תאגידי ,ניירות ער ושוק ההו  פברואר  – 2017מעבר לדיווח חצי שנתי
לקוחות יקרי,
במסגרת תוכנית ההקלות של רשות ניירות ער  ,נכנסת לתוק אחת ההקלות המשמעותיות –
מעבר מדיווח רבעוני לדיווח חצי שנתי לחברות קטנות שלא הנפיקו אגרות חוב לציבור.
הקלה נוספת נוגעת לחובתה של חברת אחזקות לפרס תזרי מזומני חזוי .במסגרת עדכו
לעמדה שפורסמה מאפשרת הרשות שלא לפרס תזרי במקרי בה עד היו היה נדרש
פרסומו.
ובעניי נוס – לעמדת הרשות ראוי למנות נאמ בעת ביצוע הקצאה פרטית לש אכיפת כללי
החסימה.
על כל אלה במזכר זה.
לאור האמור במזכר זה על חברה קטנה לקיי דיו בדירקטוריו ולהחליט הא היא מעוניינת
להנות מההקלות המפורטות בסעי!  1להל  ,כול או חלק  .במסגרת דיו זה יש לבחו הא
יידרש לדירקטוריו מידע חליפי לדוחות התקופתיי הסקורי ומה יהיה אותו מידע .הואיל
ונית להשתמש בהקלה כבר לגבי דוחות רבעו ראשו  ,יש להיער לקיו דיו כאמור בהקד.
.1

מעבר מדיווח רבעוני לדיווח חצי שנתי לחברות קטנות

בתארי  8.2.2017אישרה ועדת הכספי כי חברות קטנות שלא הנפיקו אג"ח לציבור יוכלו לפרס
דוחות תקופתיי פעמיי בשנה חל פרסומ אחת לרבעו.
כיו ,לפי תקנה  39לתקנות ניירות ער )דוחות תקופתיי ומיידיי( ,התש"ל)") 1970תקנות
הדוחות"( ,1תאגיד שניירות הער שלו הוצעו לציבור נדרש לפרס ,בנוס לדוח השנתי ,שלושה
דוחות רבעוניי.
בשני האחרונות ישנה מגמה באר* ובעול ,להקל בחובות הרגולטוריות המוטלות על תאגידי
קטני ,לצור הורדת חסמי ועידוד להיכנס לשוק ההו.
כבר היו רשאי תאגיד קט לבחור כי יחולו עליו הקלות בנושאי הבאי ,כול או חלק :חובת
צירו הערכת שווי; צירו דוחות כספיי של חברה כלולה; פרסו דוחות על אפקטיביות הבקרה
הפנימית.
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תקנות ניירות ער )דוחות תקופתיי ומיידיי( ,התש"ל) .1970

1

בהמש למגמה זו ,אושרה בשבוע שעבר בוועדת הכספי הקלה נוספת לפיה תאגיד קט 2שהציבור
לא מחזיק בתעודות התחייבות שהנפיק ,יהיה רשאי להגיש דוחות תקופתיי בכל חצי שנה ולא
בכל רבעו .ע זאת ,תאגיד כאמור שיבקש להמשי ולהגיש דוחות בכל רבעו ,בהתא לדי
הקיי ,יהיה רשאי לעשות כ.
פרטי ההקלות:
•

הגדרת 'תאגיד קט' תוקנה כ שתכלול כל תאגיד שניירות הער שלו מוחזקי בידי
הציבור א אינ נסחרי בבורסה.

•

תאגיד קט ,שהציבור לא מחזיק בתעודות התחייבות שהנפיק ,יהיה רשאי להגיש דוח
חצי שנתי ,במקו דוח רבעוני.

•

על תאגיד קט שהחליט לאמ* את ההקלות ,כול או חלק ,להגיש דוח מיידי בו יינת
גילוי להחלטתו כי הקלות מסוימות יחולו עליו .לא נית יהיה לשנות החלטה זו במהל
שנת דיווח.

•

תאגיד קט שההקלות האמורות חלות לגביו ואשר ינפיק לציבור תעודות התחייבות ,יהא
רשאי להמשי לדווח בהתא להקלות למש תקופות הדיווח שיסתיימו בתו 12
חודשי ממועד הנפקת תעודות ההתחייבות לציבור.

בנוס ,מפרט התיקו לתקנות הדוחות )"התיקו "( מה ההוראות שיחולו על תאגיד שבדוחותיו
מובאי דוחות של התאגיד הקט הנ"ל )כאשר התאגיד נת לתאגיד הקט ערבות או שהתאגיד
הקט הוא חברה כלולה מהותית שלו( ,וקובע כי אותו תאגיד יידרש להגיש דוחות רבעוניי של
התאגיד הקט וזאת על א שהתאגיד הקט לא נדרש להגיש את אות דוחות.
בתיקו נכללו הוראות הנוגעות לנושאי נוספי ,כדלקמ:
 .1התיקו מצמצ את החובה לתת דוח על חשיפה לסיכוני שוק רק לתאגידי שיש לה
מגזר בר דיווח שהוא מגזר פעילות פיננסית או לתאגידי שיש לה פעילות פיננסית
מהותית.
3
 .2התיקו מסמי את יושב ראש הרשות לפטור תאגיד מסוי מדיווח על החזקות בעלי
עניי ונושאי משרה בתאגיד ,כולו או חלקו ,וכ להתנות את הפטור בתנאי ,א שוכנע
שיש לעשות כ בנסיבות העניי.

