אוקטובר 2015
מזכר
אל :לקוחות המשרד
מאת :יוסי אברהם ושות' ,עורכי דין
הנדון :הקלות במדיניות הדיווח
ביום  18באוקטובר 2015 ,פורסמו ברשומות תיקונים לתקנות ניירות ערך שנועדו להקל על
החברות הפועלות בשוק ההון הישראלי.
במזכר זה נסקור בקצרה רק את התיקונים העוסקים בהקלות שיחולו בכללי הדיווח הקבועים
בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) ,תש"ל"( 1970 -תקנות הדיווח").
 .1המועדים להגשת דיווחים מיידים
במסגרת התיקון ,נקבעה הקלה בזמני הדיווח שלפיהם יש לפרסם דוח מיידי .להלן מועדי
הדיווח החדשים:
המועד בו נודע לחברה או למי מטעמה על
האירוע
מ 09:30 -עד ( 17:00ביום מסחר)

מועד הדיווח
עד השעה  09:30ביום המסחר העוקב

לאחר ( 17:00ביום מסחר או שלא ביום עד השעה  13:00ביום המסחר הקרוב
מסחר)
עד ( 09:30ביום מסחר)

עד השעה  13:00באותו יום המסחר

עד ( 09:30שלא ביום מסחר)

עד השעה  09:30ביום המסחר העוקב

 .2שינויים בהחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה
במסגרת התיקון ,נקבע כי רק במקרה של שינוי בהחזקות בעלי עניין ונושאי משרה העולה
במצטבר על( :א)  2%מההון המונפק והנפרע של התאגיד או של חברה מוחזקת; או (ב)
של  10%מסך כל הערך הנקוב של סדרת תעודות התחייבות בתאגיד או של חברה
מוחזקת או בניירות ערך המירים שמימושם יביא לשינוי בהחזקה קמה חובת דיווח
מיידי.
בנוסף לכך ,במסגרת התיקון נקבעה הקלה כך שחבר בקבוצה מוסדית המחזיק באמצעות
חשבון נוסטרו בתאגיד ,אינו מחויב להגיש דוח מיידי על כל שינוי בהחזקותיו אלא על
שינוי מצטבר כאמור לעיל.
עוד נקבע בתיקון ,כי על התאגיד לפרסם דוח מצבת החזקות בעלי עניין אחת לרבעון,
במקום אחת לחודש.
 .3מינוי והפסקת כהונה של נושאי משרה בכירה
לפני התיקון ,תקנה  34לתקנות הדיווח קבעה כי על כל מינוי או הפסקת כהונה של כל
נושא משרה בכירה בתאגיד יש להוציא דוח מיידי בעניין יחד עם דוח ובו רשימת כלל
נושאי המשרה הבכירה בתאגיד.
במסגרת התיקון ,צומצמה הדרישה האמורה ונקבע כי דיווח אודות מינוי או הפסקת
כהונה בתאגיד יחול רק על דירקטור ,מנהל כללי ,מנהל עסקים ראשי ,נושא המשרה
הבכיר ביותר בתחום הכספים או כל ממלא תפקיד גם אם תואר משרתו שונה ולא על כל
נושא משרה בכירה.
יחד עם זאת נקבע ,כי חובת הדיווח אודות מינוי או הפסקת נושא משרה בכירה שלא ניתן
דיווח לגביו כאמור לעיל יחול כאשר יינתן אחת לרבעון בד בבד עם פרסום הדוח הרבעוני
או הדוח התקופתי במסגרת דוח רשימת כלל נושאי המשרה הבכירה בתאגיד.
על אף האמור ,במקרה שבו סיום הכהונה של אותו נושא משרה בכירה שלא ניתן דיווח
לגביו כאמור לעיל ,כרוכה בנסיבות שיש להביאן לידיעת המחזיקים בניירות בערך של
התאגיד ,אזי יש להוציא דוח מיידי במועד סיום הכהונה.
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 .4הרחבת המקרים בהם ניתן לעכב דו"ח מיידי אודות אירוע או עניין החורגים מעסקי
התאגיד
במסגרת התיקון ,התווספה האפשרות לעכב הגשת דוח מיידי ,גם למקרה שבו מתקיים
משא ומתן על עסקה שלתאגיד יש עניין בה או שהוא צד לה ,הקודם להתקשרות בהסכם
מקדים ("הסכם מקדים"  -הסכם עקרונות ,מזכר הבנות ,זיכרון דברים או הסכם בעל
אופי דומה ,בין בכתב ובין בעל פה ,הכולל את הסכמות הצדדים לעיקרי תנאי העסקה).
ראוי לציין ,כי עדיין ניתן לעכב הגשת דוח מיידי במקרה של אירוע או עניין ,שהגשת הדוח
מיידי עלולה למנוע השלמת פעולה של התאגיד או עסקה שהתאגיד צד לה או שיש לו
עניין בה או להרע באופן ניכר את תנאיה.
 .5זימון אסיפת מחזיקים של תעודות התחייבות
לפני התיקון ,תקנה 36ב לתקנות הדיווח קבעה רשימה של פרטים שעל תאגיד לציין
במסגרת דוח מיידי שעניינו זימון אסיפה של מחזיקי ניירות הערך בתאגיד.1
במסגרת התיקון ,צומצמה הדרישה לציון פרטים מסומים בעת זימון אסיפת מחזיקים
בתעודות התחייבות של התאגיד.
 .6חובת דיווח בדוח מיידי בדבר תיקונים בתזכיר חברה או ביטולו (תקנה 31ד לתקנות
הדיווח) -בוטלה.
 .7חובת דיווח בדוח מיידי אודות ביצוע עסקה שנגזר ממנה שווי השונה משמעותית מזה
שנקבע בהערכת השווי שצורפה לראשונה (תקנה 37א 1לתקנות הדיווח) -בוטלה.

תחילתן של הוראות אלו תהיינה  90ימים מיום פרסומן ,קרי ביום  17בינואר ,2016 ,למעט
סעיף  5לעיל שתחילתו תהיה מיום  6בנובמבר.2015 ,
****
כל המידע הנכלל במזכר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד והנועד לשם נוחיות בלבד ואינו מהווה
תחליף לאמור בתקנות במלואן .נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה ,או למתן ייעוץ
משפטי מוסמך לכל שאלה או בעיה ספציפית שתתעורר בנושא ,לגופה ולנסיבותיה.
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למעט אסיפת בעלי מניות של תאגיד שמניותיו אינן בידי הציבור.
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בכבוד רב,
יוסי אברהם ושות' ,עורכי דין
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