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רשות ניירות ערך

 13באוגוסט2018 ,
לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
הנדון :חלוקת דיבידנד בהיקף של  9.8מיליון ש"ח
החברה מתכבדת לעדכן ,כי ביום  12באוגוסט ,2018 ,החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי
מניות החברה בגובה של  9.8מיליון ש"ח (להלן" :הדיבידנד").
סך הדיבידנד שחולק והוכרז בשנת  ,2018לרבות הדיבידנד נשוא דיווח זה ,ושהוכרז בחודש אוגוסט2018 ,
יסתכם לכ 26.5 -מיליון ש"ח ויהווה תשואת דיבידנד של כ.18.24% -
חלוקת דיבידנד זו מהווה תשואת דיבידנד של כ 6.3% -על שווי החברה ,לפי מחיר הסגירה של מניית החברה
בבורסה ביום המסחר שקדם למועד החלטת הדירקטוריון כאמור ,ומתאפשרת לאור יתרת המזומנים ושווה
המזומנים של החברה ,לרבות מזומנים מוגבלים של החברה לרבעון השני לשנת  ,2018שהסתכמו לכ15 -
מיליון דולר ויתרת המזומנים נטו ,בניכוי אשראי מתאגיד בנקאי שהסתכמה לכ 9.3 -מיליון דולר ,וכן לאור
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת שהסתכם במחצית הראשונה של שנת  2018לסך של כ 5.4 -מיליון דולר.
גובה הדיבידנד משקף כ 50% -מתוך הרווח התפעולי שנצמח לחברה לפני הפחתות ( )EBITDAבמחצית
הראשונה של  ,2018שהסתכם לכ 5.3 -מיליון דולר.
בנוסף לחלוקת דיבידנד זו ,חילקה החברה לבעלי מניותיה בחודש באפריל  2018דיבידנד בסך של כ1.7 -
מיליון ש"ח בתשואת דיבידנד של כ ,1.24% -ובחודש במאי ,2018 ,דיבידנד נוסף בסך של  15מיליון ש"ח,
בתשואת דיבידנד של כ.11% -
חלוקת הדיבידנד נעשית בהתאם להרחבת מדיניות חלוקת הדיבידנדים בחברה ,עליה דווח ביום  9ביולי,
( 2018מס' אסמכתא ,)2018-01-061716 :לפיה ככל שהנתונים הכספיים של החברה יאפשרו זאת ובכפוף
לעמידת חלוקת הדיבידנד בכל הוראות הדין ,ובכלל כך מבחן החלוקה ומבחן יכולת הפירעון הקבועים בסעיף
 302לחוק החברות ,התשנ"ט( 1999-להלן" :חוק החברות") ,תשאף החברה לחלק דיבידנד בסכום שישקף כ-
 50%מהרווח התפעולי של החברה לפני הפחתות ( )EBITDAבכל רבעון.
דירקטוריון החברה סבור כי החברה ממוקדת ביצירת ערך לבעלי המניות ואישר את חלוקת הדיבידנד לאור
הנזילות הגבוהה של החברה מחד ,תוך שמירה על יכולות החברה לצמוח דרך מיזוגים ורכישות ,מאידך .כמו
כן ,קבע דירקטוריון החברה ,כי חלוקת הדיבידנד עומדת בכל מבחני החלוקה בהתאם לחוק החברות.
החברה תפרסם דיווח מידי נפרד הכולל את המועד הקובע ואת המועד לתשלום הדיבידנד כאמור.
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