
 

 

 

 2020 במרץ 18|   חטיבת הביקורתישראל  |   

 

 

 רשות ניירות ערך

 2019ועד פרסום הדוח התקופתי לשנת ארכה במ

 עצמיות רכש והצעות עצמיות רכישותוהודעה בדבר 

 

 

 שלום לכולם,

 

הודעת סגל בדבר מתן ארכה במועד  2020למרץ  16ביום רשות ניירות ערך פרסמה 

 .2019פרסום הדוח התקופתי לשנת 

 

בהתאם להודעה, תאגידים מדווחים רשאים להגיש את הדוח התקופתי לשנת 

 .2020באפריל  30עד ליום  2019

חברות הבוחרות ליישם את הארכה, נדרשות לפרסם דוח מיידי למשקיעים במועד 

 .2020במרץ  31קבלת ההחלטה שלא להגיש את הדוח עד 

 

 לוודא תאגיד כל על. במועדו אחר דיווח כל לדווח מהחובה לגרוע כדילעיל  באמור אין

 ותקופתיים מיידיים דיווחים לפרסם ומוכנותו הדיווחית הרציפות על לשמור יכולתו את

 ערך ניירות בחוק הקבועים ובמועדים דין פי על כנדרש א"המגנ מערכת באמצעות

 .ובתקנותיו

 פרסום לגבי הדין בדרישות לעמוד בקשיים להיתקל צפויים הם כי שמעריכים תאגידים

 במערכת דיווחים בפרסום טכנולוגיים קשיים זה בכלל, ותקופתיים מיידיים דיווחים

 לפנות מתבקשים, האלקטרוניים החתימה מורשי של זמינות בעיית עקב א"המגנ

 .הולמים וסיוע מענה קבלת לשם הרשות לסגל האפשרי בהקדם

 

 לחצו כאן - הודעה באתר רשות ניירות ערךהלקריאת 
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הודעה לחברות בדבר  2020למרץ  17פרסמה ביום בנוסף, רשות ניירות ערך 

רכישות עצמיות והצעות רכש עצמיות על ידי תאגיד בתקופת המגבלות למניעת 
 .2019התפשטות נגיף הקורונה ובסמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים לשנת 

 
לעמדת הסגל, בעת הנוכחית מקום בו תאגיד מפרסם דוחות בהתאם להודעה, 
"דיווח מקדים  26-105  הערוכים בהתאם לעמדת סגל הרשותכספיים מקדימים 

במסגרתם נכללו הנתונים הכספיים העיקריים, אזי אין מניעה  ",לדוחות כספיים
 ידי התאגיד בשל כך שטרם פורסמו הדוחות-מביצוע עסקאות רכישה עצמית על

הכספיים. בד בבד על התאגיד לוודא לפני ביצוע עסקאות הרכישה העצמית כי אין 
רת הדוחות בידיו מידע מהותי אחר, בין שהוא צפוי להיכלל בדוח התקופתי שלא במסג

הכספיים ובין שאינו צפוי להיכלל בו )לדוגמה מידע שעוכב פרסומו בדבר משא ומתן 
 מהותי(, או לחלופין לפרסם מידע כאמור בטרם יבצע את עסקאות הרכישה העצמית.

 

 לחצו כאן - לקריאת ההודעה באתר רשות ניירות ערך
 
 

 בברכה,

 טביביאן גיא ח"רו

 המקצועית המחלקה מנהל, שותף

 
 

 ופרטים נוספים:למידע 

 03-6085464, טל': Deloitte, שותף, ראש המחלקה המקצועית, רו"ח גיא טביביאן
 03-6085516, טל': Deloitte, שותף, המחלקה המקצועית, רו"ח אורי לוי
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