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 ניירות ערך  רשות
מדריך תהליך הנפקה פרסום גרסה עדכנית של 

 ראשונה בישראל 
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(להלן: "הרשות") גרסה מעודכנת של  פרסמה רשות ניירות ערך  2022 במרץ  20ביום 

 ראשונה בישראל. מדריך תהליך הנפקה 
   

מענה ראשוני   מדריך זה נועד לשקף את תהליך ההנפקה הראשונה בישראל, ולהעניק
בבורסה בתל אביב.   (מניות ו/או אגרות חוב)  לתאגידים ששוקלים להנפיק ניירות ערך 

שונות שעשויות להתעורר לקראת   המדריך מבקש להתמודד עם סוגיות ושאלות 
התהליך, השלבים השונים שהתאגיד נדרש לעבור,   הנפקת ניירות הערך, כמו: משך

 בתהליך ועוד.   הגורמים הרלוונטיים
 

  קיימות סגל  עמדות   ,פרסומו  במועד  התקפה הרלוונטית  החקיקה על מבוסס  המדריך 
  תהליך  בעניין ממצה מסמך זה  במדריך לראות אין ,  זאת עם .  מקובלות  ופרקטיקות

  יש   הדברים מטבע . בלעדי באופן  עליו  להסתמך   שניתן  משפטי מקור או ההנפקה
  קבלת   לשם הרשות  של  נוספות והתייחסויות  הבורסה   כללי, הדין  הוראות את  לבחון

 . מלאה  תמונה

http://www2.deloitte.com/us/en.html


 
 

 כאן   צולח –המדריך המעודכן לקריאת 
 לחצו כאן  – באנגליתלקריאת המדריך 

 
 בברכה, 

 
 , ח גיא טביביאן"רו
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