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 שלישיחלוקת דיבידנד רבעון 
 

, החליט על חלוקת דיבידנד 2018 באוקטובר 31החברה מבקשת לדווח כי דירקטוריון החברה, בישיבה שהתקיימה ביום 
מיליון דולר  66-כ דולר ארה"ב למניה או 0.05100 בסכום של 2018של שנת  השלישיבמזומן מתוך רווחי החברה ברבעון 

 ארה"ב. 
 

סכום הדיבידנד למניה אינו סופי וכפוף לשינויים בשל שחלק מבעלי המניות יקבלו תשלום בשקלים, ועליהם לקחת בחשבון 
 . 2018 בדצמבר 3 פי השער היציג של בנק ישראל נכון ליום-את הסכום מדולר ארה"ב לשקלים, וזאת עלהצורך להמיר 

 
 דולר ארה"ב ומעלה.  2הדיבידנד ישולם רק לבעלי מניות רשומים הזכאים לקבל סכום של 

 
ישראלי  מס ינוכה הנוכחימתשלום הדיבידנד  .2018בדצמבר  19-ה הינו התשלום מועד ,2018בדצמבר  4-ה המועד הקובע הינו
חברה תושבת ישראל לא תחויב בניכוי מס במקור, יחיד תושב ישראל יחויב , מהדיבידנד 68%-( לגבי כ1): בשיעורים הבאים

או בהתאם לקבוע  25%ותושבי חוץ )יחידים וחברות( יחויבו בניכוי מס במקור בשיעור של  25%בניכוי מס במקור בשיעור של 
חברה תושבת ישראל לא תחויב בניכוי מס  ,מהדיבידנד 19%-( לגבי כ2בינלאומיות, לפי הנמוך מבניהם; )באמנות מיסוי 

ותושבי חוץ )יחידים וחברות( יחויבו בניכוי מס במקור  20%בניכוי מס במקור בשיעור של  במקור, יחיד תושב ישראל יחויב
תושבי ישראל  ד,מהדיבידנ 13%-( לגבי כ3פי הנמוך מבניהם; )או בהתאם לקבוע באמנות מיסוי בינלאומיות, ל 20%בשיעור של 

, ותושבי חוץ )יחידים וחברות( יחויבו בניכוי מס במקור בשיעור של 15%)יחידים וחברות( יחויבו בניכוי מס במקור בשיעור של 
 או בהתאם לקבוע באמנות מיסוי בינלאומיות, לפי הנמוך מבניהם. 4%

 
של ניכוי מס ביתר מבעלי מניות שאינם ישראלים עבור מניות הנסחרות  הי להחזר מס במקרלמידע נוסף בדבר הליך אפשר

  .קישור(, אנא בקרו באתר החברה NYSEיורק )-בבורסת ניו
 
 

 כימיקלים לישראל בע"מ
 
 

 חיימוביץ שם מורשה חתימה על הדוח ושם מורשה חתימה אלקטרונית: לייזה
 תפקידה: סמנכ"ל בכיר, יועצת משפטית גלובאלית 
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