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באמצעות מערכת יעל

א.ג .נ,.
הנדון :פניה מקדמית – פניה מקדמית בנושא הטיפול החשבונאי בהשקעת החברה במניות
חברת אנלייבקס תרפיוטיקס בע"מ (להלן " -אנלייבקס")
סימוכין :פניית החברה מיום  16ביולי  ;2020השלמות החברה מימים  27ביולי  2020ו 13 -באוגוסט  ;2020שיחותינו
הטלפוניות מימים  13ביולי  21 ,2020ביולי  2020ו 10 -באוגוסט .2020

במענה לפנייתכם שבסמך (להלן " -פנייתכם") ,ובהתייחס לטיפול החשבונאי שהועלה על ידכם,
הרינו להעלות על הכתב ,את עמדת סגל רשות ניירות ערך בהתייחס לנושא שבנדון ,כפי שנמסרה
לב"כ החברה בשיחה טלפונית מיום  10באוגוסט .2020
עמדת סגל הרשות מבוססת על המסכת העובדתית שנפרשה בפנייתכם ובשיחות הטלפוניות בין
נציגי סגל הרשות ונציגי החברה בקשר אליה ,ועליה בלבד ,ובהנחה כי היא משקפת את כל הנתונים
הרלוונטיים לעניינים האמורים בפנייתכם.
רקע עובדתי תמציתי כמפורט בפניית החברה
 .1החברה הוקמה והתאגדה בישראל בשנת  ,2005כחברה פרטית מוגבלת במניות ,על-ידי הדסית
שרותי מחקר רפואי ופיתוח בע"מ .ביום  18בדצמבר  ,2005הפכה החברה לחברה ציבורית
כהגדרת מונח זה בחוק החברות ,התשנ"ט ,1999-וניירות הערך שלה החלו להיסחר בבורסה
לניירות ערך בתל אביב.
 .2החברה הינה חברת החזקות של חברות עתירות ידע בתחומים רפואיים בשלבי פיתוח שונים.
נכון למועד הפנייה ,לחברה החזקות בארבע חברות ,בהן שתי חברות עיקריות בתחום
הביוטכנולוגיה :אנלייבקס וכאהר מדיקל בע"מ (להלן – "כאהר") (כאהר ואנלייבקס להלן
יחדיו " -חברות הפורטפוליו") .אנלייבקס נמצאת בשלב ניסויים קליניים בבני אדם בפיתוח
תרופה ,ולעומתה כאהר נמצאת בשלב פיתוח פרה קליני.
 .3הפנייה המקדמית דנן עוסקת בשאלה האם החברה איבדה את ההשפעה המהותית שלה
באנלייבקס לאחר שזו הפכה מחברה פרטית לחברה הנסחרת ברישום כפול בתל אביב

ובנאסד"ק ,לאחר שהחברה ירדה בשיעור החזקותיה בעקבות מימושים ובעקבות גיוסי הון על
ידי אנלייבקס ולאחר שנציג החברה בדירקטוריון אנלייבקס התפטר מתפקידו כמנכ"ל החברה.
 .4תיאור המצב העובדתי עד ליום  26במרס :2019
ביום  19בנובמבר  , 2018התקשרה אנלייבקס בע"מ (להלן " -אנלייבקס הפרטית") בהסכם
מיזוג משולש הופכי בדרך של החלפת מניות עם חברת ביובלסט פארמה בע"מ ,חברה ציבורית
שהתאגדה בישראל ומניותיה נסחרות בבורסת הנאסד"ק (להלן " -ביובלסט") ,אשר הושלם
ביום  26במרס ( 2019להלן " -הסכם המיזוג") .עם השלמת הסכם המיזוג ,שינתה ביובלסט את
שמה לאנלייבקס תרפיוטיקס בע"מ ,כאמור לעיל.
להלן מצבת שיעורי ההחזקה באנלייבקס הפרטית עד ליום  26במרס  ,2019עת החברה טיפלה
בהשקעתה כחברה כלולה בשיטת השווי מאזני:
אחוז
החזקה
בהון
המונפק
והנפרע

אחוז
החזקה
בדילול
מלא

שם בעל המניות

החברה

19.26%

20.85%

 - KIPקבוצת קרנות קוריאנית

12.14%

15.97%

מר שי נוביק (יו"ר דירקטוריון אנלייבקס)

