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רשות ניירות ערך
כללי רשות ניירות ערך בקשר עם פרסומם של
תשקיפי חברות ושותפויות

שלום לכולם,
ביום  11בינואר  2018הודיעה רשות ניירות ערך על פרסומם של כללי ניירות ערך
הבאים.
הכללים האמורים פורסמו ברשומות ביום  28בדצמבר .2017
א .כללי ניירות ערך (נוהלי בדיקה של טיוטות תשקיפים של חברות
ושותפויות) התשע"ח 2017 -
הכללים האמורים קובעים את הנהלים לבדיקות טיוטות תשקיפים של חברות
ושל שותפויות.

הנהלים מתייחסים לסוגי הבדיקות :מלאה ,מקוצרת וחלקית.
תחילתם של נהלים אלה ביום פרסומם.

לקריאת כללי ניירות ערך האמורים – לחצו כאן
 כללי ניירות ערך (סדרי טיפול בבקשות להתיר פרסומם של תשקיפי.ב
2017 - חברות ושותפויות( התשע"ח
הכללים האמורים קובעים את סדרי טיפול בבקשות להתיר פרסומם של
תשקיפי חברות ושותפויות וכחלק מכך מתייחסים לנושא הגשת מסמכים
.ולנהלי הטיפול בבקשה למתן היתר
.תחילתם של סדרים אלה ביום פרסומם

לקריאת כללי ניירות ערך האמורים – לחצו כאן
:למידע ופרטים נוספים
03-6085464 :' טל, ראש המחלקה המקצועית, שותף,רו"ח גיא טביביאן
03-6085516 :' טל, המחלקה המקצועית, שותף,רו"ח אורי לוי

www.deloitte.co.il
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and
their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not
provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.
Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected
network of member firms in 150 countries and territories, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they
need to address their most complex business challenges. Deloitte’s more than 263,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence.
Brightman Almagor Zohar & Co. (Deloitte Israel) is the member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited in Israel. Deloitte Israel is one of Israel’s leading
professional services firms, providing a wide range of world-class audit, tax, consulting, financial advisory and trust services. Through 100 partners and
directors and approximately 1000 employees the firm serves domestic and international clients, public institutions and promising fast-growth companies whose
shares are traded on the Israeli, US and European capital markets.
© 2018 Brightman Almagor Zohar & Co. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

