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 בע"מ גאמא חברה להשקעותאינטר 

 2017, פברוארב 26תאריך: 

 מיוחדתדוח מיידי בדבר כינוס אסיפה  הנדון:

אינטר גאמא חברה מודיעה בזאת  ,1970-לתקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומיידים(, התש"לבהתאם 

 11:00, בשעה 19.3.2017, 'א, שתיערך ביום מיוחדת"(, על כינוס אסיפה החברהבע"מ )להלן: " להשקעות

 , הרצליה פיתוח.16בשד' אבא אבן  החברה,במשרדי 

 :על סדר היום .1

 מניות רפק תקשורת ותשתיות בע"מ -חלוקת דיבידנד 

 : נוסח ההחלטה המוצעת

לתקנון החברה, לאשר את חלוקתן של מניות רפק תקשורת  101וסעיף  95בהתאם להוראות סעיף 

בעין, כך שכל בעל מניות , כדיבידנד ", בהתאמה(רפק" -" ורפק מניותותשתיות בע"מ )להלן: "

והכל  "(החלוקה)להלן: " מניות רפק 4.1158887 -של החברה יהיה זכאי ל המחזיק במניה אחת

 להלן. 2כמפורט בסעיף 

 ".החלוקההחלטת זה, תקרא להלן: " 1החלטה שבסעיף 

 פרטים נוספים בקשר עם החלטת החלוקה .2

רפק,  מניות של בעין דיבידנד חלוקתדירקטוריון החברה להנהלתה לבחון  , הורה29.12.2016ביום  2.1

ידה וזאת בכפוף לעמידתה של החברה במבחני החלוקה במועד בו תתקבל החלטה על  על המוחזקות

 בין היתר, לאור הוראות החוקדירקטוריון החברה הורה כאמור לעיל, חלוקה כאמור, ככל שתתקבל. 

, המטילות מגבלות על רפק בהיותה חברת 2013-ד"התשע, ריכוזיותה ולצמצום התחרות לקידום

"שכבה" וכן על מנת לשתף את בעלי המניות בחברה לאור השיפור בתוצאותיה של רפק על פי דוחותיה 

 .30.9.2016הכספיים ליום 

, ככל שנדרשו, לביצוע החלוקה שלה בהתאם לכך, פעלה החברה לקבל את הסכמות הגופים המממנים 2.2

חנה כי אין בחלוקה כדי להפר איזה מההתחייבויות ו/או המגבלות אשר הוטלו על רפק במסגרת וכן ב

 הסכמים ו/או רשיונות וכדומה, אשר רפק התקשרה בהם ו/או הוענקו לה, לפי העניין.

בנוסף, החברה פנתה לקבלת הנחיה מקדמית מאת שלטונות המס בקשר עם אופן חישוב וניכוי המס  2.3

רפק ובכלל זאת כמות מניות רפק שתשמשנה את החברה לצורך תשלום הוצאות  במקור בגין מניות

 לדוח זימון זה. נספח א'כ ףההנחיה המקדמית מצורהעתק של ומיסים, ככל שיידרש. 

מניות רפק  את מלוא לבעלי מניותיה לחלק בהצעת החלטה דירקטוריון החברה דן, 20.2.2017ביום  2.4

של החברה יהיה זכאי ( 1מניה אחת )שכל בעל מניות המחזיק בך , כ, כדיבידנד בעיןאשר בידי החברה

הן את הרווח הראוי לחלוקה בחנו חברי הדירקטוריון דיון כאמור, במסגרת . מניות רפק 4.1158887 -ל

יצוין, כי . )"מבחן יכולת הפירעון"( לעמוד בהתחייבויותיה של החברה הן את יכולתה)"מבחן הרווח"( ו

ני חברי דירקטוריון החברה, נתונים רלבנטיים מתוך דוחותיה הכספיים הוצגו בפלצורך זה, 

דוח תזרים  וכן, 30.9.2016ומדוחותיה הכספיים )סולו( של החברה ליום  30.9.2016המאוחדים ליום 
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)אשר במהלכן מיועדות להיפרע כל התחייבויותיה  2019 - 2017מזומנים חזוי של החברה לשנים 

