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 ניירות ערך  רשות
 אלות ותשובות פרסום ש

 

 

 , .ן שלום לכולם
 

  פרסמה רשות ניירות ערך מספר שאלות ותשובות בנושאים משפטיים  2022במרץ 
 כדלקמן: 

לתקנות ניירות ערך   1האם הגדרת "מנפיק חוץ" בתקנה  –  20ב.101שו"ת  •
"התקנות"), חלה גם על   - (להלן   2010-(דוחות כספיים שנתיים), התש"ע 

 מנפיק ללא גרעין שליטה? 

גם מנפיקים ללא גרעין שליטה יכולים להיות מוגדרים  , לעמדת סגל הרשות
לתקנות, בכפוף לעמידתם ביתר התנאים    1"מנפיקי חוץ" לצורך תקנה 

 הנדרשים לכך בתקנות. 

 לחצו כאן  – לקריאת השו"ת 

ם בדיווח של תאגיד מדווח  אופן הצגת הנתונימפרט את  104.25שו"ת  •
הפועל בתחום אנרגיה מתחדשת ביחס לתחזיות של ההכנסות או של מדדים  

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/Staf_Positions/qa/OfficersandCorporateGovernance/Pages/default.aspx
http://www2.deloitte.com/us/en.html


וכו) בגין אותם   FFO, תזרים פנוי, EBITDAפיננסים אחרים (כדוגמת 
 . פרוייקטים 

 לחצו כאן   -לקריאת השו"ת  

תאגיד   : מתכונת הדיווח של 104-18בעמדה משפטית   9עדכון שו"ת מספר  •
על   , קטן פטור (פרסום מידע כספי באופן וולונטרי על ידי תאגיד קטן פטור) 

להטעות את   כדי  הוולונטרי בדיווח  מנת להדגיש כי על התאגיד להקפיד שאין 
על המידע אשר יובא במסגרת הדיווח להציג  . כלומר,  ציבור המשקיעים 

י התאגיד  תמונה ברורה ולא מוטה ביחס לביצועים ולמצב עסק  למשקיעים
שאירעו בתקופת הדיווח, בין אם   ולספק הבנה של המגמות המרכזיות

 חיוביות ובין אם שליליות. 

 לחצו כאן   –לקריאת העמדה 

 
 בברכה, 

 
 , ח גיא טביביאן"רו

 Deloitte , ראש המחלקה המקצועית, שותף
 
 

 למידע ופרטים נוספים: 
 03-6085467, טל': Deloitte ,שותף, המחלקה המקצועית , רו"ח היבי מוחמד

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