
 

 

20214.22.|   2021/8חוזר מס'   

 בכבוד רב, 
 

 עמית, חלפון 
רואי חשבון    

 

  ESG המלצות רשות ניירות אודות גילוי בנוגע לאחריות תאגידית וסיכוני

 ESG ניהול סיכוני את המלצותיו לתאגידים המדווחים, ביחס לגילוי בתחום האחריות התאגידית ו גיבש  סגל הרשות

 מה לאחרונה רשות לניירות ערך:סמלצות כפי שפרהלהלן ה

הרשות   המדווחים קוראתא.  התאגידים  בבורסה לכלל  נסחרים  שלהם  ערך  ניירות  המשקיעים   לפרסם ,אשר  לציבור 

 ;בלבד בסיס וולונטרי יודגש, כי קריאה זו היא על .ושאר מחזיקי העניין בהן דוח אחריות תאגידית שנתי

כמו כן, תאגיד שירצה בכך, .  יכול שייעשה באתר האינטרנט של כל תאגיד מדווח פרסום דוח אחריות תאגידית שנתי ב.

פרסום   הרשות.  באתר  ייעודי  בעמוד  יפורסם  שזה  בכדי  פרסם,  הוא  אותו  האחריות  מדוח  עותק  לרשות  לשלוח  יוכל 

 .כאמור, אם ייעשה, לא יהיה תחת תחולת חוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו מכוחו

דוח   ג. לפרסם  שיבחר  מדווח  תאגיד  לכל  קוראת,  תאגידיתהרשות  בסיס  ,  אחריות  על  כאמור  דוח  ולהכין  לערוך 

דוגמת  בינלאומיים מקובלים,  דוח   SASB או GRI קריטריונים  לפרסם  שיבחר  מדווח  כל תאגיד  כי  יודגש,  זאת,  עם 

 ;אחריות תאגידית, יהיה רשאי לערוך ולהכין אותו על בסיס קריטריונים אחרים

לפר ד. שיבחר  מדווח  תאגיד  לכל  קוראת,  בכוונתו הרשות  ואשר  תאגידית,  אחריות  דוח  בשפה   סם  ולדווח  לעבור 

התשפ"א  האנגלית האנגלית(,  בשפה  )דיווח  ערך  ניירות  לתקנות  בשפה  2020-בהתאם  האמור  הדוח  את  לפרסם   ,

כי   המעוניינים  מדווחים,  תאגידים  של  האינטרס  את  לשרת  עשוי  באנגלית  תאגידית  אחריות  דוח  פרסום  האנגלית. 

בינלא  נתונימשקיעים  דירוג על בסיס  והעורכות  דירוג  גם חברות  ופרטיים, כמו  מוסדיים הן  ייחשפו   ,ESG ומיים, הן 

   ;לדוח האחריות התאגידית אותו הם יפרסמו

לפרסמו בסמוך למועד פרסום הדוח   ,הרשות קוראת, לכל תאגיד מדווח שיבחר לפרסם דוח אחריות תאגידית שנתי ה.

עם זאת, יובהר כי תאגיד מדווח שיבחר לפרסם דוח אחריות תאגידית במועד   .בנטיתהתקופתי בגין שנת הדיווח הרל

 ;מאוחר יותר, יוכל לעשות כן 

קיומן    ו. באמצעות  וזאת  תאגידית,  אחריות  דוח  לפרסם  שיבחרו  מדווחים  לתאגידים  תמיכה  להעניק  תפעל  הרשות 

 . לנציגי התאגידים המדווחים הדרכות וסדנאות מקצועיות של

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

  .לאמור 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/

