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אופן הגשת בקשה להסתרת דיווח שהופץ באתר המגנא והפרטים שיש לכלול
במסגרתה
סעיף (19א) לכללי רישום ,חתימה ,דיווח והפצה במגנא 1קובע כי באם דווח לרשות בשגגה
מסמך באופן אלקטרוני ,כך שהמידע הנכלל בו אינו נדרש בגילוי מכוח הוראות הדין ואינו
מידע שעשוי להיות חשוב למשקיע סביר השוקל קניה או מכירה של ניירות הערך של
תאגיד מדווח ,רשאי יו"ר רשות ני"ע (להלן " -הרשות") או עובד שהוא הסמיך לכך,
להתיר ,בנסיבות חריגות להסתיר את הדיווח מאתר ההפצה.
גורם מדווח המבקש להגיש בקשה להסתרת דיווח כאמור נדרש לעשות כן באמצעות
בקשה בכתב באמצעות ת .2206במסגרת הבקשה יציין הגורם המדווח את פרטי הדיווח
שהסתרתו מתבקשת ויתייחס ,בין היתר ,לכל אלה:
 .1פרטי הדיווח אותו מבקש הגורם המדווח להסתיר (מספר טופס ,מספר אסמכתא,
מועד שליחתו ופרסומו);
 .2מהות המידע שפורסם במסגרת הדיווח אותו מבוקש להסתיר;
 .3הנסיבות להגשת הדיווח במגנא;
 .4האם המידע הכלול בדיווח חייב בגילוי לפי חוק ניירות ערך ,התשכ"ח 1968-או מכוח
התקנות שהותקנו מכוחו (להלן " -החוק או התקנות");
 .5האם המידע הכלול בדיווח עשוי להיות חשוב למשקיע סביר השוקל קניה או מכירה
של ניירות ערך של הגורם המדווח או של גורם מדווח אחר;
 .6ההשלכות הצפויות ,להערכת הגורם המדווח ,ככל שהדיווח לא יוסתר באתר ההפצה
של מגנא ,ובכלל זה התייחסות להיקף הנזק האפשרי לגורם המדווח או לצד שלישי,
לרבות חשש לפגיעה בצנעת הפרט או בסוד מסחרי וההסתברות להתממשות החשש;
 1קישור
 2או טופס דיווח לא פומבי אחר אם מדובר בגורם מדווח שאינו תאגיד מדווח.
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 .7האם להערכת הגורם המדווח לא ניתן למזער את החשש לפגיעה באמצעות דיווח
מתקן או בדרך אחרת שאינה כרוכה בהסתרת הדיווח ,והנימוקים לכך.
 .8האם מדובר באירוע חוזר לתאגיד ו/או לגורם המדווח.
עם שליחת הבקשה יעמוד הגורם המדווח בקשר טלפוני עם הגורם המטפל ברשות ויעדכנו
בדבר הגשת הבקשה להסתרת הדיווח .במקביל על הגורם המדווח לפנות גם לבורסה
לניירות ערך (יחידת הקשר) ולעדכנה על הגשת הבקשה לרשות.
יודגש כי הסתרת דיווח תאושר במקרים חריגים ובמשורה ,ובלבד שהמידע שנכלל
בדיווח אינו עשוי להיות חשוב למשקיע הסביר השוקל קניה או מכירה של ניירות ערך
של גורם מדווח ואינו נדרש בגילוי בהתאם לחוק או התקנות.
הסתרת דיווחים שטרם פורסמו בשל מנגנון השהייה (דיווח מושהה)
במקרה של בקשה להסתרת דיווחים שעניינה מניעת פרסום של דיווחים ששודרו אולם
טרם פורסמו במגנא בשל מנגנון השהייה ("דיווח מושהה") והמדווח מעוניין להסתירם עוד
טרם פרסומם באתר ההפצה ,יש לפנות ללא שיהוי לרפרנט החברה או למזכירות מחלקת
תאגידים בבקשה להקפאת הפרסום (המשך השהייתו) ובמקביל לעדכן את יחידת הקשר
בבורסה על דבר הבקשה.
במקרים אלה ,מניעת הפרסום מוגבלת בשל חלון הזמן המצומצם שהדיווח נמצא בסטטוס
"דיווח מושהה" ופרסומו מותנה במספר גורמים ביניהם שחרור ההשהיה ע"י הבורסה.
בכל מקרה של בקשה להסתרת דיווח שפורסם או בקשה להסתרת דיווח שטרם פורסם,
על המדווח להגיש בקשה מנומקת שתוגש כאמור לעיל.
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