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הנדון :דיווח מידי – הרחבת תכנית רכישה עצמית לסך של  8מיליון ש"ח
בהמשך לדיווח מידי מיום  12בנובמבר ,2017 ,מס' אסמכתא ,2017-01-098572 :בדבר אימוץ מסגרת
לתכנית רכישה עצמית בסכום כולל של עד  5מיליון ש"ח )להלן" :המסגרת הראשונה"( ,החברה מעדכנת
כי ביום  2בינואר ,2018 ,החליט דירקטוריון החברה על המשך תכנית הרכישה של המסגרת הראשונה ,וכן
החליט על הרחבת מסגרת תכנית הרכישה לסכום כולל של עד  8מיליון ש"ח.
לצורך הרחבת מסגרת תכנית הרכישה לסכום כולל של עד  8מיליון ש"ח ,החליט דירקטוריון החברה על
אימוץ תכנית רכישה עצמית חדשה )להלן" :התכנית החדשה"( ,התכנית החדשה ,אשר תחל בחודש מרץ
 ,2018תבוצע גם היא באמצעות התקשרות עם חבר בורסה בלתי תלוי בהתאם למנגנון "נאמנות עיוורת"
)להלן" :הנאמן"( .התכנית תאפשר לחברה ,באמצעות הנאמן ,לרכוש מניות בבורסה ומחוץ לבורסה,
בהתאם למגבלות "הגנת נמל מבטחים ברכישה עצמית של ניירות ערך על ידי

התאגיד"1.

החברה מבקשת להבהיר כי המסגרת הראשונה תמשיך להתקיים עד סיומה הצפוי בחודש מרץ 2018
והתוכנית החדשה תחל בחודש זה ,באופן שסך הרכישה העצמית תסתכם לסכום כולל של עד  8מיליון
ש"ח.
החברה תדווח על כמות המניות שתירכשנה במסגרת תכנית הרכישה העצמית מידי רבעון קלנדרי ,או
בתכיפות רבה יותר ,ככל שתמצא לנכון ,ובכפוף להוראות כל דין.
במועד אישור התכנית החדשה סבר דירקטוריון החברה כי בנסיבות הקיימות ובפרט בהתחשב במחיר
השוק של המניה בבורסה ותזרים המזומנים של החברה ,התכנית כאמור מוצדקת ומהווה הזדמנות עסקית
ראויה ,כאשר לחברה יתרות מזומנים המאפשרת לה את ביצוע התוכנית .כן סבר דירקטוריון החברה כי
לאישור תכנית הרכישה ולרכישות שתבוצענה מכוח תכנית הרכישה כאמור ,ככל שתבוצענה ,אין השפעה
מהותית על התחייבויותיה של החברה או מצבת נכסיה.
דירקטוריון החברה אישר את ביצוע תכנית הרכישה לאור עמידתה במבחן החלוקה כמשמעותה בסעיף 302
לחוק החברות התשנ"ט. 1999-

בברכה,
סומוטו לימיטד
באמצעות :רו"ח אסף יצחיאק ,מ"מ
מנכ"ל וסמנכ"ל הכספים
 1ובהתאם לעמדה משפטית מספר  :198-8הגנת נמל מבטחים ברכישה עצמית של ניירות ערך על ידי התאגיד ,מיום ,26.07.10
.http://www.isa.gov.il/Download/IsaFile_5352.pdf

