
 

 

רכישות עצמיות אפשרות תאגיד לבצע  -הודעת רשות ניירות ערך לחברות 

והצעות רכש עצמיות בתקופת המגבלות למניעת התפשטות נגיף הקורונה 

 2019ובסמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים לשנת 

מקום בו תאגיד בעת הנוכחית לפיה פרסמה רשות ניירות ערך, ברקע התפרצות נגיף הקורונה, הבהרה  2020במרץ  17ביום 

אזי , , במסגרתם נכללו הנתונים הכספיים העיקרייםהערוכים בהתאם לעמדת סגל הרשותמפרסם דוחות כספיים מקדימים 

 .בשל כך שטרם פורסמו הדוחות הכספיים ידי התאגיד-מביצוע עסקאות רכישה עצמית עלמניעה אין 
 

, אשר לפיה במסגרת דיווח מקדים לדוחות כספיים"" 105-26עריכת הדוחות הכספיים המקדימים ראו עמדת סגל משפטית אופן ל

הנתונים הכספיים העיקריים יש לכלול לכל הפחות את הדוחות הבאים: דוח על רווח והפסד, דוח על מצב כספי לסוף התקופה 

 שמיישמת החשבונאית למדיניות ובהתאם מקובלים חשבונאות כללי לפי ייערכו הדוחותח על תזרימי מזומנים לתקופה. ודו

בהתאם לעמדה, . אחת השוואה תקופת הפחותלכל  לכלול הדוחותעל . המקדים הדיווח מתייחס אליו הכספי לדוח ביחס החברה

 עליו, מקובלים חשבונאות כללי על מבוססים שאינם פיננסיים מדדים לכלול התאגיד מבקש המקדים הדיווח שבמסגרת ככל

 על מבוססים שאינם פיננסים במדדים שימוש)"99-6 מספר חשבונאית סגל בהחלטת שנקבעו לעקרונות בהתאם זאת לעשות

 הדיווח של אופיו בדבר ובולטת ברורה הבהרה לכלול המקדים הדיווח עלבנוסף, בהתאם לעמדה ם"(. מקובלי חשבונאות כללי

 .הכספיים הדוחות במסגרת שיינתן הגילוי את מחליף אינו כי והעובדה המקדים

 .כאןלחץ  - 26-105לעמדת סגל משפטית 
 

, בין שהוא צפוי להיכלל בדוח ידיו מידע מהותי אחרעל התאגיד לוודא לפני ביצוע עסקאות הרכישה העצמית כי אין בבד בבד 

(, לדוגמא מידע שעוכב פרסומו בדבר משא ומתן מהותי)התקופתי שלא במסגרת הדוחות הכספיים ובין שאינו צפוי להיכלל בו 

 .או לחלופין לפרסם מידע כאמור בטרם יבצע את עסקאות הרכישה העצמית

  .כאן לפרטי הודעת הרשות לחץ

 

להוסיף להעניק מענה שוטף יעיל משרדנו פועל במרץ על מנת  נשמח לסייע לכם ולעמוד לרשותכם,
נמשיך ונעמוד לרשותכם בזמינות מלאה, היום כמו תמיד, ונסייע  ומקצועי ללקוחותינו גם בימים אלה.

 למידע נוסף: בכל דבר ועניין על מנת שכולנו יחד נצלח את המשבר.
 

 sagy@gornitzky.com      שגיא, שותפה -עו"ד שרון ורקר
 

 shiloni@gornitzky.com             עו"ד יאיר שילוני, שותף 

הרלוונטיים, הוא אינו מידע הכלול במסמך זה הינו מידע כללי ותמציתי בלבד, אינו מחליף את הצורך בעיון מלא ומעמיק בנוסח המלא של ההחלטה/הפרסום/הוראת החוק 

בכתובות המייל  G-Capital Marketמהווה חוות דעת משפטית או יעוץ משפטי ואין להסתמך עליו. כל הזכויות שמורות. להרשמה לרשימת התפוצה נא לפנות למערכת 

 הרשומות לעיל.
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