 :נקבע על ידי הדירקטוריון, בין היתר, כמפורט להלן המשך לכך,. בהפיננסיות של החברה(

יש לכמת את לעניין העמידה במבחן הרווח, בפני חברי הדירקטוריון הונחה חוות דעת משפטית, לפיה  2.4.1

שווי החלוקה של מניות רפק כדיבידנד בעין לצורך מבחן הרווח על פי הערך הפנקסני, כלומר על פי 

 .30.9.2016ליום  החברה ם שלבספרי בבעלותה מניות רפקרישום ערכה של ההשקעה ב

 -רווחי החברה הראויים לחלוקה )טרם החלוקה( מסתכמים לסך של כ, 30.9.2016בהתאם לכך, ליום  2.4.2

, מיליוני ש"ח 94.5 -כסכום הדיבידנד אשר אושר לחלוקה מסתכם לסך של  ואילו מיליוני ש"ח 111

 .של החברה 30.9.2016ק על פי הדוחות הכספיים ליום וזאת בהתאם לערך הפנקסני של מניות רפ

עוד יצוין, כי בהתאם לנתונים שבידי החברה, יתרת העודפים שתיכלל בדוחותיה הכספיים של החברה  2.4.3

 , לאחר התאמה בגין חלוקת הדיבידנד בעין, גם היא חיובית.31.12.2016ליום 

בחן, בין היתר, את הדוחות הכספיים דירקטוריון החברה לעניין העמידה במבחן יכולת הפירעון,  2.4.4

וההסברים בנושא שניתנו על ידי הנהלת החברה, בכלל זה בחן  30.9.2016של החברה ליום  המבוקרים

את יתרת העודפים לחלוקה, את תזרים המזומנים החזוי של החברה לתקופה של שלוש שנים, את 

הפיננסיות בהן התחייבה כלפי  ההון המיוחס לבעלי המניות, את שיעורי עמידת החברה בהתניות

של החברה, וכן את סך ההון  "(הנושים הפיננסייםתאגידיים בנקאיים וגוף מוסדי )ביחד, להלן: "

החברה עתידה יצוין, כי לאחר החלוקה,  .30.9.2016החוזר בדוחות הכספיים סולו של החברה ליום 

של ההפחתה הצפויה בהון העצמי של וזאת ב הנושים הפיננסייםשלא לעמוד בהתניות הפיננסיות כלפי 

לוותר על ההתניות הפיננסיות, בין  הנושים הפיננסייםהחברה. עם זאת, לבקשתה של החברה, נאותו 

לחלק , כאשר ביחס 30.6.2017אם בכלל ובין אם עד למועד פרסום הדוחות הכספיים של החברה ליום 

שים לב לסך החוב כלפי תאגיד בנקאי אשר עם זאת, ב .החוב, לא קיימות עוד התניות פיננסיותמ ניכר

, אשר מסתכם בעשרות אלפי ש"ח, החברה צופה 30.6.2017הסכים לוותר על עמידה כאמור עד ליום 

כי תוכל לפרוע כלפי התאגיד הבנקאי האמור את מלוא החוב כלפיו. בנוסף, בשים לב ליכולתה של 

גם יחס הבטוחות אשר הוענקו  החברה להתקשר בהסכמי מימון חלף ההסכמים הקיימים, כמו

, לא קיים חשש כי בשל אי עמידה בהתניות פיננסיות, תידרש החברה לפרוע את לנושים הפיננסיים

 .קודם להגיע מועד פירעונן הנושים הפיננסייםהתחייבויותיה כלפי 

, בחן דירקטוריון החברה את יכולתה של החברה לעמוד בצרכי המזומנים הקיימים במסגרת זו 2.4.5

ויים לה )גם בתרחישים מחמירים, והפעלת ניתוחי רגישות בהתייחס להנחות עבודה קריטיות( והצפ

ו/או למחזור אשראים  זאת מבלי להביא בחשבון את יכולתה של החברה לפעול לגיוס אשראי נוסף

 .  קיימים

בשים לב לאמור לעיל, לדעת דירקטוריון החברה, חלוקת הדיבידנד לא צפויה להשפיע באופן מהותי  2.4.6

