרת הצעת מדף
.התיקון קובע כי לא נדרש עוד צירוף של דוח אירועים במסגרת הצעת מדף
החברה תמשיך להידרש לצרף לדוח הצעת המדף הסכמה של רואה החשבון
 אולם במסגרת התיקון נקבעה,המבקר לדוחות כספיים הנכללים בדוח הצעת המדף
הקלה המאפשרת לחברה לכלול הסכמה של רואה החשבון המבקר שנכללה
 ושנכללים בדוח,במסגרת חוות דעתו המקורית על הדוחות הכספיים שכבר פורסמו
 לא תידרש לקבלת הסכמה, ככל שבידי החברה הסכמה כאמור.הצעת המדף
.עדכנית של רואה החשבון המבקר לטובת דוח הצעת המדף בסמוך לפרסומו
. יום ממועד פרסומם ברשומות30 כל התיקונים ייכנסו לתוקף תוך
:למידע ופרטים נוספים
03-6085464 :' טל, ראש המחלקה המקצועית, שותף,רו"ח גיא טביביאן
03-6085516 :' טל, המחלקה המקצועית, שותף,רו"ח אורי לוי
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