8.98%

6.15%

מר מיכאל חובי

7.74%

5.31%

IGWT

7.26%

4.98%

אברי אברון

5.39%

3.69%

0%

15.75%

39.23%

27.30%

100%

100%

 – ESOPאופציות בנאמנות עבור עובדים ,נושאי משרה ויועצים
בעלי מניות רבים אחרים
סה"כ

עד ליום  26במרס  ,2019קבע תקנון אנלייבקס הפרטית שהדירקטוריון יורכב לכל היותר מ8 -
דירקטורים .בהתאם לתקנון ולהסכמי ההשקעה ,לחברה הייתה זכות למנות  2דירקטורים,
ולשני בעלי מניות אחרים זכויות למנות את יתר הדירקטורים כמפורט בפניית החברה .זכותה
של החברה למינוי הדירקטורים הייתה זכות תקנונית שהוקנתה לה בשל היותה חלק מקבוצת
בעלי מניות מייסדים .ה דירקטורים שמונו מכוח זכותה התקנונית של החברה באנלייבקס
הפרטית היו מר מישל חביב ,מנכ"ל החברה לאותו מועד (מונה לתפקיד המנכ"ל בפברואר 2018
והתפטר מתפקידו בחברה במרץ  ,)2020וכן מר ברנהרד קירשבאום .מר ברנהרד קירשבאום
אינו נושא משרה בחברה ,ההיכרות של החברה עימו נוצרה מתוקף כהונתו כדירקטור ,שאינו
דירקטור מטעם החברה ,בכאהר.
 .5תיאור העסקאות שהתרחשו ביום  26במרס  ,2019והמצב העובדתי לאחריהן:
הסכם המיזוג הושלם כאמור ביום  26במרס  ,2019וביום  16ביולי  2019נרשמו ניירות הערך
של אנלייבקס גם למסחר בבורסה לניירות ערך תל אביב ,ברישום כפול לזה הקיים בנאסד"ק.

עם השלמת הסכם המיזוג ,מחזיקים בעלי מניותיה לשעבר של אנלייבקס הפרטית בכ%96 -
ממניות אנלייבקס.
להלן מצבת שיעורי ההחזקה באנלייבקס לאחר עסקת המיזוג ,עת החברה המשיכה לטפל
בהשקעתה כחברה כלולה בשיטת השווי מאזני:
אחוז
החזקה
בהון
המונפק
והנפרע

אחוז
החזקה
בדילול
מלא

שם בעל המניות

החברה

18.09%

14.83%

 - KIPקבוצת קרנות קוריאנית

14.02%

11.39%

מר שי נוביק (יו"ר דירקטוריון אנלייבקס)

7.05%

5.73%

מר מיכאל חובי

6.84%

5.55%

Kretzmer and Associates PLLC

8.22%

6.67%

0%

18.79%

45.78%

37.04%

100%

100%

 – ESOPאופציות בנאמנות עבור עובדים ,נושאי משרה ויועצים
בעלי מניות רבים אחרים
סה"כ

באסיפה הכללית של אנלייבקס שהתקיימה מיד לאחר המיזוג הוחלט על מינוי מחדש של
הדירקטורים המכהנים בה למועד המיזוג .יודגש כי החל ממועד המיזוג אין לחברה זכות
הסכמית או תקנונית להמשך כהונת דירקטורים אלו או למינוי של דירקטורים אחרים מטעמה,
ומאותה נקודת זמן הדירקטורים יבחרו באסיפה השנתית ברוב רגיל עד לאסיפה השנתית
הבאה .החלטות בדירקטוריון אנלייבקס מתקבלות ברוב רגיל ללא זכויות עודפות או זכויות
וטו ,כמפורט בפניית החברה.
 .6תיאור האירועים במהלך שנת  ,2020עד ליום  31במרס :2020
 .6.1ביום  31בינואר  2020הודיע מנכ"ל החברה ,מר מישל חביב ,ששימש עד אותו מועד כאחד
משני הדירקטורים שמונו במקור על ידי החברה באנלייבקס ,על פרישה מתפקידו כמנכ"ל
החברה בתום תקופת ההודעה המוקדמת אשר הסתיימה ביום  31במרס  .2020מר מישל
חביב ממשיך לכהן כדירקטור באנלייבקס גם לאחר מועד הפרישה הנ"ל ,אך הוא אינו מכהן
כדירקטור מטעם החברה.
מר מישל חביב ממשיך לכהן כדירקטור בכאהר כמינוי של החברה מתוקף זכותה למנות
דירקטורים .לעמדת החברה בעקבות התפטרותו ,מידת הקשרים של החברה עימו פחתה
משמעותית והחל ממועד התפטרותו אין לחברה נציגות בדירקטוריון אנלייבקס אשר
באמצעותה תהיה לה השפעה .משכך ,לגישתה ,אין לה יכולת הכוונה והשפעה על פעילות
אנלייבקס.
 .6.2בעקבות מימושים עצמיים של החברה ,לצורך שימוש בתמורה לצרכים שוטפים ולביצוע

