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גילוי בדבר השלכות התפשטות נגיף הקורונה על הפעילות העסקית של 

 תאגידים מדווחים
 

גילוי השלכות התפשטות נגיף הקורונה על התאגידים  סגל רשות ניירות ערך הודעה בדבר םפרס 2020במרץ  8ביום 

 המדווחים.

:סגל הרשות מבקש להבהיר כדלקמן  

בהמשך לדיווחי התאגידים המדווחים על השלכות האירוע על פעילותם העסקית, על תאגידים שפעילותם העסקית  .1

 : גילוי נאות למשקיעים כדלקמןמושפעת או עלולה להיות מושפעת בצורה מהותית מהאירוע, לוודא כי ניתן 

 36באמצעות פרסום דיווחים מיידיים על השלכות נגיף הקורונה על הפעילות העסקית בהתאם להוראות תקנה  .א

, לרבות עדכון שוטף ורציף על התפתחויות 1970- לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 מהותיות בקשר להשלכות אלה.

באמצעות מתן גילוי בדבר הסברי הדירקטוריון בדוחות העתיים על השפעת התפשטות נגיף הקורונה על  .ב

התאגיד וכן על תכניות ופעולות שבכוונת התאגיד לנקוט כדי להתמודד עם הסיכונים והחשיפות הנובעים 

 אלה.  מהשלכות

באמצעות אומדן ההשפעה של האירועים מבחינה איכותית וכמותית ככל שניתן לאמוד בצורה מהימנה את  .ג

 ההשפעות על פעילותו העסקית של התאגיד.

על התאגידים להציג את המידע בדבר השלכות הנגיף בצורה ברורה, מפורטת, ולא סלקטיבית,  יודגש כי .ד

 ורה מיטבית ומאוזנת.שתאפשר למשקיעים להעריך את ההשפעה בצ

 

בבידוד בית בהתאם  בשים לב לכך שהאירוע עלול להשפיע על נוכחות במקומות העבודה, למשל בשל שהיית עובדים .2
להוראות משרד הבריאות, על התאגידים המדווחים לוודא כי יש להם את האפשרות להמשיך לפרסם דיווחים 

 במגנ"א במועדים הנדרשים על פי דין.
 

כפועל יוצא מהשלכות חריגות  2019התקופתי לשנת  שתאגיד מזהה קושי לעמוד בלוחות הזמנים להגשת הדוחככל  .3

 של האירוע, הוא מוזמן לפנות בהקדם האפשרי לסגל הרשות לשם קבלת מענה וסיוע הולמים.

הודעת סגל רשות ניירות ערך.מצורפת לעיונכם   

מקצועית מתאימה שכן אין מטרת החוזר אלא להפנות את תשומת הלב לאמור אין להזדקק לתוכן חוזר זה מבלי לקבל עצה 

  .בו

 .או הדרכה כלשהי נשמח לעמוד לרשותכם/במידה ודרושים לכם הסברים נוספים ו

       לעדכונים שוטפים נוספים ניתן להתעדכן בדף הפייסבוק שלנו 

 

https://www.facebook.com/PKF-Amit-Halfon-1529123157123394/


 

 הודעת סגל
 

 י"ב אדר תש"פ
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 הקורונה על הפעילות העסקית של תאגידים מדווחיםנגיף התפשטות השלכות גילוי בדבר 

 

שמקורו בהתפשטות נגיף  ות,מאקרו כלכליבעל השלכות  אירועאת העולם בימים אלה פוקד 

 ."(האירוע" או "הקורונהנגיף " -)להלן ברחבי העולם  במדינות רבות (COVID-19הקורונה )

בניסיון למנוע את משמעותיים צעדים , מדינות רבות, בכללן ישראל, נוקטות באירוע זהבעקבות 

על נוסעים הגבלות תחבורתיות התכנסויות,  הגבלות על תנועת אזרחים,כגון  ,התפשטות הנגיף

הננקטות על פעולות לולאירוע יש כנגזרת מכך,  .באלהוכיוצא , סגירת גבולות בין מדינות, וסחורות

 .על שוקי ההון בעולםכן השלכות משמעותיות על כלכלות רבות וידי המדינות השונות כאמור, 

בורסות מרכזיות ברחבי  התאפיינו בירידות חדות במחירי ניירות ערך בשלל שבועות האחרוניםה