לרעה על מצבה הכספי של החברה ולא קיים חשש סביר שהחלוקה תמנע מן החברה את היכולת 

 .לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן

הדיבידנד לא צפויה להשפיע באופן מהותי לרעה על  בנוסף, להערכת דירקטוריון החברה, חלוקת 2.4.7

וזאת על , הנותרת ועל יכולתה להמשיך ולפעול במתכונת פעילותה הקיימת מצבה הכספי של החברה

 מצב נזילותה.ורמת המינוף שלה אף ההשפעה של חלוקה כאמור על 
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ניתן למצוא חיזוק יצוין, כי המהלך תואם עם כל הנושים הפיננסיים של החברה, ועל דעתם, ובכך  2.5

 נוסף להערכה, כי החלוקה לא צפויה לפגוע ביכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה האמורות

בהתאם לאמור לעיל, קבע דירקטוריון החברה כי חלוקת הדיבידנד כאמור עומדת הן במבחן הרווח  2.6

 .לחוק החברות 302והן במבחן יכולת הפירעון הנדרשים על פי הוראות סעיף 

בעל השליטה בחברה לחברי הדירקטוריון כי אין לו כל כוונה או תכנית, למועד  הדיון, הודיע במהלך 2.7

 קבלת ההחלטה, למכור או לרכוש מניות של רפק.

המועדים הרלבנטיים בקשר עם חלוקת מניות רפק על ידי כפוף לאישור החלטת החלוקה, ייקבעו  2.8

 .יב בע"מלניירות ערך בתל אבהנהלת החברה, בתיאום עם הבורסה 

 שעל סדר היום ותהרוב הנדרש לאישור ההחלט .3

לעיל שעל סדר היום, הינו רוב רגיל  1ף המפורטת בסעי החלוקה החלטת אישורהרוב הנדרש לצורך 

מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את 

 קולות הנמנעים.

 ית ומועדהמקום כינוס האסיפה הכלל .4

, 16אבא אבן ' במשרדי החברה בשד 11:00, בשעה 19.3.2017 -, ה'אביום הכללית תתכנס  האסיפה

הרצליה פיתוח. אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה לא יהיה נוכח מנין חוקי, 

 , ותתקיים באותו מקום ובאותה שעה.26.3.2017 ',אתדחה האסיפה ליום 

 אות, והוראות נוספות בקשר עם ההצבעה באסיפה הכללית המועד לקביעת זכ .5

לחוק  182לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף  המועד 5.1

"(. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה המועד הקובע)להלן: " 7.3.2017 -, ה'גביום החברות, הינו 

 הכללית, בעצמו או באמצעות מיופה כח להצבעה. 

 הממנה"( יערך בכתב וייחתם על ידי הממנה, ואם כתב המינויהמסמך הממנה שלוח להצבעה )להלן: " 5.2

שעות  48הוא תאגיד, ייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. כתב המינוי יופקד במשרדי החברה לפחות 

 לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

רסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את כתובת האתרים של רשות ניירות ערך והבו 5.3

לחוק החברות, הינם, כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות  88הודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 

תל "(; אתר הבורסה לניירות ערך באתר ההפצה)להלן: " /http://www.magna.isa.gov.ilערך: 

 ./http://maya.tase.co.ilאביב בע"מ: 

, לכל ההפצהחבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתבי העמדה, באתר  5.4

בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם 

ע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעונין לקבל קישורית כאמור או שהודיע שהוא כן הודי

מעונין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה 

 ולקבל ממנה את נוסח הודעות העמדה.

http://www.magna.isa.gov.il/
http://maya.tase.co.il/
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בעלות מחבר הבורסה שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור ה מניותבעל  5.5

שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אצל מענו תמורת דמי משלוח 

 בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

ת נכללות בנוסף, בעל מניות לא רשום )דהיינו, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניו 5.6

"( בעל מניות לא רשוםבין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים( )להלן: "

זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית 

 שעות לפני מועד האסיפה. 6"( עד מערכת הצבעה אלקטרונית)להלן: "

