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  ג.א.נ.,

  דוח מיידי בדבר חלוקת דיבידנד הנדון: 

במזומן חלוקת דיבידנד  ן החברה לאשר, החליט דירקטוריו 2021במאי,  24החברה מתכבדת להודיע בזאת כי ביום 

החברה   של  המניות  של  לבעלי  מהווה"חש  ימיליונ   70בסך  אשר  של  ב  דיבידנד  ,  (להלן:   ש"ח   0.49סך  למניה 

    ").הדיבידנד"

לבעלי המניות של החברה שיהיו רשומים בפנקס  . הדיבידנד יחולק  2021ביוני,    10יחול ביום  מועד תשלום הדיבידנד  

  ").היום הקובע(" 2021ביוני,  2יום שלפני  בעלי המניות בתום יום המסחר

(דוחות 1(א)(37להלן פרטים בדבר המלצות והחלטות דירקטוריון החברה בהתאם לתקנה   ניירות ערך  ) לתקנות 

  :  ")דיווחתקנות ה(" 1970-תקופתיים ומידיים), התש"ל 

  (א)302ים בסעיף  הקבוע ובמבחן יכולת הפירעון  החברה עומדת במבחן הרווח  חברי הדירקטוריון בחנו ומצאו כי   .1

"), בהתבסס על דוחותיה הכספיים המאוחדים והמבוקרים של  חוק החברות("   1999-חוק החברות, התשנ"טל

 ").הדוחות הכספיים(" 2020בדצמבר,  31החברה לתקופה שנסתיימה ביום 

) רווחיה  1נד כאמור, נעשתה לאחר שהדירקטוריון בחן את: (המלצת הדירקטוריון בקשר עם חלוקת הדיביד  .2

אמור  כ ) עמידתה של החברה במבחן יכולת הפירעון (2(  ;)ות(ב) לחוק החבר302של החברה (כמשמעותם בסעיף 

אופי, טיב ואיכות המידע הנבחן במועד אישור החלוקה, לרבות הפרמטרים    )3(-ו  ;(א) לחוק החברות)302בסעיף  

 לפיהם הוחלט כי החברה עומדת במבחני החלוקה. 

הדוחות    פי  על  האחרונות  בשנתיים  לעניין העמידה במבחן הרווח, דירקטוריון החברה בחן את העודפים שנצברו .3

ההכספיים.   רווחי  בסעיף    חברהיתרת  החב  302(כהגדרתם  הינ  לפנירות)  לחוק  זו  החלטה  נשוא    ה החלוקה 

 אלפי ש״ח, כך שהחלוקה מקיימת את ״מבחן הרווח״ כהגדרתו בחוק החברות. 143,544

כמו כן, דירקטוריון החברה בחן את יכולתה של החברה לחלק את הדיבידנד תוך בחינת המצב הפיננסי התפעולי   .4

 משלימים וניתוחי רגישות ותרחישים רלוונטיים. והמשפטי של החברה, בין היתר, בשים לב לפעולות ומבחנים

בהתבסס על בחינתו, הדירקטוריון בדעה כי לא מתקיים חשש סביר שהחלוקה תמנע מן החברה את היכולת   .5

הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן, או כדי להשפיע באופן מהותי לרעה על מצבה    בהתחייבויותיהלעמוד  

מבנה ההון שלה, מצב נזילותה ועל יכולתה להמשיך לפעול במתכונת פעילותה  הכספי של החברה, ובכלל זה על  



  

   

 

2

כי  דהיינו,    .הקיימת בדעה  החברה  בחוק  דירקטוריון  הקבוע  הפירעון  יכולת  במבחן  עומד  החלוקה  ביצוע 

 . החברות

בהתבסס על הדוחות הכספיים, החלוקה אינה צפויה לפגוע משמעותית בהון העצמי של החברה, העומד נכון   .6

(לפני חלוקת הדיבידנד), ולא מתקיימים סימני אזהרה  אלפי ש"ח    195,592  -על סך של כ,  2020בדצמבר,    31ליום  

 הדיווח). (כהגדרת המונח בתקנות

במסגרת בחינתו, קיבל דירקטוריון החברה סקירה מהנהלת החברה ביחס למצבה הפיננסי, התפעולי והמשפטי   .7

של החברה. כמו כן, נעשתה בחינה להשפעת החלוקה על מצבה הכספי של החברה, מבנה ההון, רמת המינוף,  

מצב נזילותה, לרבות  איתנותה הפיננסית של החברה, עמידתה בדרישות פיננסיות ומגבלות המוטלות עליה ו

 . 2021-2022הצגת תחזיות תזרימי המזומנים של החברה לשנים  

  לדעת דירקטוריון החברה, ביצוע חלוקת דיבידנד במזומן הינו לטובת החברה ובעלי מניותיה.  .8

    .למניה ש"ח 0.49נכון למועד קבלת החלטה זו, סכום הדיבידנד שישולם הינו   לנוכח האמור .9

אלפי    73,544לחוק החברות) לאחר החלוקה נשוא החלטה זו הינם    302הגדרתם בסעיף  יתרת רווחי התאגיד (כ . 10

  .  ש"ח
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