השקעות נוספות בכאהר ,ובעקבות גיוסים שביצעה אנלייבקס באמצעות הקצאות פרטיות
לגופים מוסדיים ברבעון הראשון לשנת  2020חלה ירידה בשיעור ההחזקה של החברה
באנלייבקס כך שמצבת ההחזקות ליום  31במרס  2020הינה:
אחוז
החזקה
בהון
המונפק
והנפרע

אחוז
החזקה
בדילול
מלא

שם בעל המניות

החברה

13.11%

9.73%

 - KIPקבוצת קרנות קוריאנית

10.53%

7.82%

מר שי נוביק (יו"ר דירקטוריון אנלייבקס)

6.82%

5.07%

Kretzmer and Associates PLLC

6.24%

4.58%

0%

18.53%

בעלי מניות רבים אחרים

63.3%

54.27%

סה"כ

100%

100%

 – ESOPאופציות בנאמנות עבור עובדים ,נושאי משרה ויועצים

 .7תיאור האירועים לאחר ה  31במרס  2020ועד ליום  30ליוני :2020
 .7.1ביום  24ביוני  2020התכנסה האסיפה הכללית של אנלייבקס ,ודנה בין היתר במינוי מחדש
של הדירקטורים הקיימים באנלייבקס .במסגרת הליך המינוי ,שני הדירקטורים שמונו
בעבר על ידי החברה ,מר מישל חביב ומר ברנהרד קירשבאום ,מונו מחדש על ידי האסיפה
הכללית של אנלייבקס ברוב רגיל ולפיכך ממשיכים לכהן בה כדירקטורים .במסגרת
החלטת האסיפה הכללית ,מונו בסך הכל  7דירקטורים לדירקטוריון אנלייבקס.
 .7.2עד ליום  30ביוני  ,2020מימשה החברה מניות נוספות ,כך ששיעור האחזקה של החברה
באנלייבקס המשיך לרדת ,ועומד במועד זה על  %12.89בלבד (  %9.57בדילול מלא) .כמו
כן ,במסגרת הסכם גישור שנחתם בין החברה לבין מר ברוך הלפרט ,יו"ר הדירקטוריון של
החברה בעבר ,תעביר החברה למר ברוך הלפרט  77,000מניות אנלייבקס ,כך שלאחר מכן
שיעור האחזקה הצפוי יהיה  %9.14( %12.31בדילול מלא).
הסוגיה החשבונאית
 .8האם במועד פרישתו של מר חביב מתפקידו כמנכ"ל החברה ,דהיינו ביום  31במרס ,2021
החברה איבדה את ההשפעה המהותית שלה על חברת אנלייבקס ולפיכך עליה לחדול מלטפל
בהשקעתה בשיטת השווי המאזני כהגדרתה בהוראות תקן בינלאומי " 28השקעה בחברות
כלולות ועסקאות משותפות" (להלן" -התקן") ולטפל בהשקעתה החל מאותו מועד כנכס פיננסי
לפי הוראות תקן דיווח כספי בינלאומי " 9מכשירים פיננסים" (להלן " -תקן ?)"IFRS 9

עמדת החברה בתמצית
.9

לדעת החברה ,במועד הכניסה לתוקף של פרישתו של מר חביב מתפקיד מנכ"ל החברה ,דהיינו
ביום  31במרס  ,2020החברה איבדה את ההשפעה המהותית שלה על חברת אנלייבקס .לפיכך,
החל ממועד זה ,ההשקעה תחדל מלהיות מטופלת בשיטת השווי המאזני ,כהגדרתה בתקן
ותטופל החל מאותו מועד כ" -נכס פיננסי" לפי תקן  .IFRS 9עמדת החברה לעיל מבוססת,
בין היתר ,על הניתוח החשבונאי להלן:

