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תיקון תקנות ניירות ערך
הקלות בתשקיפים
לקוחות וידידים יקרים,
חוזר זה מחליף את החוזר שלנו בנושא זה ,מיום  01ביולי  ,4102בשל הצורך להעמיד דברים על
דיוקם בנוגע לדוח אירועים ובנוגע למכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר שיצורפו לתשקיף.
כחלק מתהליך ההקלות ברגולציה אשר מקדמת רשות ניירות ערך ,ביום  42ביולי  4102פורסמו
ברשומות תיקונים לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף – מבנה וצורה)
התשכ"ט –  0292ותקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה) ,התש"ס –
 4111הכוללים הקלות משמעותיות בתחום התשקיפים.
תיקונים נוספים משלימים בוצעו לחוק ניירות ערך ,לתקנות ניירות ערך (תנאים להצעה על פי
תשקיף מדף) ,תשס"ו –  , 4119תקנות ניירות ערך (תנאים להצעה על פי תשקיף מדף) התשס"ו
–  4112ותקנות נ יירות ערך (תקופה להגשת הזמנות לניירות ערך המוצעים בתשקיף) התשס"ו –
 ,4112אשר פורסמו עוד קודם לכן במהלך הרבעון הראשון לשנת .4102
להלן עיקרי ההקלות:
 הקלות בנושא חתימה מחדש על דוחות כספיים המצורפים לתשקיף הכוללים מתן אפשרותלצרף דוחות כספיים ודוחות דירקטוריון לתשקיף על דרך ההפניה וביטול הדרישה ,בדרך כלל,
לחתימה מחדש על דוחות כספיים המצורפים לתשקיף וזאת תוך צירוף דוח אירועים ,ומכתב
הסכמה של רואה החשבון המבקר להכללת דוחות שלו שניתנו לכל אחד מהדוחות המצורפים
לתשקיף;
 בוטלה הדרישה לערוך דוחות כספיים ביניים המצורפים לתשקיף  IPOבמתכונת דוחותשנתיים;
 בוטלה הדרישה לערוך דוחות דירקטוריון לתקופות ביניים המצורפים לתשקיף במתכונתשנתית;
 התאמת לוחות הזמנים בהנפקה; ביטול תיאור עיקרי שטר הנאמנות בתשקיף ובדוח הצעת המדף; קיצור התיאור של תקנון החברה; ביטול תיאור ניירות הערך במסגרת תשקיף המדף; הארכת תקופת תשקיף המדף מ 42-חודשים ל 09-חודשים; הקלות בצירוף דוח אירועים לדוח הצעת מדף; ביטול הצורך לכלול בדוח הצעת המדף דיווחים שפרסם התאגיד ממועד תשקיף המדף ועדמועד דוח הצעת המדף על דרך ההפניה;

קישורים רלבנטיים:
לכתבת מגזין 'ערך מוסף' " :הסקאוטרים באים"
דף הבית של חשבונאות וביקורת
חוזרים מקצועיים – חטיבת הביקורת

מצורף חוזר המסכם את כל התיקונים בתחום התשקיפים במסגרת מתווה ההקלות.
אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו/או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית
מתאימה שכן אין מטרת החוזר אלא להסב את תשומת הלב לאמור בו.

לקריאת החוזר המקצועי המלא – לחצו כאן
למידע ופרטים נוספים:
רו"ח גיא טביביאן ,שותף ,מנהל המחלקה המקצועית ,טל10-9142292 :
רו"ח אורי לוי ,שותף ,המחלקה המקצועית ,טל10-9142209 :
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