י, בכל עת, להודיע בכתב לחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניות כי בעל מניות לא רשום רשא 5.7

הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית )כפי שנקבעה 

במועד הקובע(. עשה כן, לא יעביר חבר הבורסה מידע לגביו בהתאם לתקנות החברות )הצבעה בכתב 

, כל עוד לא קיבל הוראה אחרת מבעל המניות הלא רשום. הוראות 2005 - והודעת עמדה(, תשס"ו

בצהריים של המועד הקובע, וזאת  12:00בעלי מניות כאמור יועברו לחבר הבורסה לא יאוחר מהשעה 

 לגבי חשבון ניירות הערך ולא לגבי ניירות ערך מסוימים המוחזקים בחשבון.

ל המניות להצביע ביחס לנושאים שעל סדר יומה עם הכניסה למערכת ההצבעה האלקטרונית, יוכל בע 5.8

של האסיפה. לחלופין, בעל מניות יוכל לבקש כי פרטיו יועברו באמצעות מערכת ההצבעה 

, ללא ציון אופן הצבעתו, על לעילהאלקטרונית לחברה לצורך הוכחת בעלות בניירות הערך כמפורט 

 בעלות. מנת שיוכל להצביע פיזית באסיפה וללא צורך בהצגת אישור

בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להמציא את אישור הבעלות לחברה באמצעות מערכת ההצבעה  5.9

 האלקטרונית.

 ימים לאחר המועד הקובע. 10המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד  5.10

 עיון במסמכים .6

, 16אבא אבן  'דבמשרדי החברה בש המוצעות בנוסחן המלא של ההחלטותוניתן לעיין בדוח מיידי זה 

 .הרצליה פיתוח, בשעות העבודה המקובלות, וזאת, עד למועד האסיפה הכללית

 

 בכבוד רב,

 

 יועצת משפטית ומזכירת החברהרות אורן, 

 אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ



 
 חטיבה מקצועית

_________________________________________________________________ 
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 מחלקת שוק ההון
 ז"תשע, שבט ו"כ
 2017, בפברואר 20

    20170134בקשה מס': 
 

 לכבוד
 רואי חשבון  - KPMGסומך חייקין 

 מגדל המילניום
 ,17 רח' הארבעה

 61006תל אביב  
 
 

 נ.,א.ג.
 

ת מניות חברת חלוקניכוי מס במקור בגין  -אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ הנדון: 
 כ"דיבידנד בעין"  רפק תקשורת ותשתיות בע"מ

  (24/1/2017מיום )סימוכין: פנייתכם     

 

 :ידכם-העובדות כפי שנמסרו על .1

  923128490 תיק ניכויים מספר 520034380 ., ח.צבע"מחברת אינטר גאמא חברה להשקעות  .1.1

-הנה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל ("החברהו/או " "אינטר גאמא)להלן: "

משקיעה מעת ות בישראל הפועלת החזקות חבר נההי אינטר גאמא ."(הבורסהלהלן: "אביב )

  .על ידה מוחזקותלרבות באמצעות חברות מיזמים בתחומים שונים, באגידים ולעת בת

בעצמו  שר מחזיקא 007450901ת.ז.  תנחום אורן מר :הינם אינטר גאמאבבעלי המניות  .1.2

 זסדי.טי.או. אורן אנטרפרייו 512625880ח.פ.  אס.טי.או הולדינגס בע"מהחברות באמצעות ו

 89.57% -ב  "(, חברות פרטיות תושבות ישראל,החברות הפרטיות)להלן: " 510512726ח.פ.  בע"מ

בעלי מניות מוחזקות על ידי הציבור )להלן: " ,10.43% -כיתר מניות החברה,  .ממניות החברה

 "(.  הציבור

קיים פטור מניכוי מס במקור בגין שירותים ונכסים, ריבית למועד זה, לחברות הפרטיות כאמור  .1.3

 .31/3/2018עד ליום  ושוק ההון

מניות מוחזקות על ידי  1,529,042מתוכן  מניות 3,150,062הון המניות המונפק של החברה כולל  .1.4

