
 

 

 

 
 

רשות ניירות ערך מודיעה על הקלות נוספות על 
 רקע התפשטות נגיף הקורונה

 
הנוגעות להתנהלות תאגידים מדווחים על  הקלות נוספותפרסם סגל רשות ניירות ערך מספר  2020באפריל  1ביום 

 :רקע התפשטות נגיף הקורונה

 30.6.2020עד ליום  2020ארכה במועד פרסום הדוח הרבעוני לרבעון הראשון לשנת 

במשך  2020להגיש את הדוח הרבעוני לרבעון הראשון לשנת רשאים התאגידים המדווחים סגל הרשות הודיע כי 
חברות הבוחרות ליישם  ).31.5.2020(וזאת חלף  30.6.2020ימים נוספים, כך שמועד פרסומו יחול לא יאוחר מיום  30

נדרשות לפרסם דוח מיידי למשקיעים במועד , 2020את הארכה בפרסום הדוח התקופתי לרבעון הראשון לשנת 
 . 31.5.2020ה שלא להגיש את הדוח עד ליום קבלת ההחלט

על כל תאגיד וכי  ,אין באמור לגרוע מהחובה לדווח כל דיווח אחר במועדוכי  ,ציינהוהרשות בהודעתה שבה כן, -כמו
ותקופתיים כנדרש על פי דין  לוודא את יכולתו לשמור על הרציפות הדיווחית ומוכנותו לפרסם דיווחים מיידיים

 .ובמועדים הקבועים בחוק ניירות ערך ובתקנותיו

 כאו -להודעת סגל הרשות לחץ 

  מדף פיהארכת תקופת תשקי

, הקובעות, בין היתר, 2020-אושרו תקנות שעת חירום (הארכת תוקף ודחיית מועדים) התש"ף 2020במרץ  25ביום 
במאי  10עד ליום  2020במרץ  10כי אישור רגולטורי שתוקפו הסתיים או צפוי להסתיים במהלך התקופה שהחלה מיום 

, יידחה מועד פקיעת תוקפו בחודשיים נוספים. אישור רגולטורי כולל, בין היתר, את היתרי רשות ניירות ערך 2020
חודשים נוספים  12-לפרסם תשקיף מדף לתקופה של שנתיים ממועד פרסומו וכן אישור להארכת תשקיף מדף ב

יוארך תוקפם  זאת הודיע סגל הרשות כי במסגרת .1968-א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח23(שנה שלישית) על פי סעיף 
במהלכם ניתן  ,, בחודשיים נוספים2020במאי  10במרץ ועד  10של תשקיפי מדף, שתוקפם עתיד להסתיים בין 

ותוקפו  2017במאי  9-כך למשל, תשקיף מדף שקיבל את היתר הרשות ביהיה לעשות שימוש בתשקיף המדף. 
 .2020ביולי  9בחודשיים נוספים ויהיה תקף עד יום  ךיואר, 2019חודשים נוספים במאי  12-הוארך ב

 כאן -להודעת סגל הרשות לחץ 

  מועד קיבול הצעת רכש של אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה

, במזומן ותמורתה למניות לא המירות חוב אגרות של רכש בהצעת הקיבול מועד כי לקבוע ניתן אםבמענה לשאלה ה
כי בתקופת משבר הקורונה ובכפוף לכל השיב סגל הרשות  ,ההצעה פרסום ממועד אחד עסקים יום בחלוף יהיה

בנושא  103.11 אלה ותשובה מס'אין מניעה לעשות זאת (מבלי לגרוע מעמדת סגל הרשות בשדין ולתנאי אגרות החוב, 
בלבד שאם פרסם התאגיד ות), חליפין של תעודות התחייבות לא המירו רכש מועד הקיבול האחרון במקרה של הצעת

G-Capital Market 

http://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/Hodaot_segaL/General/Documents/2020_QuarterlyReportQ12020.pdf
http://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/Hodaot_segaL/General/Documents/2020_QuarterlyReportQ12020.pdf
http://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/Hodaot_segaL/General/Documents/2020_Extending_shelf_prospectus_period.pdf
http://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/Hodaot_segaL/General/Documents/2020_Extending_shelf_prospectus_period.pdf


מועד הקיבול האחרון יהיה ג למנפיק או לאגרות החוב מושא ההצעה, או מידע מהותי אחר, דוחות כספיים או דוח דירו
 לכל הפחות שלושה ימי עסקים לאחר מועד פרסום הצעת הרכש.

 כאן -לעמדת סגל הרשות לחץ 
 

 

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

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

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

 

              shiloni@gornitzky.comעו"ד יאיר שילוני, שותף 
 

 

 
מידע הכלול במסמך זה הינו מידע כללי ותמציתי בלבד, אינו מחליף את הצורך בעיון מלא ומעמיק בנוסח המלא של ההחלטה/הפרסום/הוראת החוק 
הרלוונטיים, הוא אינו מהווה חוות דעת משפטית או יעוץ משפטי ואין להסתמך עליו. כל הזכויות שמורות. להרשמה לרשימת התפוצה נא לפנות 

 בכתובות המייל הרשומות לעיל. G-Capital Marketלמערכת 

http://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/Tenderoffersandmergers/Pages/default.aspx
http://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/Tenderoffersandmergers/Pages/default.aspx
mailto:sagy@gornitzky.com
mailto:sagy@gornitzky.com
mailto:shiloni@gornitzky.com
mailto:shiloni@gornitzky.com

