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רשות ניירות ערך
תיקון לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומיידים) ,התש"ל1970-

שלום לכולם,
ביום  30במרס  2017פורסם ברשומות תיקון לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומיידים) ,התש"ל 1970-אשר במסגרתו נקבעו התיקונים דלהלן:
א .להגדרת תאגיד קטן נוסף תאגיד שניירות הערך שלו אינם נסחרים בבורסה.
ב .ההקלות לתאגיד קטן נתונות לבחירת התאגיד ,כולן או חלקן .בשונה מהקבוע
לפני התיקון הנ"ל ,רק במידה ותאגיד בחר שלא לדווח לפי ההקלות ,עליו
להגיש דוח מיידי המפרט אילו מההקלות בחר שלא ליישם .התאגיד לא יהיה
רשאי לדווח לפי ההקלות שבחר שלא ליישם באותה שנת דיווח.
ג .ביטול דוחות רבעוניים
 .1תאגיד קטן שהציבור לא מחזיק תעודות התחייבות שהנפיק ,נדרש
להגיש דוחות בכל חצי שנה (דוחות עיתיים) ולא בכל רבעון .עם זאת,
תאגיד קטן שיבקש להמשיך ולהגיש דוחות בכל רבעון ,בהתאם לדין
הקיים ,יהיה רשאי לעשות כן ,בכפוף לפרסום דוח מיידי כאמור בסעיף
ב לעיל.
 .2במידה והתאגיד בחר בהקלה ,ולאחר מכן הנפיק תעודות התחייבות
לציבור ,יהיה רשאי להמשיך לדווח דוחות עיתיים לתקופות הדיווח
שיסתיימו בתוך שנים עשר חודשים ממועד הנפקת תעודות
ההתחייבות לציבור.
 .3תאגיד שבחר בהקלה ,ופרסם דוח פרופורמה לפי תקנה 9א או 38ב,
נדרש לפרסם דוח פרופורמה רק בתקופת הדיווח העוקבת ,חלף שלוש

 תאגיד שבחר בהקלה רשאי לפרסם את, כמו כן.תקופות דיווח עוקבות
 ימים ממועד אירוע180 דוח הפרופורמה בדוח מיידי בתוך
 או במסגרת הדוח החצי שנתי, לפי העניין,הפרופורמה או השלמתו
. לפי המוקדם,לתקופה שבה אירע אירוע הפרופורמה
.2017  באפריל29 , דהיינו, יום ממועד פרסומו ברשומות30 התיקון נכנס לתוקף תוך
משמעות הדבר כי האמור בתיקון הנ"ל יחול כבר לגבי דוחות הרבעון הראשון של
.2017
: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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