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הודעה בדבר טופס דיווח שינוי פרטים מזהים של מוצרי מדדים
סגל הרשות מבקש להפנות את תשומת ליבם של תאגידים מדווחים בקשר עם הקמת טופס דיווח פומבי
במערכת המגנא ,ת – 802דיווח שינוי פרטים מזהים של סדרות מוצרי מדדים.
לאור שינויים שחלו לאחרונה בפרטים מזהים של סדרות מוצרי מדדים ,כגון מספרי ניירות ערך ושמות
הסדרות ,הוקם במגנא טופס ייעודי אשר באמצעותו יש לדווח כל שינוי בפרט מזהה של מוצר מדד .הפרטים
המזהים הקיימים בטופס הינם :מספר התעודה בבורסה ,שם התעודה כפי שפורסם לציבור ,מספר הסדרה ,שם
בורסאי מלא של התעודה ,שם (סימול) בורסאי מקוצר של התעודה ,סוג הנייר בבורסה והנאמן לתעודה.
הבהרות לאופן הדיווח
לצורך זיהוי סדרת מוצרי המדדים אשר פרטיה המזהים שונו ,יש לבחור מבין החלפות הבאות:
א" .ניהול סדרה חדשה בתאגיד שלא הונפקה על ידו" – המדובר במקרים בהם פרטי מוצר המדד שונו,
עקב נסיבות כדוגמת מיזוג חברות או העברת שליטה בחברות .במקרה זה ,הנכם נדרשים לבחור את
שם התאגיד שניהל את התעודה וכן להזין באופן ידני את השם הבורסאי המלא ואת מספר של נייר
הערך של מוצר המדד המועבר ,טרם השינוי.
ב" .התעודה מנוהלת על ידי החברה .סיבת שינוי הפרטים המזהים הינה אחרת" – המדובר במוצר מדד
המנוהל על ידי התאגיד המדווח וסיבת שינוי פרטי מוצר המדד היא אחרת ,לדוגמא עקב שינוי בזהות
הנאמן לסדרה או עקב שינוי במאפייניה .בהתאם ,הנכם נדרשים לבחור את הסדרה אשר ברצונכם
לבצע בה שינוי פרטים.
לאחר מכן ,יש לבחור את הפרמטרים המזהים ששונו בסדרה וזאת על ידי סימון  Vבתיבות המייצגות את
הפרמטרים ,ניתן לעדכן פרמטר אחד או יותר.

ככל שלא בוצע שינוי באחד מהפרמטרים המזהים הכלולים בטופס הדיווח אזי ,אין לסמן  Vבתיבת הסימון
ויש להשאירה ריקה (ללא סימן .)V
יודגש ,כי אין אפשרות לדיווח דוח מתקן לת .802באם חלה טעות בפרטים המזהים שדווחו אזי תגיש החברה
דיווח חדש ביחס למוצר המדד אשר ביחס אליו ארעה הטעות ,ותשנה את פרטי הזיהוי שלו לפרטי הזיהוי
הנכונים.

