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    על סגירת כל המרכזים המסחריים בישראל הרשויותהשבתת פעילות הקבוצה בעקבות הודעת : הדון

), הכוללות, בין היתר, החיה על  14.3.2020בעקבות החיות ראש הממשלה והרשויות, כפי שפורסמו הערב ( .1

, ומתוך רצון לשמור והגבלות משמעותיות על יכולת ההתקהלות סגירת כל הקיוים ומרכזי המסחר בישראל

על בריאות עובדיה, ולצמצם ככל היתן את הוצאותיה בתקופה המאתגרת בה מצוי המשק העולמי והמקומי, 

ות הבת), החל  קיבלה החברה החלטה על הדממה מלאה של פעילות הקבוצה (הכוללת את החברה ואת חבר

מהערב, לרבות הוצאת כל עובדי הקבוצה לחופשה ללא תשלום, למעט מספר מצומצמם של עובדים חיויים 

  וצמצום/ביטול תשלומים לצדדים שלישיים.

2. ת של הקבוצה (אוליין) תמשיך לעת עתה וככל שהדבר יתאפשר.-פעילות המכירה המקוו  

  ידוע בשלב זה.  משך תקופת פעילות החברה במתכות כאמור איו .3

להערכת החברה, מעבר לקיטון מסוים שחל בהיקפי מכירות החברה עד מועד זה בעקבות המשבר, לצעדי המע   .4

ידי הרשויות כאמור, השלכות מהותיות מאוד על היקפי המכירות של החברה, עד  -לריסון המשבר הקטים על

ו החרפתם, צעדים כאמור ישפיעו באופן כדי כאמור ביטולן המוחלט בתקופת ההדממה, וכתלות במשכם ו/א

מהותי ואף מאוד על תוצאותיה הכספיות של החברה ברבעון הראשון ובתקופות עתידיות לפי סיבות העיין. 

  בשלב זה לא יתן להעריך באופן מלא וודאי את מלוא ההשלכות על תוצאות הפעילות.

ת ותפעל ככל היתן להיערך לחידוש פעילותה החברה תבחן באופן שוטף את ההתפתחויות ואת החיות הרשויו .5

  במועד האפשרי. 

  החברה תעדכן אודות התפתחויות מהותיות בקשר עם האמור ככל שיהיו ויידרש. .6

האמור לעיל בקשר עם הערכות החברה היו בגדר מידע צופה פי עתיד, כהגדרת המוח בחוק יירות ערך,   .7

ולמיטב הבתה את סטטוס האירועים והשלכתם למועד  , המבוסס על הערכות ההלת החברה1968-התשכ"ח

זה. בשים לב בין היתר לכך כי האירוע הכלל העולמי ומשקי היו אירוע בו קיימת מידה רבה של אי וודאות, וכן 

התהלותו והתפתחותו אים בשליטת החברה, הערכות החברה כאמור עשויות להתממש באופן שוה, ואף 

  ר מהותית, מזה שהוערך כאמו
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