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הסר | דווח כספאם

אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

מתווה רשות ניירות ערך למתן גילוי אודות
ESG אחריות תאגידית וסיכוני

28 באפריל 2021

רשות ניירות ערך ("הרשות") פרסמה בחודש אפריל 2021 מתווה מוצע לגילוי וולונטרי
 .Environmental, Social and Governance - ESG בנוגע לאחריות תאגידית וסיכוני

במהלך השנים האחרונות הלכה והתרחבה המגמה במסגרתה משקיעים בינלאומיים,
בדגש על משקיעים מוסדיים דוגמת קרנות פנסיה, חברות ביטוח וגופים פיננסיים
מובילים, מבססים יותר ויותר את השקעותיהם, לא רק על שיקול התשואה הצפויה,
אלא גם על שיקולים הנוגעים לאחריות התאגידית ולניהול סיכוני ESG של החברות
בהן הם משקיעים. אחד ההיבטים הרלוונטיים לאסדרה בתחום זה, הוא היבט הגילוי,
ESG וזאת בשני מישורים: גילוי של התאגידים על אופן ההתחשבות בשיקולי
בפעילותם, וגילוי של המשקיעים, בעיקר מוסדיים וגופים פיננסיים גדולים אחרים,

בדבר אופן שקלול היבטי ESG במדיניות ההשקעה שלהם.

סגל הרשות בחן את הצורך באימוץ כללים באשר לגילוי אודות היבטי ESG הניתן על
ידי תאגידים מדווחים לציבור המשקיעים שלהם, וגיבש את המלצותיו בהתאם

לעקרונות המפורטים להלן:

הרשות קוראת לכלל התאגידים המדווחים לפרסם לציבור דוח אחריות תאגידית  .1
שנתי.

הרשות מציעה להכין את הדוח על בסיס קריטריונים בינלאומיים מקובלים, דוגמת  .2
GRI או SASB, ולפרסמו בסמוך למועד פרסום הדוח התקופתי. עם זאת, הרשות
מבהירה כי התאגיד יוכל להכין את הדוח על בסיס קריטריונים מקובלים אחרים

ואף לפרסמו במועד מאוחר יותר.
פרסום דוח אחריות תאגידית שנתי יכול שייעשה באתר האינטרנט של כל תאגיד  .3
מדווח. כמו כן, תאגיד שירצה בכך יוכל לשלוח לרשות עותק מדוח האחריות אותו
הוא פרסם, בכדי שזה יפורסם בעמוד ייעודי באתר הרשות. פרסום כאמור, אם

ייעשה, לא יהיה תחת תחולת חוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו מכוחו.
הרשות מציעה לתאגיד מדווח אשר בכוונתו לעבור לדווח בשפה האנגלית, לפרסם  .4
את דוח האחריות התאגידית באנגלית, לשם הנגשתו למשקיעים בינלאומיים כמו

.ESG גם לחברות דירוג העורכות דירוג על בסיס נתוני
הרשות תפעל להעניק תמיכה לתאגידים מדווחים שיבחרו לפרסם דוח אחריות  .5
תאגידית, וזאת באמצעות קיומן של הדרכות וסדנאות מקצועיות לנציגי התאגידים

המדווחים.

 
יודגש, כי בשלב זה רשות ניירות ערך אינה קובעת חובת דיווח מנדטורית של דוח
אחריות תאגידית, אלא רק מציגה מתווה מוצע לגילוי וולונטרי בנושאי ESG על ידי
התאגידים המדווחים שלא במסגרת חובות הדיווח תחת דיני ניירות ערך. עוד יצוין, כי
זהו שלב ראשון בלבד בתהליך אסדרה שטרם הסתיים, ואשר טרם נקבעו כללים

מפורטים ליישומו.
 

מידע נוסף
להלן קישור לעמדת סגל הרשות בנושא מתווה מוצע לגילוי אודות אחריות תאגידית

.ESG מתווה מוצע דוח סיכוני :ESG וסיכוני

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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