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 ניירות ערך  רשות

הגילוי הנדרש   :101-26 עמדה משפטית מספר

סדר יומה מינוי  במסגרת דוח זימון אסיפה שעל

 רואה חשבון מבקר

 

 

 , .ן שלום לכולם

 

אסיפה   כי היקף ואיכות המידע המפורסם במסגרת דוחות זימון נמצא מספר מקרים ב

,  מינוי או סיום כהונה של רואה החשבון המבקרעל כללית שעל סדר יומה החלטות 

מכלול הנתונים   ללקבל תמונה ברורה ש לבעלי המניות אינם מספקים ולא אפשרו 

 . ם והשיקולים הנדרשים לשם קבלת החלטה מושכלת על יד

 

ר  עמדה משפטית מספ פרסמה רשות ניירות ערך  2022 במרץ 30ביום , לאור זאת

סדר יומה מינוי רואה חשבון   הגילוי הנדרש במסגרת דוח זימון אסיפה שעל  : 101-26

 . מבקר 

 

בדוח זימון אסיפה שעל סדר יומה  במסגרת העמדה סגל הרשות מבקש להדגיש כי  

לתקנות הדוחות, על החברות  הפסקת כהונה של רואה חשבון מבקר בהתאם  מינוי או 

המידע החיוני באופן מלא ורלבנטי וברמת פירוט שתאפשר לבעלי   להקפיד לספק את

 הרלבנטיות ביחס לנושא המובא להצבעה.  המניות להבין את כל הנסיבות

 

 כאן   צולח – עמדה המשפטיתהלקריאת 
 

 בברכה, 

 

https://www.isa.gov.il/%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%97%D7%99%D7%9D/Corporations/Legal%20areas/Officers%20and%20Corporate%20Governance/Meeting%20of%20shareholders/Documents/EmdatSegelHachlafatRohMevaker03.2022.pdf
http://www2.deloitte.com/us/en.html


 , ח גיא טביביאן"רו

 Deloitte , ראש המחלקה המקצועית, שותף

 

 

 למידע ופרטים נוספים: 

 03-6085467ל': ט   Deloitte,,שותף, המחלקה המקצועית , רו"ח היבי מוחמד

 03-6085562טל':  Deloitte, ת, דירקטור במחלקה המקצועי  רו"ח שמעון זוארץ,
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