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לקוחות יקרים,

אתמול, ה-17 במרץ 2020, ולאור השלכות התפשטות נגיף הקורונה, פרסמה רשות ניירות ערך
("הרשות") הודעה בדבר רכישות עצמיות והצעות רכש עצמיות על ידי תאגיד מדווח בסמוך למועד
פרסום הדוחות הכספיים לשנת 2019. בהודעת הרשות הובהר, כי מקום בו תאגיד מפרסם דוחות
כספיים מקדימים הערוכים בהתאם לעמדת סגל הרשות[1], במסגרתם נכללו הנתונים הכספיים
העיקריים, אזי אין מניעה מביצוע עסקאות רכישה עצמית על-ידי התאגיד בשל כך שטרם פורסמו
הדוחות הכספיים. הרשות מדגישה בהודעתה, כי טרם ביצוע עסקאות הרכישה העצמית, על התאגיד
לוודא, כי אין בידיו מידע מהותי אחר שלא גולה, בין שהוא צפוי להיכלל בדוח התקופתי (שלא
במסגרת הדוחות הכספיים) ובין שאינו צפוי להיכלל בו (לדוגמא מידע בדבר משא ומתן מהותי שעוכב

פרסומו). 

הנוסח המלא של הודעת הרשות בנושא נמצא כאן.

כמו כן, ברצוננו להביא לידיעתכם כי נוכח האירועים, הוקם באתר הרשות עמוד ייעודי בדבר משבר
הקורונה, שם בכוונת הרשות לפרסם מידע שוטף על מנת לאפשר לציבור הרחב ולגופים המפוקחים

להתעדכן בכל הקשור לפעילות, הנחיות, הוראות ועדכוני רשות ניירות ערך בתקופה זו.  

לרשותכם, קישור לעמוד הייעודי באתר רשות ניירות ערך כאן.
____________________________________________________________________

[1] עמדת סגל 105-26 "דיווח מקדים לדוחות כספיים", ר' באתר הרשות כאן.

פרטי קשר

http://app.activetrail.com/ShowCampaign.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/Hodaot_segaL/General/Documents/independent_purchase_2019.pdf
https://bit.ly/2w4qBGs
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/SLB_Decision/Reports/Documents/IsaFile_8102.pdf


ד"ר שאול חיון, שותף
מחלקת שוק ההון

03-6103607
shaulh@meitar.com

לי אמיר-וידר, עו"ד
מחלקת שוק ההון

03-6103100
leea@meitar.com

מיתר | עורכי דין 
דרך אבא הילל סילבר 16, רמת גן, 5250608, ישראל | 03-6103100

 

הסר | דווח כספאם

למידע נוסף אודות מחלקת שוק ההון במשרדנו, לחץ כאן.

מובהר, כי האמור לעיל הינו מידע כללי, אין בו התייחסות לנסיבות ועובדות ספציפיות ואין לראות בו
משום חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי לעניין קונקרטי.
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