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 בדבר חלוקת דיבידנד דוח מיידי –רשת סופרמרקטים בע"מ )"החברה"( ויקטורי  הנדון:

"(, החברה מתכבדת למסור פרטים חוק ניירות ערך)" 1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח )א(37סעיף בהתאם ל

בדבר חלוקת דיבידנד בסך כולל של  2019 מרסב 19נוספים אודות החלטת דירקטוריון החברה מיום 

 "(:החלוקה)" מיליון ש"ח 5,000,000

הקבועים בסעיף ירעון דירקטוריון החברה בחן את עמידת החברה במבחן הרווח ובמבחן יכולת הפ .1

", בהתאמה(, ואישר כי חוק החברות"-" ומבחני החלוקה)" 1999-חוק החברות, התשנ"ט)א( ל302

החברה עומדת במבחני החלוקה וכי לא קיים חשש סביר כי חלוקת הדיבידנד תמנע מן החברה 

 לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד הפירעון. 

בקשר עם עמידת החברה במבחן הרווח, דירקטוריון החברה אישר את חלוקת הדיבידנד על בסיס  .2

של החברה  המבוקרים)כהגדרתם בחוק החברות(, בהתאם לדוחות הכספיים יתרת עודפי החברה 

, יתרת הרווחים 2018 דצמברב 31נכון ליום  , אשר עולה על סכום החלוקה.2018 דצמברב 31ליום 

  "ח.ש אלפי 152,403-כ שלהראויים לחלוקה של החברה, טרם ביצוע החלוקה האמורה, הינה סך 

בקשר עם עמידת החברה במבחן יכולת הפירעון, דירקטוריון החברה שקל את השיקולים כדלקמן:  .3

נתונים בדבר מצבה הפיננסי של החברה, ובכלל זה נתונים בדבר יתרת המזומן הנזילה של החברה, 

 להוצאות והשקעות צפויות. להתחייבויות החברה הקיימות והצפויות ובשים לב, בין היתר, 

הכספי של החברה, ובכלל זה מבנה ההון  מצבהנה צפויה להשפיע באופן מהותי לרעה על החלוקה אי .4

 שלה, רמת המינוף שלה ומצב נזילותה ו/או על יכולתה להמשיך ולפעול במתכונת פעילותה וליישם

 והמגבלות הפיננסיות בדרישות החברה עמידת עלו/או  את תוכניות ההשקעה והפיתוח שלה

 מחזיקי כלפי בהן לעמוד החברה שהתחייבה הפיננסיות המידה באמות זה לובכל, עליה המוטלות

או לגרוע מיכולתה של החברה לעמוד /ואו על הדירוג של החברה /ו שלה החוב אגרות

 . בהתחייבויותיה הצפויות בהגיע מועד הפירעון

 החלוקה הינה בהתאם למדיניות הדיבידנד שאמצה החברה.  .5

כדי להוות הפרה של התחייבויות החברה כלפיה נושיה, לרבות מחזיקי אגרות  החלוקה באישוראין  .6

 .החוב שלה

 בכבוד רב,           

    ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ                

 רביד. איילידי: -נחתם על

 .ומנכ"לדירקטור  :תפקיד


	1. דירקטוריון החברה בחן את עמידת החברה במבחן הרווח ובמבחן יכולת הפירעון הקבועים בסעיף 302(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("מבחני החלוקה" ו-"חוק החברות", בהתאמה), ואישר כי החברה עומדת במבחני החלוקה וכי לא קיים חשש סביר כי חלוקת הדיבידנד תמנע מן החברה לעמו...
	1. דירקטוריון החברה בחן את עמידת החברה במבחן הרווח ובמבחן יכולת הפירעון הקבועים בסעיף 302(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("מבחני החלוקה" ו-"חוק החברות", בהתאמה), ואישר כי החברה עומדת במבחני החלוקה וכי לא קיים חשש סביר כי חלוקת הדיבידנד תמנע מן החברה לעמו...
	2. בקשר עם עמידת החברה במבחן הרווח, דירקטוריון החברה אישר את חלוקת הדיבידנד על בסיס יתרת עודפי החברה (כהגדרתם בחוק החברות), בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2018, אשר עולה על סכום החלוקה. נכון ליום 31 בדצמבר 2018, יתרת הרווחים הרא...
	2. בקשר עם עמידת החברה במבחן הרווח, דירקטוריון החברה אישר את חלוקת הדיבידנד על בסיס יתרת עודפי החברה (כהגדרתם בחוק החברות), בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2018, אשר עולה על סכום החלוקה. נכון ליום 31 בדצמבר 2018, יתרת הרווחים הרא...
	3. בקשר עם עמידת החברה במבחן יכולת הפירעון, דירקטוריון החברה שקל את השיקולים כדלקמן: נתונים בדבר מצבה הפיננסי של החברה, ובכלל זה נתונים בדבר יתרת המזומן הנזילה של החברה, בשים לב, בין היתר, להתחייבויות החברה הקיימות והצפויות ולהוצאות והשקעות צפויות.
	3. בקשר עם עמידת החברה במבחן יכולת הפירעון, דירקטוריון החברה שקל את השיקולים כדלקמן: נתונים בדבר מצבה הפיננסי של החברה, ובכלל זה נתונים בדבר יתרת המזומן הנזילה של החברה, בשים לב, בין היתר, להתחייבויות החברה הקיימות והצפויות ולהוצאות והשקעות צפויות.
	4. החלוקה אינה צפויה להשפיע באופן מהותי לרעה על מצבה הכספי של החברה, ובכלל זה מבנה ההון שלה, רמת המינוף שלה ומצב נזילותה ו/או על יכולתה להמשיך ולפעול במתכונת פעילותה וליישם את תוכניות ההשקעה והפיתוח שלה ו/או על עמידת החברה בדרישות הפיננסיות והמגבלות ה...
	4. החלוקה אינה צפויה להשפיע באופן מהותי לרעה על מצבה הכספי של החברה, ובכלל זה מבנה ההון שלה, רמת המינוף שלה ומצב נזילותה ו/או על יכולתה להמשיך ולפעול במתכונת פעילותה וליישם את תוכניות ההשקעה והפיתוח שלה ו/או על עמידת החברה בדרישות הפיננסיות והמגבלות ה...
	5. החלוקה הינה בהתאם למדיניות הדיבידנד שאמצה החברה.
	5. החלוקה הינה בהתאם למדיניות הדיבידנד שאמצה החברה.
	6. אין באישור החלוקה כדי להוות הפרה של התחייבויות החברה כלפיה נושיה, לרבות מחזיקי אגרות החוב שלה.
	6. אין באישור החלוקה כדי להוות הפרה של התחייבויות החברה כלפיה נושיה, לרבות מחזיקי אגרות החוב שלה.
	בכבוד רב,
	בכבוד רב,

		2019-03-18T12:25:06+0000
	Not specified