 דהינן מניות פעילות הזכאיות לדיבידנ 311,739החברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ ומתוכן 

 רדומות. מניות , היתרה "(מיםומניות מוחזקות על ידי החברה לריש)להלן: "

פעילות  מניות, 1,621,020הינו סך של  על ידי החברה לרישומיםמוחזקת יתרת הון המניות שאינן  .1.5

 ."(מניות שאינן מוחזקות על ידי החברה לרישומים)להלן: " דוזכאיות לדיבידנ

רפק תקשורת ותשתיות בע"מ, חברה ציבורית  מניות חברת 7,955,021-ב החברה מחזיקה .1.6

המוחזקות על ידי החברה  מניות רפקסך כל  ."(רפק)להלן: " שמניותיה רשומות למסחר בבורסה

 .רפקשל מניות המהון  56.97%מהוות )כולל המניות המושאלות( 
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אותן היא רפק חברת  בכוונת החברה לחלק לבעלי מניותיה כ"דיבידנד בעין" את כל מניות .1.7

 16ביום , אשר שוויין בבורסה (, בהתאמה"המחולקותרפק מניות "" ודיבידנד")להלן:  ,מחזיקה

 מיליון ש"ח.  63-הסתכם בכ 2017 לפברואר

אשר פורסמו באתר  יםתקני דיווח כספי בינלאומיבהתאם לדוחות הכספיים הערוכים על פי  .1.8

ההון העצמי של החברה הינו, כמפורט  , הרכב30/9/2016ליום , הבורסה לניירות ערך בתל אביב

 להלן:

 30/9/16 
 אלפי ש"ח

 
 25,506 הון מניות

 18,083 פרמיה על מניות

 (14,537) נות תרגוםקר

 1,184  קרן שערוך

 - קרן הון בגין נכסים זמינים 

 (54,792) מניות באוצר

 110,628 יתרת עודפים

 86,072 סה"כ

 

 תהכמשמעו מותרת לעיל עומד בתנאי חלוקה 1.7הדיבידנד כמפורט בסעיף על פי הצהרת החברה,   .1.9

  .1999 –לחוק החברות התשנ"ט  302בסעיף 

ומועד החלוקה  "(חלוקה בעיןקובע להיום ה)להלן: "בעין טרם נקבע המועד הקובע לחלוקה  .1.10

 "(.יום החלוקה בפועלבפועל )להלן: "

 

 :הבקשה .2

 .בעיןהדיבידנד  תחלוקבשל  החברהקביעת הסדר ניכוי מס במקור אשר יחול על 
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 :הסדר ניכוי המס במקור ותנאיו .3

, שבסימוכין פנייתכםלעיל וב 1סעיף והמפורטות ב נוהעובדות שהוצגו בפניושלמות פוף לנכונות בכ

 :להודיעכם כדלקמן והרינ

 

 בעלי המניות
. יחד בידי בעלי מניות החברהסיווגה של ההכנסה ככלל, אין באמור באישור זה בכדי לקבוע את  .3.1

 לקבוע באישור זה.יהא בהתאם החלוקה בעין במקור במסגרת  עם זאת, ניכוי המס

 המחולקות רפקמניות ייקבע בהתאם למכפלת כמות  המחולק לבעלי המניות הדיבידנדשווי  .3.2

שקדמו ליום החלוקה  רפקמנית בממוצע שערי הסגירה של שלושת ימי המסחר האחרונים של 

 . "(שווי הדיבידנדבפועל )להלן: "

לבעלי המחולק  דמשווי הדיבידנניכוי המס במקור  -מניות המוחזקות על ידי החברה לרישומים .3.3

מניות המחזיקים את מניותיהם באמצעות תאגידים בנקאיים ו/או חברי בורסה יהא בהתאם 

 תקנות)להלן: " 2005-בתקנות מס הכנסה )ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים(, התשס"ו

)להלן:  1961 -פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( התשכ"א"(, ובכפוף להוראות דנדיניכוי מדיב

 ויבוצע על ידי תאגידים בנקאיים ו/או חברי בורסה. "( הפקודה"

שווי הדיבידנד המחולק מניכוי המס במקור  -מניות שאינן מוחזקות על ידי החברה לרישומים .3.4

לבעלי המניות שאינן מוחזקות על ידי החברה לרישומים, יבוצע על ידי החברה בהתאם לקבוע 

הפקודה, באופן שבו בעל מניות החייב בניכוי מס בתקנות ניכוי מדיבידנד ובכפוף להוראות 

בתמורה לקבלת כלל מניות רפק להן הוא  במקור, יעביר לחברה מזומן בגובה ניכוי המס במקור

  זכאי כדיבידנד בעין. 

