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הנדון :דיווח מיידי  -החלטות דירקטוריון החברה
החברה מתכבדת להודיע ,כי ביום  18באפריל  2019דירקטוריון החברה קיבל את ההחלטות כדלקמן:
(א) דירקטוריון החברה החליט למנות ועדה ,המורכבת משלושה חברי דירקטוריון ,לצורך בחינה ואיתור של פעילויות
והזדמנויות חדשות שבכוונת החברה לפעול בתחומן ,וזאת על רקע חתימת החברה על הסכם מהותי ומחייב למכירת
כלל פעילותה העסקית של החברה ונכסיה (להלן" :עסקת מכירת הנכסים") ,כמפורט בדיווח החברה ביום  14באפריל
( 2019מס' אסמכתא( (2019-01-036244 :להלן" :דיווח החברה") המובא על דרך ההפניה.
התחומים שבכוונת החברה להתמקד בהם ,הינם:
 .1קנאביס רפואי  -המדובר בתחום חדשני אשר מתפתח לאחרונה בקצב מסחרר ואשר החברה רואה בו פעילות
ממשית ובעלת פוטנציאל רב.
 -Automotive/AutoTech .2המדובר בתחום פורץ דרך ,המציע בין השאר ,פתרונות אוטונומיים שונים
לרכבים ,מערכות בטיחות מתקדמות לרכב ואיסוף מידע מהרכבים.
 .3החברה החלה לבחון חברות בתחומים אלה.
(ב) כמו כן ,דירקטוריון החברה קיבל החלטה עקרונית לחלוקת דיבידנד בסך של כ 18 -מיליון דולר ארה"ב לבעלי מניותיה
(כ 65 -מיליון ש"ח המהווים תשואת דיבידנד של כ 38% -ביחס לשווי החברה ליום המסחר שקדם לדיווח זה וכ90 -
אגורות למניה) ,וזאת בכפוף למספר תנאים מתלים:
 .1השלמת עסקת מכירת הנכסים וכן קבלת התמורה מהשלמת העסקה ,במועד השלמתה ,אשר צפויה להוסיף
לקופת החברה סך של כ 29-מיליון דולר ארה"ב ,נטו.
 .2קבלת אישור בית משפט לבקשה ,אשר בכוונת החברה להגיש ,לביצוע הליך חלוקה כאמור לפי סעיף  303לחוק
החברות ,תשנ"ט( 1999-להלן" :חוק החברות") ,אשר לא מקיים את מבחן הרווח כמשמעותו בסעיף  302לחוק
החברות ,וזאת מאחר שיתרת הרווחים הראויים לחלוקה ,להערכת החברה ,צפויה לעמוד על סכום הנמוך
מהסכום אותו החברה מעוניינת לחלק כדיבידנד.
השלמת העסקה ו/או כניסתה של החברה לתחומי פעילות חדשים ו/או חלוקת הדיבידנד הינן תחזיות ו/או יתרת הרווחים
הראויים לחלוקה ,הערכות ואומדנים הצופים פני עתיד ,כהגדרתם בחוק ניירות ערך התשכ"ח 1968-בדבר התפתחויות
ואירועים עתידיים אשר התרחשותם ,אם בכלל ,אינה ודאית או אינה בשליטתה של החברה .הערכות אלו עשויות שלא
להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך ,כתוצאה מגורמים שונים ,אשר אינם בשליטת החברה
או התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בדיווח החברה.
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