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עדכונים מטעם הרשות לניירות ערך 
ה למגיפת וירוס הקורונהארה״ב בתגובב  

 
 ואהרון כץ אפריים שמיידלרד "וע :מאת

 
 

בנוגע לתגובתה לוירוס הקורונה  עדכונים והנחיותבארה"ב מספקת מעת לעת  הרשות לניירות ערך
, בינואר השנה 30-זאת בעקבות המלצת יו"ר הרשות בנושא שניתנה בוההשפעה על שוקי ההון בארה"ב, 

ההון בנוגע לגילויים הנדרשים  ם בשוקצוותי הרשות ינחו ויסייעו לחברות רשומות ומשתתפים אחרי לפיה
ומארס  פברוארהנחיות והמלצות כאמור פורסמו במהלך   .בדבר הוירוס והשפעותיו הקיימות והעתידיות

 והנחיות שות בנוגע להשפעה של פעילות בסין על דיווחי חברותעדכונים בנוגע לעמדת הרר' לדוגמא (
 ). וירטואליות פות בעלי מניותלקיום אסבנוגע 

 
לפיה בהתקיים במארס  25מתאריך הרשות  הוראתהינה  ,אחת מן ההוראות החשובות אשר פורסמו

 הודעותלהגשת  ימים את המועדים האחרונים 45 –ולות חברות רשומות לדחות ב , יכמסוימיםתנאים 
(ובכך מחליף את ההקלה הקודמת ביולי  1–במארס ל  1 –ודיווחים שהיו אמורים להיות מוגשים בין ה 

. התנאים באפריל) 30-רס לאבמ 1-אשר הוגבלה להודעות ודיווחים שהיו אמורים להיות מוגשים בין ה
 המסבירות את הסיבות לעיכוב. לפי העניין K-6או  K-8הגשת הודעות על גבי טופס כוללים בין השאר 
 . והמועדים הללו יוארכוכי יתכן  הרשות אף הודיעה

 
משרדים אחרים של הפירמה  40 -בתל אביב ובכלענייני וירוס הקורונה של גרינברג טראוריג כח המשימה 

 ללקוחותינוממשיך לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות בנושא  ומספק יעוץ וסיוע שוטף ברחבי העולם, 
בישראל ובעולם הן בסוגיות הקשורות לחברות נסחרות בארה"ב והן בעניינים אחרים. נשמח לעמוד 

 לרשותכם. 
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