עיונים מעשיים ברגולציה

על שוק ההון
לזכרו של אבי דנון ז”ל

המייסד והמנהל הראשון של מחלקת המודיעין של רשות ניירות ערך והמזכיר הכללי של הרשות

הכנס השנתי השישי לשנת  2016בנושא:

אופנות חדשות מאתגרות כללים שורשיים -
האם הכללים הקיימים הם דינוזאורים או צ’יטה?
בשיתוף :רשות ניירות ערך ,הבורסה לניירות ערך בתל אביב
ומרכז פישר לממשל תאגידי ורגולציה של שוק ההון
מרכזים :פרופ’ עמרי ידלין ,דר’ אייל סולגניק ,שוני אלבק
 28בנובמבר  ,2016אולם הכנסים של הבורסה לניירות ערך ,רח’ אחוזת בית  ,2תל אביב,
בין השעות  14:30ל18:30-

14:30-15:00

התכנסות

15:00-15:30

דברי ברכה

פרופ’ שמואל האוזר ,יו”ר רשות ניירות ערך
מר אמנון נויבך ,יו״ר הבורסה לניירות ערך
מנחה :דר׳ אורנית קרביץ ,נאסד״ק תל אביב

מושב ראשון

חובת פרסום תשקיף:
15:30-17:00

מהו נייר ערך?

מציג :פרופ’ שרון חנס ,אוניברסיטת תל אביב

גיוס ללא תשקיף – המותר והאסור

מציג :עו”ד מאיר לוין ,היועץ הבכיר ליו”ר רשות ניירות ערך ומנהל המחלקה הבינלאומית

נייר ערך כמשחק מזל

מציג :פרופ’ רון שפירא ,נשיא המרכז האקדמי פרס
מגיב :דר’ אייל סולגניק ,המרכז הבינתחומי הרצליה

17:00-17:15

הפסקה

מושב שני

אחריות אישית של דירקטורים:
17:15-17:50

מה בין אחריות אישית לאחריות קולקטיבית של דירקטורים

17:50-18:30

יחסי הגומלין בין אחריות דירקטורים לאמצעי ההגנה:
שיקול הדעת העסקי ,פטור ,שיפוי וביטוח

מציג :פרופ’ עמרי ידלין ,נשיא מכללת ספיר
מגיב :כבוד השופט פרופ’ עפר גרוסקופף ,בית המשפט המחוזי מרכז

מנחה הפאנל :עו”ד שוני אלבק ,יועץ במשרד עו“ד פישר ,בכר ,חן ,וול ,אוריון ושות‘
משתתפים :גב’ ענת גואטה ,מנכ”לית אנטרופי שירותי מחקר כלכלי
מר איל דשא ,סמנכ”ל הכספים חברת טבע
		
עו”ד אמיר הלמר ,המשנה למנהל מחלקת תאגידים ,רשות ניירות ערך
		
עו”ד אברמי וול ,שותף בכיר במשרד עו”ד פישר ,בכר ,חן ,וול ,אוריון ושות’
		
עו”ד אהרון מיכאלי ,שותף ,ליטיגציה מסחרית ,תובענות ייצוגיות וחדלות
		
פירעון ,גולדפרב זליגמן
		

רישום לכנס באמצעות אתר הרשות www.isa.gov.il :תחת הקישור טפסים ,טופס פ602
לבירורים ניתן לפנות לגב’ ויויאן סלינס בטלפון | 03-7109811 :אין הסדרי חנייה

רשות ניירות ערך

