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דוחות )תקנות ניירות ערך ל בהתאםדוח מיידי  –"( החברה)"מ "ויקטורי רשת סופרמרקטים בע :הנדון

  0791-ל"התש, (תקופתיים ומיידיים

להסכם על עדכון עם ישראכרט חתמה החברה , 5028 בפברואר 55כי ביום , החברה מתכבדת להודיע בזאת

 1.המהווה שיפור משמעותי לחברה ביחס לתנאי ההסכם הקיים, מועדון הלקוחות המשותף לה ולישראכרט

ידי -עלקידום מכירות וגיוס חברי מועדון , הוסכם על הקצאת תקציבי שיווק ,ההסכם עדכוןבמסגרת 

החברה תהייה זכאית לקבל מישראכרט תשלום הנגזר מדמי  .ישראכרט והחברה לטובת מועדון הלקוחות

הנובעים מכרטיסי  2לחלק מרווחי האשראי ,(כפוף לעמידה ביעדי כרטיסים פעילים אשר יוגדל) רטיסהכ

ין עסקאות לתשלום הנגזר מהעמלה הצולבת המשוקללת הנהוגה בשוק כרטיסי האשראי בג ,המועדון

 .לתשלום מענקים כפוף לעמידה ביעדי מינימום של כרטיסים פעילים וכן, שנעשו בכרטיסי המועדון

-שנים מיום חתימתו ויתחדש אוטומטית ל 20במסגרת עדכון ההסכם נקבע כי ההסכם יהיה בתוקף למשך 

   . אלא אם יודיע צד למשנהו כי אין ברצונו להאריך את ההסכם, שנים נוספות 2

ח במהלך חמש "מיליון ש 00-צפויות לעמוד על כ, לאחר עדכונו, חברה מעריכה כי הכנסותיה בגין ההסכםה

היא צפויה וכן מעריכה החברה כי , השנים הראשונות 20ח במהלך "מיליון ש 200-וכ, השנים הראשונות

 .ח"מיליון ש 52עד  50 -בסך של כ (לאחר עדכונו) השנים הראשונות להסכם להכיר ברווח במהלך חמש

בבחינת מידע הצופה פני עתיד  ההינבגין ההסכם  יםהצפויוהרווח ערכת החברה בדבר ההכנסות ה

אשר אינו בשליטתה המלאה של החברה ואשר התקיימותו בפועל אינה , כהגדרתו בחוק ניירות ערך

, מצב השוק, באשר למספר חברי המועדון הצפוי מועד הדוחהערכות החברה בהמידע מבוסס על . וודאית

שלא  ותשל החברה עשוי אלוהערכות . 'יכולת החברה וישראכרט לשווק את כרטיסי המועדון וכו

שהעיקריים , כתוצאה מגורמים שונים, להתקיים או להתקיים באופן שונה מהותית מתכנוני החברה

 52יף שבהם הנם שינויים לרעה במצב המשק וכן התממשות כל או חלק מגורמי הסיכון המתוארים בסע

 . 5102בדוח התקופתי ' אלחלק 

 ,בכבוד רב

 מ"ויקטורי רשת סופרמרקטים בע

 ל"דירקטור ומנכ, איל רביד: ידי-על

                                                 

בדוח התקופתי של ' לחלק א 8עדכונו ראה סעיף לפרטים בדבר הסכם מועדון הלקוחות עם ישראכרט טרם   1
לשנת הדוח התקופתי )" (5022-02-050202: אסמכתא מספר, 5022במרס  52פורסם ביום ) 5022החברה לשנת 

5102)". 
ידי -מהעמדת אשראי על( בניכוי עלויות מימון)הוגדרו בעדכון ההסכם כהכנסות נטו " רווחי האשראי"  2

 .בניכוי הוצאות בגין הפסדי אשראי והוצאות תפעול ט בכרטיסי המועדוןרישראכ
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