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 הנוסח המחייב הוא נוסח הדיווח באנגלית –תרגום נוחות 

 
 2020 פברוארב 13

 
 

 חלוקת דיבידנדהארכת מדיניות הדיבידנד ועל הודעה על 
 

להאריך את מדיניות הדיבידנד הקיימת של דירקטוריון החברה , החליט 2020 פברוארב 12החברה מבקשת לדווח כי ביום 
הצפוי  מהרווח הנקי המתואם השנתי 50%בשיעור של עד , וזאת עד להודעה חדשה. על פי מדיניות זו, יחולק דיבידנד החברה

 במועד ההחלטה על החלוקה ובכפוף לכל דין. 
 

  מיליון דולר ארה"ב. 23-כ דולר ארה"ב למניה או 0.01800 של בסך על חלוקת דיבידנד במזומןבנוסף, החליט הדירקטוריון 
 

סכום הדיבידנד למניה אינו סופי וכפוף לשינויים בשל שחלק מבעלי המניות יקבלו תשלום בשקלים, ועליהם לקחת בחשבון 
 . 2020 מרץב 3 פי השער היציג של בנק ישראל נכון ליום-הצורך להמיר את הסכום מדולר ארה"ב לשקלים, וזאת על

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

 
מתשלום הדיבידנד הנוכחי ינוכה מס ישראלי  .2020 מרץב 18-המועד התשלום הינו , 2020 מרץב 4-ההמועד הקובע הינו 
מהדיבידנד, חברה תושבת ישראל לא תחויב בניכוי מס במקור, יחיד תושב ישראל יחויב  23%-כ ( לגבי1)בשיעורים הבאים: 

או בהתאם לקבוע  25%ותושבי חוץ )יחידים וחברות( יחויבו בניכוי מס במקור בשיעור של  25%בניכוי מס במקור בשיעור של 
ישראל )יחידים וחברות( יחויבו בניכוי מס  ושבית, מהדיבידנד 77%-כ לגבי( 2) באמנות מיסוי בינלאומיות, לפי הנמוך מבניהם;

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

 

 
 בגיןמבעלי מניות לעומת שיעורי הניכוי המתוארים לעיל של ניכוי מס ביתר  הלמידע נוסף בדבר הליך אפשרי להחזר מס במקר

 . קישור, אנא בקרו באתר החברה שלא באמצעות בנק ישראלי (NYSEיורק )-מניות הנסחרות בבורסת ניו
 
 
 
 
 

 איה לנדמן, עו"דשם מורשה חתימה על הדוח ושם מורשה חתימה אלקטרונית: 
  מזכירת החברהתפקידה: 

 2020 פברוארב 13תאריך החתימה: 
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