 .10שיעור החזקה :במהלך שנת  2020התקיימו מספר אירועים אשר יחדיו הובילו לירידה
משמעותית בשיעור ההחזקה של החברה באנלייבקס ,לרבות הקצאות מניות פרטיות ביצעה
אנלייבקס ומספר מימושים של מניות אנלייבקס שביצעה החברה במהלך הרבעון הראשון של
שנת  .2020כתוצאה מכך ,נכון ליום  31במרס  ,2020החברה מחזיקה ב ( 13.11%בדילול מלא
  ) 9.73%משיעור זכויות ההצבעה בחברת אנלייבקס ,החזקה הנמוכה באופן משמעותי מהרףשל  20%המצוין בתקן .לפיכך ,בהתאם לסעיף  5לתקן ,השפעה מהותית תתקיים רק כאשר
העובדות והנסיבות הספציפיות מצביעות באופן מובהק על קיומה של השפעה כזו.
 .11ייצוג בדירקטוריון :עד למועד המיזוג ,מכוח תקנון חברת אנלייבקס ,לחברה הייתה זכות
למנות  2נציגים בדירקטוריון מתוך  8דירקטורים (כ  .)%25החל ממועד המיזוג ,כאמור,
נשללה זכותה של החברה למינוי הדירקטורים .מאז מינוי הדירקטורים נעשה באסיפות
הכלליות ברוב רגיל .החברה בדעה כי החל מהמועד שבו מר מישל חביב אינו משמש עוד
כמנכ"ל החברה ,דהיינו החל מיום  31במרס  ,2020לחברה כבר אין נציגים רשמיים מטעמה
אשר מייצגים אותה בדירקטוריון ולפיכך לגישתה אין לה יכולת משמעותית להשפיע על קבלת
ההחלטות בדירקטוריון.
 .12ייצוג בוועדות הדירקטוריון :נכון ליום  31במרס  2020חברי הדירקטוריון שמונו בעבר מטעם
החברה אינם משמשים בוועדות המקצועיות של דירקטוריון אנלייבקס .יצוין כי החל ממאי
 2020מר מישל חביב מכהן בוועדת הביקורת של אנלייבקס ,ומר ברנד קירשבאום מכהן
בוועדת התגמול שלה .יחד עם זאת ,מינויים אלו התקבלו לאחר המועד שבו החברה בדעה כי
היא איבדה השפעה מהותית ,ובתקופה שבה לעמדת החברה דירקטורים אלו כבר אינם
מייצגים אותה.
 .13השתתפות בהליכי קביעת מדיניות :לחברה אין זכויות וטו וכן אין הסכמים או זכויות לפיהם
יש לה יכולת להשפיע על החלטות אסטרטגיות .בשלבים הראשונים בחיי חברות הפורטפוליו,
מעורבת החברה ,בהתאם למעמדה ,שיעור החזקתה והיקף הייצוג שלה בדירקטוריון חברות
הפורטפוליו ,בתכנון האסטרטגי של חברות הפורטפוליו ובליווי השוטף של הנהלת החברות.
החברה פעלה בהתאם לאמור מאז הקמתה של אנלייבקס .אנלייבקס נסחרת בבורסות
הנאסדק ובבורסה בתל אביב החל משנת  2019ובהתאם מאז היא פועלת עם הנהלה
ודירקטוריון עצמאיים אשר מובילים את החברה .לעמדת החברה ,החל מהיום בו פסקה
כהונתו של מר חביב כמנכ"ל החברה ,אין לחברה נציגות בדירקטוריון אנלייבקס ומאז
חשיפתה למידע על פעילות אנלייבקס הינה מתוך הדיווחים המיידים של אנלייבקס.
 .14עסקאות מהותיות בין המשקיע לבין המושקע :לא קיים כל קשר עסקי בין החברה לחברת
אנלייבקס ,וכן אין כל ערבויות בין החברות ,העמדות אשראי ,וחובות בין אנלייבקס לחברה.