על ידי בעלי מניות החברה יקבע המחיר המקורי שהתקבלו  המחולקות רפקמניות מכירת עת ב .3.5

 רפקלעיל. כמו כן, יום הרכישה של מנית  3.2לפי שווי הדיבידנד, כאמור בסעיף  רפקשל מנית 

 יהיה יום החלוקה בפועל. 

על אף האמור לעיל במידה ויוצג על ידי מי מבעלי המניות בחברה אישור תקף מטעם רשות  .3.6

ים מכוח תקנות ניכוי מס במקור באשר לניכוי מס במקור , ינוכה מס במקור בהתאם לאשור המיס

 האמור. 

 החברה
יחולו הוראות הפקודה המחולקות כנמכרות ו רפקבעת חלוקת הדיבידנד, יראו בכל מניות  .3.7

 , אולם התמורה תהיה שווי הדיבידנד.נות הרלוונטיות מכוחהוהתק
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 הוראות כללית
אישור זה הינו לצורך קביעת ניכוי מס במקור מהחלוקה בעין לבעלי מניות החברה בלבד. יודגש,  .3.8

כי אין באישור זה משום עשיית שומה ו/או אישור לעובדות שהוצגו על ידכם. העובדות תיבדקנה 

ע"י פקיד השומה במהלך דיוני שומות בתיק החברה ו/או בתיקי בעלי המניות, לפי העניין. יודגש, 

המחולקות על ידי החברה ו/או  רפקכי אין באישור זה משום קביעה או אישור לשווי שוק מניות 

המחולקות  רפקלחבות המס ו/או למקדמת רווח ההון אשר תחול על החברה בגין מכירת מניות 

 אגב החלוקה בעין. 

כל הפרטים  ובכפוף לכך שנמסרו לנו האישור ניתן בכפוף לנכונות העובדות שנמסרו לנו על ידכם .3.9

. רשות המסים רשאית לבטל אישור זה, זה המלאים והרלוונטיים, לרבות אילו המופיעים באישור

חלקו או כולו, לאלתר או למפרע, באם יתברר כי הפרטים שנמסרו אינם נכונים ו/או באם יתברר 

 כי פרטים מהותיים לא נמסרו כלל.

, אישור זה יחשב 31.12.2017ד ליום בצע את החלוקה בעין עתלא  והחברהיובהר, כי במידה  .3.10

 כמבוטל.  

חברי בדיווח מיידי לבורסה ול הקובע לחלוקה בעיןיום ההחברה מתחייבת לפרסם בסמוך לפני  .3.11

רסם בדוח הבורסה את עקרונות אישור זה, ולאחר חלוקת הדיבידנד בעין מתחייבת החברה לפ

 מיידי את שווי הדיבידנד.

ים ימ 30 שברשות המיסים ולפקיד השומה, תוך להעביר לחטיבה המקצועית תמתחייב החברה .3.12

קבלת כל תנאי האישור, ככתבם וכלשונם וללא  את תמאשר אימיום מתן אישור זה, מכתב בו ה

אישור זה ייחשב , תוך הזמן האמור, מהחברה בלתקהסתייגות. במידה ומכתב כאמור לא י

 .כמבוטל למפרע

 
 

 

 

 

 

 העתקים: 
  מנהל מחלקה מקצועית –, רו"ח רולנד עם שלםמר 
 (520034380) למפעלים גדוליםפקיד שומה  -, רו"ח אבי בכרמר 

 מנהל מחלקת שוק ההון-מר בני יונה, רו"ח 
 שוק ההון תמשפטי צתיוע -, עו"ד גברת דניאלה שני רוט
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