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סומוטו לימיטד
(להלן" :החברה")
לכבוד
רשות ניירות ערך

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

ג.א.נ,.
הנדון :דיווח מיידי  -הרחבת מדיניות חלוקת דיבידנד
החברה מתכבדת להודיע כי ביום  8ביולי , 2018 ,החליט דירקטוריון החברה על אימוץ מדיניות חלוקת
דיבידנד חדשה ,אשר תיכנס לתוקפה החל ממועד החלטת הדירקטוריון כאמור.
בהתאם להחלטת הדירקטוריון ,בכפוף לעמידת חלוקת הדיבידנד בכל הוראות הדין ,ובכלל זה מבחן החלוקה
ומבחן יכולת הפירעון הקבועים בסעיף  302לחוק החברות התשנ"ט( 1999-להלן" :חוק החברות") ,ככל
שהנתונים הכספיים של החברה יאפשרו זאת ,תשאף החברה לחלק דיבידנד בסכום שישקף  50%מהרווח
התפעולי לפני הפחתות ( )EBITDAבכל רבעון .מועדי תשלום הדיבידנד ייקבעו על ידי דירקטוריון החברה
על פי שיקול דעתו הבלעדי .יישום מדיניות חלוקת הדיבידנד החדשה הינו לאחר פרסום הדוח הרבעוני
לתקופה המסתיימת ביום  30ביוני 2018 ,ובקשר עם תוצאות פעילות החברה לשנת .2018
יצוין ,כי ביום  26בינואר ,2017 ,אימץ דירקטוריון החברה מדיניות חלוקת דיבידנד קודמת (להלן:
"המדיניות הקודמת") ,על פיה שאפה החברה לחלק על בסיס הדוחות הכספיים של החברה ,סכום שישקף
 50%מהרווח הנקי של החברה על בסיס רבעוני ,תוך קביעת סכום מקסימלי לחלוקה של עד  4.5מיליון דולר
ארה"ב לשנת  1,2017באופן שמדיניות החלוקה החדשה מהווה הרחבה משמעותית של מסגרת חלוקת
הדיבידנד לעומת המדיניות הקודמת.
יישום מדיניות חלוקת הדיבידנד הינה בכפוף להוראות כל דין ,לרבות מבחני החלוקה הקבועים בחוק
החברות ,וכן בכפוף להערכת דירקטוריון החברה בדבר יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות
והצפויות ובשים לב לתזרים המזומנים הצפוי של החברה ,פעילות החברה ,יתרות המזומנים שלה,
האסטרטגיה העסקית שלה וכוונותיה לעתיד ,כפי שיהיו מעת לעת.
אין לראות באימוץ מדיניות חלוקת הדיבידנד כהתחייבות של החברה להכריז או לבצע חלוקת דיבידנד וכל
הכרזה או חלוקה כאמור ,תידון בנפרד בדירקטוריון החברה אשר רשאי לאמץ מדיניות חלוקת דיבידנד שונה
מהמדיניות שאומצה היום ,לאשר חלוקות שונות בהיקפן מהמפורט במדיניות חלוקת הדיבידנד ,וכן להחליט
גם כי לא יחולק דיבידנד כלל ברבעון מסוים.
במהלך שנת  2018חילקה החברה כ 16.7 -מיליון ש"ח כדיבידנד לבעלי מניותיה.

סומוטו לימיטד
באמצעות :רו"ח אסף יצחיאק,
מנכ"ל וסמנכ"ל כספים
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