 .15תדירות ואופן קבלת המידע מאנלייבקס :החל ממועד המיזוג ,ובמהלך התקופה בה מר חביב
היה מנכ"ל החברה ,קיבלה החברה עדכונים ומידע באופן רציף ממר מישל חביב (ככל והמידע
לא היה בבחינת מידע פנים) .לאחר פרישתו של מר חביב מתפקידו כמנכ"ל החברה ,החברה
מתעדכנת אודות פעילות אנלייבקס אך ורק ממידע פומבי מתוך דיווחיה המיידים של
אנלייבקס .החברה התייחסה בפנייתה אף לאתגרים משמעותיים בשיתוף מידע שהיה דרוש
לה לצורך הכנת דוחותיה הכספיים כעדות להעדר השפעה מהותית באנלייבקס (לשם טיפול
בהשקעה באנלייבקס בהתאם לשיטת השווי המאזני).
 .16לאור האמור ,ובהתבסס על הניתוח לעיל ,המפורט בהרחבה בפניית החברה ,החברה בדעה
כי האירועים אשר התרחשו במהלך  ,2020אשר כללו קיטון משמעותי בשיעור החזקה של
החברה באנלייבקס ,אשר נכון ליום  31במרס  2020עומד על  9.7%( 13.11%בדילול מלא)
ואף המשיך לרדת לאחר מכן ,יחד עם סיום כהונתו של מר מישל חביב כמנכ"ל החברה,
יוצרים את השינוי הממשי אשר בגינו חדלה להתקיים ההשפעה המהותית של החברה
באנלייבקס בהתאם להוראות התקן.
עמדת סגל הרשות
 .17בהתבסס על המסכת העובדתית שהוצגה על ידכם והניתוח החשבונאי שכללה החברה
בפנייתה ,סגל הרשות אינו מוצא לנכון להתערב בעמדת החברה לפיה החל מיום  31במרץ 2020
לא מתקיימת לחברה השפעה מהותית באנלייבקס.
 .18בהתאם להוראות סעיף  5לתקן ,אם הישות מחזיקה פחות מ 20-אחוז מכוח ההצבעה בישות
מושקעת ,ניתן להניח שלישות אין השפעה מהותית ,אלא אם כן ניתן להוכיח בעליל השפעה
כזאת.
 .19בהתאם לסעיף  6לתקן קיום השפעה מהותית בידי ישות מוכח ,בדרך כלל ,באחת או יותר
מהדרכים הבאות :ייצוג בדירקטוריון ,השתתפות בהליכי קביעת מדיניות ,עסקאות מהותיות
בין הישות לישות המושקעת ,החלפת הסגל הניהולי של הישות המושקעת או הספקת מידע
טכני.
 .20לעמדת סגל הרשות ,ובהתאם להוראות התקן ,בעת בחינת קיומה של השפעה מהותית יש
לבחון את מכלול העובדות והנסיבות הרלוונטיות למקרה .קל וחומר במצב שבו הייתה קיימת
לתאגיד השפעה מהותית בחברה המושקעת בעבר  -בחינת מועד איבוד השפעה זו הינה עניין
של שיקול דעת משמעותי המחייב בחינה של הנסיבות והעובדות בכללותן .במקרה דנן ,סגל
הרשות בחן את השינויים שאירעו במהלך תקופת ההחזקה באנלייבקס ,השינויים בשיעורי
ההחזקה ,בהחזקות בעלי המניות האחרים ובמידת הפיזור ,השינויים באופן קבלת ההחלטות
ובזכויות קבלת המידע ,שינויים באופן מינוי דירקטורים ,זהות הדירקטורים המכהנים
והקשר שלהם לחברה המחזיקה ועוד ,וזאת על מנת לבחון מה המועד שבו הצטברו שינויים
במידה מספקת על מנת לקבוע כי ההשפעה המהותית אינה קיימת עוד.
 .21כאמור לעיל ,סגל הרשות אינו מתערב בעמדת החברה לפיה החל מיום  31במרץ  2020לא
מתקיימות עוד נסיבות אשר מעידות בעליל על קיומה של השפעה מהותית ,בשים לב לשיעור
ההחזקה אשר נמוך מהחזקה הקבועה בתקן לקיומה של השפעה מהותית .זאת ,בשל הנימוקים
הבאים:

 .21.1שיעור ההחזקה של החברה באנלייבקס – נכון ליום  31במרס  ,2020שיעור ההחזקה של
החברה באנלייבקס עמד על  13.11%ובדילול מלא  .9.73%אומנם החברה היא בעלת
המניות הגדולה ביותר ,אולם קיים פיזור בין בעלי המניות ,וכן שלושה בעלי מניות
אחרים המחזיקים כל אחד בשיעורים של מעל ( 5%ר' טבלת החזקות לעיל).מדובר על
שיעור החזקה נמוך באופן מהותי מהחזקה שנקבעה בתקן ,כך שהנחת המוצא היא שלא
קיימת השפעה מהותית אלא אם ניתן להוכיח בעליל אחרת.
 .21.2ייצוג בדירקטוריון אנלייבקס  -במקרה הנדון ,כל עוד אנלייבקס היתה חברה פרטית,
לחברה היתה זכות תקנונית למינוי דירקטורים כך שלחברה היתה נציגות מובטחת
בדירקטוריון ויכולת השפעה על אנלייבקס באמצעות הדירקטורים מטעמה .תחת המצב
העובדתי החדש ,לפיו הזכות למינוי דירקטורים אינה תקנונית ,יכולת החברה למנות
דירקטורים הינה רק באמצעות זכויות ההצבעה שלה ,אשר ירדו באופן ניכר.
בהקשר זה יודגש כי לעמדת סגל הרשות ,קיים קושי בטענה כי אחת שחדלו יחסי עובד
מעביד בין החברה לבין המנכ"ל שלה ,אשר כיהן כנציג מטעמה בדירקטוריון אנלייבקס,
הרי שאין נציגים "רשמיים" מטעמה של החברה ומשכך אין לה השפעה מהותית .לעמדת
סגל הרשות בחינת נציגות החברה בדירקטוריון וזהות המועמדים המכהנים אינה בחינה
טכנית אשר מתמצה בשאלת היות הדירקטור נושא משרה בחברה .עם זאת ,בבחינת
מכלול נסיבות המקרה בהן :הצהרות החברה לפיהן החל ממועד הפסקת כהונתו
כמנכ"ל ,מר חביב אינו נועץ עם החברה באשר לעמדה אשר יביע בדירקטוריון אנלייבקס
(היינו הוא אינו מהווה עוד זרוע להשפעה בפועל של החברה בדירקטוריון אנלייבקס);
לראיה אין עוד העברת מידע ממר חביב לחברה באשר לפעילותה העסקית של אנלייבקס
(ראה התיחסות גם בסעיף  21.3להלן); מר חביב מונה על ידי אסיפת בעלי המניות של
אנלייבקס כאשר לחברה אין שליטה על מינויו לדירקטוריון כנציג מטעמה בשים לב
לשיעורי ההחזקות כמתואר לעיל; הצהרות החברה בדבר הפסקת מעורבותה העסקית
בפעילות אנלייבקס (בין בדירקטוריון ובין בדרך אחרת) באופן שבו לא קיימת לה זכות
לעשות כן ואף לא עושה זאת בפועל ,ועוד; בנסיבות אלה ,יחד עם מכלול השיקולים
והנסיבות המתוארות במכתב זה ,סגל הרשות לא מתערב בעמדת החברה לפיה מר חביב
אינו מהווה עוד נציג מטעמה.
 .21.3הפסקת קבלת מידע חיוני – בתקופה בה מר חביב כיהן כמנכ"ל החברה ,החברה קיבלה
ממנו עדכונים ומידע אודות פעילותה העסקית של אנלייבקס באופן רציף .לאחר פרישתו
מתפקידו כמנכ"ל החברה ,בהתאם להצהרות החברה ,החברה מתעדכנת אך ורק במידע
המפורסם לכלל הציבור כמו בעלי מניות אחרים.
 .22לאור כל האמור לעיל ,סגל הרשות אינו מתערב בעמדת החברה לפיה השינויים המצטברים
במכלול הנסיבות ,מעידים על כך שלא ניתן עוד להוכיח בעליל קיומה של השפעה מהותית החל
מ 31 -מרץ .2020

כאמור ברישא למכתבנו זה ,עמדת סגל הרשות לעיל נוגעת אך ורק לעובדות שתוארו במכתביכם
ובשיחות הטלפוניות שבסימוכין ,וכפי שתוארו ,והיא מתייחסת אך ורק לסוגיה החשבונאית נשוא
פניית החברה ואשר מפורטת במכתבנו זה.
בהתאם לנוהל פניה מקדמית ,פניית החברה ותשובת סגל הרשות תפורסמנה במלואן באתר הרשות.
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