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ג.א.נ,.
הנדון :חלוקת דיבידנד
בהתאם לתקנה (37א)( )1לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התש"ל ,1970-ובהמשך לדוח המיידי של
השותפות מיום ( 12.5.2022אסמכתא  )2022-01-057505בדבר החלטת דירקטוריון השותף הכללי בשותפות על
ביצוע חלוקות במזומן בשתי פעימות ,ולדוח המיידי מיום ( 20.7.2022אסמכתא  )2022-01-092857בדבר החלטת
בית המשפט המחוזי בתל אביב לאשר הסדר לשם הפחתת הונה העצמי של השותפות בסך שלא יעלה על  2.5מיליון
דולר (כ 8.625 -מיליון  ,)₪על דרך של חלוקת רווחים לבעלי יחידות ההשתתפות המקנות זכות השתתפות בזכויות
השותף המוגבל בשותפות הגם שחלוקה זו אינה מקיימת את "מבחן הרווח" (כמשמעות מונח זה בסעיף  302לחוק
החברות) ,מתכבדת השותפות לעדכן:
 .1לאור אישור בית המשפט כאמור ,השותפות תחלק דיבידנד בסך  60.8אג' ליחידת השתתפות ובסה"כ 8,467,487
"( ₪הדיבידנד").
 .2המועד הקובע לחלוקת הדיבידנד הוא  .3.8.2022מועד תשלום הדיבידנד הינו .14.8.2022
 .3חלוקה זו הינה הפעימה השניה של חלוקת הדיבידנד עליה הוחלט ביום  ,12.5.2022והיא מתווספת לחלוקה של
 23.8אג' ליחידת השתתפות אשר בוצעה במסגרת הפעימה הראשונה ביום  .31.5.2022סך הדיבידנד המצטבר
ליחידת השתתפות בשתי הפעימות יחדיו הינו  84.6אג' .הדיבידנד הוכרז בעקבות הרווח המצטבר ממכירת
מלוא האחזקות של השותפות בשלוש חברות פורטפוליו  -איירונסורס בע"מ ,פיוניר מחקר ופיתוח בע"מ
ואאוטבריין בע״מ אשר השותפות מימשה את אחזקותיה בהן במהלך החציון הראשון של .2022
 .4טרם קבלת החלטת דירקטוריון השותף הכללי לאשר את חלוקת הדיבידנד כאמור ,נבחנו ונשקלו על ידי
דירקטוריון השותף הכללי בשותפות הפרטים שלהלן:
א .הוצגה בפני הדירקטוריון סקירת הנהלת השותפות ביחס למצבה הכספי של השותפות ובכלל זה ביחס
להיקף חלוקת הדיבידנד ,מאזן השותפות ,ההון העצמי של השותפות ,יתרת המזומנים וההשקעות,
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יתרת חייבים ותקבולים צפויים ,יתרת הרכוש השוטף ,יתרת ההתחייבויות לזמן קצר ולזמן ארוך,
השפעת חלוקת הדיבידנד על מצבה הכספי של השותפות וכן השלכותיה של חלוקת הדיבידנד על
פעילותה של השותפות במתכונתה הקיימת.
הדירקטוריון קיבל מהנהלת השותפות פירוט בדבר צרכי המזומנים הנדרשים לשותפות לצורך קיום
פעילותה העסקית במתכונתה הנוכחי והוצאותיה השוטפות של השותפות ,לרבות כמתחייב מהיות
השותפות תאגיד מדווח.
הדירקטוריון בחן את פעילותה העסקית של השותפות ,כתאגיד אחזקות שעיסוקה היחיד הינו החזקה
בתאגידים העוסקים בתחום המחקר והפיתוח ,וכן הביא בחשבון כי במועד קבלת ההחלטה על ביצוע
החלוקה המבוקשת לא התקשרה השותפות בהתקשרויות המחייבות אותה בביצוע השקעות כלשהן
וכי השותפות לא קיבלה כל החלטה מחייבת בדבר ביצוע השקעות עתידיות כלשהן.
הדירקטוריון בחן את תוצאותיה הכספיות של השותפות ,כמפורט בדוחות הכספיים ליום .31.3.2022
לאחר בחינת מצבה הפיננסי ויכולותיה הפיננסיות של השותפות ,אישר הדירקטוריון כי חלוקת
הדיבידנד המותנה מקיימת את מבחן יכולת הפירעון ,וכי לא קיים חשש סביר שחלוקתו תמנע מן
השותפות את היכולת לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות ,בהגיע מועד קיומן.

בכבוד רב,
ביג-טק  50מו"פ ניהול בע"מ
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