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  דיבידנד מדיניות חלוקתקביעת הנדון: 

על אימוץ מדיניות חלוקת , 2017בינואר  26דירקטוריון החברה החליט ביום החברה מתכבדת להודיע כי 

 . מועד החלטת הדירקטוריון כאמורדיבידנד, אשר תיכנס לתוקפה החל מ

בכפוף לכך שחלוקת הדיבידנד תקיים את הוראות הדין, ובכלל זה בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה, 

חוק )להלן: " 1999-לחוק החברות התשנ"ט 302מבחן החלוקה ומבחן יכולת הפירעון הקבועים בסעיף 

ים הכספיים של החברה יאפשרו זאת, תשאף החברה לחלק דיבידנד בסכום ככל שהנתונ"(, החברות

, 2017מיליון דולר בגין  4.5 -אך לא יותר ממהרווח הנקי של החברה על בסיס רבעוני,  50%שישקף 

ספיים הרבעוניים והדוח הכספי השנתי )לפי הענין( של החברה לתום הרבעון שקדם בהתאם לדוחות הכ

 50%ובלבד שלא יחולק בגין שנה קלנדרית סכום מצטבר העולה על  ,קת הדיבידנדלמועד ההחלטה על חלו

מועדי תשלום הדיבידנד "(. מדיניות חלוקת הדיבידנד)להלן: "מהרווח הנקי שנצבר באותה שנה קלנדרית 

 הבלעדי. יקבעו על ידי דירקטוריון החברה על פי שיקול דעתו

יישום מדיניות חלוקת הדיבידנד הינה בכפוף להוראות כל דין, לרבות מבחני החלוקה הקבועים בחוק 

כפוף להערכת דירקטוריון החברה בדבר יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה בהחברות, וכן 

ם יתרות המזומני ,בשים לב לתזרים המזומנים הצפוי של החברה, פעילות החברהו הקיימות והצפויות

 .מעת לעת וכפי שיהי ,לעתיד כוונותיהו העסקית שלה שלה, האסטרטגיה

דוחות בהתאם לתיבחן חלוקת דיבידנד  2017הרבעון הראשון לשנת לאחר פרסום דוחות בהתאם לכך, 

    בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד.ו אלו ואילךכספיים 

החברה להכריז או לבצע חלוקת דיבידנד אין לראות באימוץ מדיניות חלוקת הדיבידנד כהתחייבות של 

וכל הכרזה או חלוקה כאמור, תידון בנפרד בדירקטוריון החברה אשר רשאי לאמץ מדיניות חלוקת 

, לאשר חלוקות שונות בהיקפן מהמפורט במדיניות חלוקת היום דיבידנד שונה מהמדיניות שאומצה

  .םמסוי ןרבעווכן להחליט גם כי לא יחולק דיבידנד כלל ב ,הדיבידנד

 מיליון דולר. 2חילקה החברה דיבידנד בהיקף של  2016יצויין כי בשנת 
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