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 דיווח מיידי -בע"מ )להלן: "החברה"( 365המשביר הנדון: 

 

בעקבות מגפת   המשבר העולמי לנוכחהחלטה,  הקיבל הנהלת החברההחברה מתכבדת להודיע, כי 

על סגירת בין היתר בערב  2020במרץ  14יום ב ראש הממשלה ל ידישפורסמו ע נחיותובעקבות ההקורונה 

להשהות את פעילות סניפי רשת המשביר לצרכן, אשר מופעלים  אנשים 10והגבלת ההתקהלות עד  קניונים

. בשלב זה ולאור "(המשביר בתי כלבו)" , המשביר לצרכן בתי כלבו בע"מ(100%) על ידי חברת הבת

מועד  , או2020באפריל  18הפעילות בסניפים עד ליום השהיית החליטה החברה על כאמור,  ההנחיות

 מוקדם יותר ככל שיתאפשר.  

העובדים בחברת הבת, המשביר בתי כלבו, על  למרביתלאור השהיית הפעילות בסניפים,  החברה הודיעה 

 ד לסיום השהיית הפעילות כאמור.יציאה לחל"ת וזאת  ע

על הקפאת ההתקשרות עימם ונותני שירותיה הרשת לכלל ספקי  ומשביר בתי כלבו הודיעוכמו כן, החברה 

גיע מועד יבשל סיכול ההתקשרות וזאת עד לסיום השהיית הפעילות כאמור, לרבות הקפאת תשלומים ש

   .בתקופת השהיית הפעילות רעונםיפ

 ,כאמור, תביא לפגיעה  בהכנסות החברה והשפעה שלילית על תוצאותיה הפעילותיית החברה צופה כי השה

להערכת הנהלת החברה השהיית הפעילות יצוין כי  .נה יודעת להעריך את משכם ועוצמתםהחברה איאולם 

ועוד יצוין, כי לאור היות המשבר אירוע  תביא להפחתה ניכרת בהוצאות השוטפות של המשביר בתי כלבו.

 לגל, החברה ממשיכה לעקוב באופן שוטף אחר ההתפתחויות וההנחיות.מתג

דהיינו סיום , שיהיה שינוי בהנחיות, ככל של הסניפים ידיתערוכה לפתיחה מכלבו  המשביר בתייובהר כי 

 השהיית הפעילות.

 ו בגדר מידענותוצאותיה, הי החברההאמור בדוח זה ביחס להשפעות המשבר, התפתחותו והשפעותיו על 

הלת נ.מידע כאמור מבוסס על הערכות ה 1968-יירות ערך, התשכ"חנ י עתיד, כהגדרתו בחוקנצופה פ

והשפעות אפשריות, כלכליות  החברהתה את סביבת פעילותה של נהחברה, בהתאם להערכתה והב

ה מהותית, נחזה, ואף באופן שונמידע כאמור עשוי שלא להתממש כפי ש .למועד הדוח, נכון יותנוצרכ

ם בשליטת החברה ובהם, משכו, עוצמתו וקצב התפשטותו של המשבר, נאת כתוצאה מגורמים שאיוז

 .ית ועודנהגות צרכנהוראות בריאותיות שיחולו על הציבור, עומק ההשפעה המאקרו כלכלית, הת

 בכבוד רב,
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