2

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.
3
"החזקה") החזקה בניירות ער של התאגיד ,או של חברה מוחזקת שלו א פעילותה מהותית לפעילות התאגיד ,או
כריתת חוזה שביצועו יגרו החזקה כאמור.

2

יצוי כי הנוסח המצור שהינו הנוסח שהוגש לאישור ועדת הכספי ,אינו סופי ובנוסח הסופי
והמחייב שיפורס ,עשויי להיות שינויי מינוריי .תחילת של התקנות  30ימי מהיו שבו
יפורסמו.
לעיו בהצעת התיקו המקורית כפי שהוגשה לוועדת הכספי לחצו כא.
לעיו בנוסח לדיו בדבר תקנות ני"ע דוחות תקופתיי ומידיי לחצו כא.

.2

גילוי בדבר תזרי מזומני חזוי

לאחרונה פרסמה הרשות שאלות ותשובות בעניי גילוי בדבר תזרי מזומני חזוי.
במסגרת השאלות והתשובות הובהר מהו 'תזרי מזומני שלילי מתמש מפעילות שוטפת' וכ
ניתנה פרשנות מקלה לקיומ של סימני אזהרה ,לפיה על מנת שיתקיי סימ האזהרה של גירעו
בהו החוזר בצירו תזרי מזומני שלילי מתמש מפעילות שוטפת ,צרי שהוא יתקיי ה
בדוחות הכספיי המאוחדי של חברה וה בדוחותיה הכספיי סולו.
לקריאת העמדה המשפטית לחצו כא.

.3

הנחיות חדשות לביצוע הקצאה פרטית

לאחרונה פרסמה רשות ניירות ער עמדה משפטית לפיה ראוי כי תאגיד מדווח המציע ניירות ער
במסגרת הצעה פרטית ,ימנה נאמ שבידיו יופקדו ניירות הער למש תקופת החסימה.
חוק ניירות ער התשכ"ח)") 1968החוק"( ,קובע חובת פרסו תשקי בהצעה או מכירה של
ניירות ער לציבור ,וכ קובע חריגי לכלל זה 4שאחד מה הינו הצעה ל)  35ניצעי או פחות
)"הצעה פרטית"( .התקנות 5קובעות מגבלות על מכירה של ניירות ער שהוקצו בהצעה פרטית,
תו פטור מתשקי ) איסור מוחלט על מכירת ניירות הער האמורי בבורסה למש תקופה של 6
חודשי ,ומגבלה על הכמות שנית למכור בבורסה למש תקופה נוספת של  6רבעוני עוקבי
)"כללי החסימה"( .מגבלות אלו אינ פרסונליות וחלות על נייר הער עצמו לאור כל תקופת
החסימה .בעקבות מקרי שנדונו בפסיקה ,6לגביה נקבע כי הוראות החוק ליישומ בפועל של
הוראות החסימה לוקות בחסר ,הוציא סגל הרשות את העמדה המפורטת להל.
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סעיפי 15א)15ב לחוק.
5
תקנות ניירות ער )פרטי לעניי סעיפי 15א עד 15ג לחוק( ,התש"ס) .2000
6
ראה החלטות ועדת אכיפה מנהלית  ;5/14תיק מנהלי מס'  ;6/14הסדר אכיפה בתיק מנהלי  ;3/15פס"ד )43900)09
 15אפסוויג קפיטל השקעות  2015בע"מ ואח' נ' רשות ניירות ער.

3

לעמדת סגל הרשות ,בכדי להביא להגשמת התכליות שבבסיס כללי החסימה ,ראוי כי תאגיד
מדווח המציע ניירות ער במסגרת הצעה פרטית ,ימנה נאמ שבידיו יופקדו ניירות הער למש
תקופת החסימה )"הסדר נאמנות"( .על התאגיד לוודא כי תנאי הסדר הנאמנות מבטיחי במידה
מספקת את יישו כללי החסימה ,לרבות כי ניירות הער לא ייצאו מידי הנאמ במש כל תקופת
החסימה ,ג א ה נמכרי במסגרת עסקה פרטית מחו* לבורסה .ככל שתאגיד בוחר לקבוע
הסדר נאמנות ,ראוי שיית על כ גילוי במסגרת הדיווח שיפרס אודות ההצעה הפרטית
במסגרתה מוקצי ניירות הער החסומי.
עוד הובהר כי א הסדר הנאמנות נועד לש קיו הוראות החסימה ,לא יראו את הנאמ,
המחזיק בניירות הער  ,כבעל עניי בתאגיד.
לקריאת העמדה המשפטית לחצו כא
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