הבהרות לעניי דיווח חצי שנתי של תאגיד קט
מזכר תאגידי ,ניירות ער ושוק ההו – אפריל )2017 (II
לקוחות יקרי,
בהמש לתיקו החקיקה שקבע כי תאגיד קט יעבור לדיווח חצי שנתי )תיקו אשר עדכנו לגביו
במזכרי מהחודשי פברואר ואפריל  ,(2017פרסמה רשות ניירות ער ביו  24באפריל  2017עמדת
סגל הכוללת הבהרות לחקיקה ולאופ יישומה וכ שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות החקיקה ,כפי
שנפרט להל .
בתארי  30.3.2017פורס ברשומות תיקו לתקנות ניירות ער )דוחות תקופתיי ומיידיי(,
התש"ל  1970לפיו תאגיד קט 1שהציבור לא מחזיק בתעודות התחייבות שהנפיק ,יגיש דוחות כספיי
בכל חצי שנה ולא בכל רבעו 2,כאשר התיקו יחול כבר לגבי דוחות רבעו ראשו ) 2017כלומר ,נית
יהיה שלא לפרס דוחות אלו(.
בהתא לתיקו ,תאגיד קט פטור לא יידרש לפרס את דוחות הרבעו הראשו והרבעו השלישי.
הקלה זו הינה בבחינת ברירת המחדל ,משכ תאגיד קט פטור שירצה להמשי ולדווח באופ רבעוני
יידרש לקבל החלטה בעניי ואילו תאגיד שירצה שההקלה תחול לגביו לא יידרש להחלטה בעניי ועליו
לפרס דוחות חצי שנתיי בלבד.
על פי עמדת הסגל האמורה על כל תאגיד העומד בהגדרת תאגיד קט )בי א הוא מאמ %את
ההקלות ובי א לאו( להודיע עד ליו  31.5.2017על מתכונת הדיווח הצפויה שלו .במסגרת הדיווח
המיידי יש לציי ג מהי התקופה הרלוונטית אשר ביחס אליה תחול לראשונה מתכונת הדיווח
העדכנית בה בחר.
תאגיד קט פטור אשר בחר שלא לאמ' את ההקלה ,יהיה רשאי להחליט ,אחת לשנה קלנדרית,
ברבעו הראשו של אותה שנה )כלומר ,עד ה  ,(31.3לאמ' את ההקלה מכא ואיל .תאגיד קט פטור
יוכל ,בכל זמ ,לחזור בו מאימו' ההקלה ,ולשוב למתכונת הדיווח הרבעוני .יודגש כי החלטה על שינוי
מתכונת הדיווח תחייב בפרסו דיווח מיידי.
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תאגיד קט הינו תאגיד העומד בתנאי הבאי:

שווי המניות או יחידות ההשתתפות בבורסה היה נמו משלוש מאות מיליו שקלי חדשי; לעניי תאגיד שתעודות
התחייבות שהנפיק מוחזקות בידי הציבור – הער הנקוב של תעודות ההתחייבות שבמחזור נמו ממאתיי מיליו
שקלי חדשי.
יצוי כי במסגרת התיקו תוקנה הגדרת 'תאגיד קט' כ שתכלול כל תאגיד שניירות הער שלו מוחזקי בידי הציבור א
אינ נסחרי בבורסה.
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למע הסר ספק ,מובהר כי ההקלה רלוונטית רק לתאגיד קט אשר מדווח בהתא לפרק ו' לחוק ניירות ער ,התשכ"ח
) 1968להל" :החוק"( ,והיא אינה רלוונטית לתאגידי ברישו כפול המדווחי בהתא לפרק ה' 3לחוק.
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תאגיד קט פטור אשר הינו חברה כלולה מהותית של תאגיד מחזיק שאינו תאגיד קט פטור ,לא יוכל
להינות מהקלה זו וימשי להיות מחויב בפרסו דוחות רבעוני.
בנוס .לאמור לעיל כוללת עמדת הסגל הוראות לעניי המבחני להגדרת "תאגיד קט פטור" ,המעבר
ממתכונת דיווח אחת לשניה ,הצגת מספרי השוואה ועוד.
לקריאת עמדת סגל רשות ניירות ער לחצו כא.
לקריאת מזכרינו הקודמי מהחודשי פברואר ואפריל לחצו כא וכא ,בהתאמה.
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