 .סחורות ונכסי סיכון שונים ות במחירי תיתנודתוך עלייה ב , העולם

ההשפעה של האירוע על התאגידים אחר  עוקב"( סגל הרשות" -ערך )להלן  ניירותרשות ל סג

עד כה עשרות תאגידים . הישראלי משקיעים בשוק ההוןועל ההשפעה הנגזרת לבישראל המדווחים 

השלכות נגיף אודות פרסמו דיווחים מיידיים הפועלים במספר ענפים עסקיים מסוימים מדווחים 

ההשפעה הצפויה של הקורונה על פעילותם העסקית. חלק מהדיווחים אף כללו אומדנים כמותיים 

 בתקופה הקרובה.פעילות העסקית על תוצאות ה

על מגוון תאגידים  עילהשפמטבע הדברים  ותעלולהתפשטות נגיף הקורונה והתמשכות האירוע 

ולהציב אתגרים הישירים והעקיפים חשיפה השנמצאים במעגלי שונים עסקיים ענפים ועל  מדווחים

 .משמעותיים על פלח רחב של תאגידים בשוק ההון

אודות השלכות נגיף ובזמן אמת  , מדויקמפורטמידע על מנת להבטיח כי ציבור המשקיעים יקבל 

 :דלקמןמבקש להבהיר כהרשות סגל  ,על התאגידים המדווחים הקורונה

העסקית, על תאגידים  םפעילותהאירוע על על השלכות המדווחים בהמשך לדיווחי התאגידים  .1

לוודא כי ניתן אירוע, מה יתמהותעלולה להיות מושפעת בצורה פעילותם העסקית מושפעת או ש

 כדלקמן:גילוי נאות למשקיעים 

בהתאם על הפעילות העסקית הקורונה  נגיףעל השלכות  יםמיידי יםדיווחפרסום באמצעות  .א

)להלן  1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 36להוראות תקנה 



השלכות על התפתחויות מהותיות בקשר לשוטף ורציף "(, לרבות עדכון תקנות הדוחות" -

 .האל

בדוחות העתיים על השפעת התפשטות נגיף הסברי הדירקטוריון מתן גילוי בדבר באמצעות  .ב

על התאגיד, ובכלל זה על מצבו הכספי, תוצאות הפעילות, נזילות ואיתנות הקורונה 

תכניות ים, פיננסית, מקורות מימון ויכולתו לעמוד בפרעון התחייבויותיו, מצב העסק

 החשיפות הנובעיםסיכונים וופעולות שבכוונת התאגיד לנקוט כדי להתמודד עם ה

קופת הדוח ולאחר בת. על מידע זה להינתן בקשר לאירועים שהתרחשו שלכות אלהמה

 לתקנות הדוחות. 10רש בהתאם לתקנה תאריך המאזן, כנד

אומדן ההשפעה של האירועים מבחינה איכותית וכמותית, ככל שניתן לאמוד באמצעות  .ג

בהקשר זה, סגל הרשות  בצורה מהימנה את ההשפעות, על פעילותו העסקית של התאגיד.

מידע צופה פני עתיד במאמץ לעדכן את המשקיעים על  יםהמספקמבהיר כי תאגידים 

קורונה, ה השפעת נגיףת בנוגע ליוודאואו אי צפויות התפתחויות מהותיות, כולל מגמות 

-א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח32סעיף ה שנקבעה לעניין זה בלעשות שימוש בהגנ יםיכול

1968 . 

בצורה ברורה, השלכות הנגיף את המידע בדבר הציג לתאגידים על הכי מדגיש הרשות  סגל .ד

 בצורה מיטבית להעריך את ההשפעה יםשתאפשר למשקיע ,, ולא סלקטיביתתמפורט

  .ומאוזנת

 

כך שהאירוע עלול להשפיע על נוכחות במקומות העבודה, למשל בשל שהיית עובדים בשים לב ל .2

הוראות משרד הבריאות, על התאגידים המדווחים לוודא כי יש להם את בית בהתאם לבבידוד 

  האפשרות להמשיך לפרסם דיווחים במגנ"א במועדים הנדרשים על פי דין.

 

כל התאגידים המדווחים מסגל הרשות מצפה  2019לקראת פרסום הדוח התקופתי לשנת  .3

ם להגשת הדוחות כפועל בלוחות הזמנילעמוד להיערך מבעוד מועד. ככל שתאגיד מזהה קושי 

לשם  לסגל הרשותהאפשרי בהקדם מוזמן לפנות הוא האירוע, חריגות של יוצא מהשלכות 

 .וסיוע הולמיםקבלת מענה 
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