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הודעת רשות ניירות ערך בעניין גילוי בדבר
השלכות נגיף הקורונה על הפעילות העסקית של

תאגידים מדווחים

09/03/2020

אתמול, ה-8 במרץ 2020, פרסמה רשות ניירות ערך ("הרשות") הודעת סגל לגבי
הגילוי הנדרש מתאגידים מדווחים בקשר עם השלכות התפשטות נגיף הקורונה.
הודעת הרשות מבהירה ומדגישה את החשיבות בכך שתאגידים שפעילותם
העסקית מושפעת או עלולה להיות מושפעת בצורה מהותית מהתפשטות
הנגיף, ייתנו גילוי נאות לציבור המשקיעים, בדיווחים מיידיים ובדיווחים עיתיים (שנתיים

ורבעוניים), בהתאם לעניין.

בכלל זאת, יש לבחון את הצורך בפרסום דיווח מיידי על השלכות מהותיות של
התפשטות הנגיף על פעילות התאגיד המדווח, בהתאם לדרישות תקנה 36 לתקנות
ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), וכן דיווחים
מעדכנים, באופן שוטף, על התפתחויות מהותיות בקשר לכך (וראו לעניין זה את
הוראות תקנה 37א'2 לתקנות הדוחות בדבר חובת עדכון דיווחים אודות אירועים

מהותיים).

בכל הנוגע לדיווחים עיתיים, הודעת סגל הרשות מדגישה את הצורך לכלול בדו"ח
הדירקטוריון גילוי על השפעת התפשטות הנגיף על המצב הכספי של התאגיד,
תוצאות פעילותו, נזילותו ויתר הפרמטרים בהם יש לדון בדו"ח הדירקטוריון על פי
תקנות הדוחות, וכן התייחסות לפעולות שבכוונת התאגיד לנקוט כדי להתמודד עם
הסיכונים והחשיפות העולים מכך. בהודעת סגל הרשות מודגש, כי גילוי כאמור נדרש
גם ביחס לתקופות שלאחר תאריך המאזן (לכך יש להוסיף, כי ייתכנו סעיפים נוספים
בדוח השנתי אשר יחייבו התייחסות להתפשטות הנגיף והשלכותיו, כדוגמת עדכון

בסעיף גורמי הסיכון בפרק תיאור עסקי התאגיד).

בהודעת סגל הרשות מצוין, כי יש לתת אומדן של השפעת האירועים האמורים
מבחינה איכותית וכמותית, ככל שניתן לאמוד אותה בצורה מהימנה, על פעילותו
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העסקית של התאגיד. כמו כן הובהר, כי בדיווחים אלה ניתן לעשות שימוש במידע
צופה פני עתיד, במתכונת הקבועה לכך בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, על מנת
ליהנות מההגנה שנקבעה בחוק הנ"ל לשימוש במידע כאמור, ומודגש כי על התאגידים

המדווחים להציג את המידע בצורה ברורה, מפורטת ולא סלקטיבית.

הודעת סגל הרשות מתייחסת גם לשני עניינים פרקטיים הקשורים במצב: ראשית, על
התאגידים המדווחים לוודא שיש להם את האפשרות להמשיך ולפרסם דיווחים במגנ"א
במועדים הנדרשים על פי דין; שנית, על התאגידים להיערך להגשת הדוח השנתי
לשנת 2019 במועד (קרי, עד לתום חודש מרץ 2020), וככל שתאגיד מזהה קושי לעמוד
בלוח הזמנים הנדרש כתוצאה מהשלכות חריגות של התפשטות הנגיף, עליו לפנות

בהקדם האפשרי לסגל רשות ניירות ערך לשם קבלת מענה וסיוע הולמים. 

להודעת סגל רשות ניירות ערך המלאה לחץ כאן. 
 

פרטי קשר

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.

להצטרפות לעדכוני לקוחות לחץ כאן
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