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הבהרות ביחס לאופן הדיווח של טפסי ת 200ת 202ת200

מבדיקה שערך סגל הרשות בקשר עם דיווחי החברות שלאחר קבלת היתר לפרסום תשקיף,
התבררכינדרשותהבהרותביחסלאופןהדיווחבאמצעותהטפסיםהבאים :


ת011–דוחהצעתמדף; 



ת010–הודעתהמציעעלתוצאותההצעהשבתשקיף; 



ת010–דיווחעלתשלומיאגרה; 


טופס ת - 200דוח הצעת מדף(פומבי) 
 .1סעיף4לטופס:
א.

עמודת"מספר נייר בבורסה" – ישלמלאעמודהזו,ככל שמספרהתעודהידוע(למשל,
בהרחבתסדרה).

ב.

עמודת"ניירותהערךמוצעיםל ":–ישלהפרידביןיחידותתעודתסל המוצעות לציבור
במכרזלבין יחידותתעודת סל שהוקצוללאתמורהורקמשוחררותמחסימה(לחברה
הבתלמשל) .לפיכך ,ככלשהתשקיףאוהצעתהמדףכולליםגםיחידותשהוצעולציבור
וגם יחידות ששוחררו מחסימה  ,ידווח הדבר בשתי שורות נפרדות ,אף אם המדובר
באותהסדרהשלתעודותסל.
דוגמאלדיווחמצ"בבנספח א'.

 .1סעיף5לטופס:
א.

חישוב"תמורהמיידית"ו"תמורהעתידית"–
מקום בו מולאו נתונים ביחס לתמורה מיידית או ביחס לתמורה עתידית ,יש להציג
בסעיף"הערות"בסוףהטופסאתאופןהחישובשלהתמורהשצוינה.לדוגמא:


11.46(ש"חליחידה)*10,000,000(יחידות)=114,600,000(ש"חתמורהמיידית) 
דוגמאלדיווחמצ"בבנספח ב'.
ב.

חישוב"שערנעילהממוצע"במקרהשלרישוםלמסחר–
יש לפרט בשדה "הערות" את אופן החישוב של שער הנעילה הממוצע בשלושת הימים
הראשונים לאחר הרישום למסחר ,לרבות ציון התאריךושער הנעילה בכל יום רלוונטי.
דוגמאלדיווחמצ"בבנספח ב'.

ג.

עמודות "מספר נייר בבורסה" – יש לדווח את מספר נייר הערך ,ככל שנתון זה ידוע
(למשל,בהרחבתסדרה) .

טופס ת - 202הודעת המציע על תוצאות ההצעה שבתשקיף(פומבי) 
 .1ישלדווחטופסזהלארקביחסלתשקיףאולהצעתמדףבהםהוצעויחידותלציבור,אלאגם
ביחס לתשקיף או להצעת מדף הכוללים שחרור מחסימה של יחידות שהוקצו לחברה הבת
בלבד,כפישמבוצעבדרךכללבעתהרחבהשלסדרהקיימת.
 .1סעיפים3-5לטופס:
בעתידהקרובצפויתיקוןלסעיף"סוגהמזמין"בטופס,אשריאפשרלהבחיןבין"ציבור"לבין
"חברה בת" .עם תיקון הטופס ,יידרש המדווח להפריד בין יחידות תעודת סל המוצעות
לציבור לבין יחידות תעודת סל שנרשמו בחברה הבת ,כך שככל שהתשקיף או הצעת המדף
כולליםגםיחידותשהוצעולציבורוגםיחידותשהוקצולחברההבתושוחררומחסימה,ידווח
הדבר בשתי שורות נפרדות ,אף אם המדובר באותה סדרה של תעודות סל .עד יישומו של
התיקוןהנ"ל,ישלדווחבעמודתסוגהמזמין–"אחר" .

טופס ת - 200דיווח על תשלומי אגרה (לאפומבי)
בדוח זה מוצג,בין היתר,פירוט התשלום בגין תוספת אגרה עבור ניירות ערך שהוצעו לציבור או
שוחררו מחסימה באמצעות תשקיף או הצעת מדף .הדוח ידווח בסמיכות לפרסום תוצאות
ההצעה(ת.)010
 .1על מנת ליצור קישור בין תעודת סל ספציפית לבין האגרה ששולמה עבורה ,יש לדווח
באמצעות טופס ת 010עבור כל סדרת תעודות סל בנפרד ,ובהתאם ,להמציא קבלה נפרדת
עבורכלסדרהבנפרד. 
 .1סעיף1אלטופס:
יש לפרט בשדה "הערות" את אופן החישוב של התמורה המיידית והתמורה העתידית (ראו
נספח ב').כמו כן,יש לפרט בשדה זה את אופן החישוב של שער הנעילה הממוצע בשלושת
הימיםהראשוניםלאחרהרישוםלמסחרלרבותציוןהתאריךושערהנעילהבכליוםרלוונטי .


בברכה, 







איציקזקן,עו"ד(רו"ח) 
מנהליחידתתעודותסל 










נספחים

נספח א'
תשומת לב לעמודה המסומנת בטופס ת ,011אותה יש למלא גם כאשר ניירות הערך מוצעים
לחברההבת(שחרורמחסימה): 


נספח ב'
תשומתלבלאופןהפירוטבטפסיםת011ו-ת,010ולהפרדהביןהנתוניםהמוצגים :

תמורהמיידית: 77.95(ש"חליחידה)*05,331(יחידות)=0,511,069(התמורההמיידית) 
 0

תמורהעתידית:

חישובשערהנעילההממוצע(באגורות):  10,100
מבוססעלשעריהנעילההבאים :311116– 10,000
411116– 10,100




511116– 10,100






