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הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ
HAREL INSURANCE INVESTMENTS & FINANCIAL SERVICES LTD
מספר ברשם520033986 :

לכבוד :רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

לכבוד :הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il

שודר במגנא21/06/2017 :
2017-01-063828
אסמכתא:

ת ) 081פומבי (

דוח מיידי על חלוקת דיבידנד במזומן לניירות ערך
תקנה ) 37א( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים( ,תש"ל 1970 -

 .1הרינו לדווח כי בתאריך  21/06/2017הוחלט על תשלום דיבידנד לניירות ערך של החברה:
למניות
מכשירים פיננסיים כגון תעודות סל
 .2הסכום הכולל של הדיבידנד שישולם הינו 149,970,769.9 :ש"ח _________ .
 .3יתרת רווחי התאגיד כהגדרתם בסעיף  302לחוק החברות ,התשנ"ט .1999-לאחר החלוקה נשוא דוח זה הינם בסך של
 4,633,008אחר אלפי ש"ח
 .4הליך אישור חלוקת הדיבידנד
החלטת הדירקטוריון מיום  21ביוני 2017
החלוקה הנ"ל הנה באישור ביהמ"ש בהתאם לסעיף  303לחוק החברות לא
 .5המועד הקובע )יום הקום(29/06/2017 :
יום האקס29/06/2017 :
מועד התשלום12/07/2017 :
 .6פרטי התשלום:
דיבידנד שלא נוכה בגינו מס בחו"ל

מספר
ני"ע זכאי

סכום דיבידנד
לנייר ערך אחד

שם נייר הערך

 585018מניה רגילה בת  0.1ש"ח

0.7

שער יציג
לתשלום בגין
תאריך

מטבע
מטבע סכום דיבידנד
תשלום
ש"ח _________

ש"ח

_________

מס
יחידים
%

מס
חברות
%

25

0

דיבידנד שמקורו בחו"ל

1
מספר נייר
ערך

שם נייר
הערך

_________ _________

יתרת מס
יחידים לניכוי
בארץ %

סכום ברוטו
לנייר ערך אחד

מטבע סכום

מס בחו"ל %

מס באמנה
%

_________

_________
_________

_________

_________ _________

שער יציג
סכום לתשלום
בארץ לנייר ערך מטבע תשלום לתשלום בגין
תאריך
אחד
_________

_________

_________

יתרת מס
חברות לניכוי
בארץ %
_________

מס יחידים
בארץ בפועל
%

מס חברות
בארץ בפועל
%

_________

_________

יש לציין את סכום הדיבידנד שישולם בדיוק של עד  7ספרות לאחר הנקודה העשרונית עבור תשלום בש"ח ועד  5ספרות לאחר הנקודה
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העשרונית במקרה של תשלום במטבע אחר.
149,970,769.9
האם סכום הדיבידנד לנייר ערך אחד הינו סופי כן
סכום הדיבידנד לנייר ערך
אחד כפוף לשינויים עקב

_________

 .7הרכב מקורות הדיבידנד )ימולא עבור דיבידנד שלא נוכה בגינו מס בחו"ל(
חלוקה ממניות ומכשירים פיננסים למעט קרן ריט
 %מהדיבידנד
הכנסות חייבות במס חברות)(1

יחידים

חברות

תושבי חוץ

100

25%

0%

25%

הכנסות שמקורן בחו"ל)(2

0

25%

24%

25%

הכנסות מפעל מאושר /מוטבות

0

15%

15%

15%

הכנסות מפעל מאושר אירלנד

0

15%

15%

4%

הכנסות מועדפות

0

20%

0%

20%

הכנסות מפעל מאושר תיירותי/חקלאי )(3

0

20%

20%

20%

חלוקה המסווגת כרווח הון

0

25%

24%

0%

אחר

0

0

0

0

הסבר:
) (1הכנסות חייבות במס חברות-הכנסת מחלוקת רווחים או מדיבידנד שמקורם בהכנסות שהופקו או שנצמחו בישראל שנתקבלו במישרין או
בעקיפין מחבר בני-אדם אחר החייב במס חברות.
)(2הכנסות שמקורן בחו"ל הינן הכנסות שהופקו או נצמחו בחו"ל ולא חויבו בישראל וכן דיבידנד מחו"ל שלא נוכה בגינו מס בחו"ל.
) (3לרבות הכנסות ממפעל מוטב תיירותי.

 .8מספר ניירות הערך הרדומים של התאגיד שאינם זכאים לתשלום דיבידנד ואשר בגינם יש להמציא מכתב ויתור לקבלת תשלום הדיבידנד
8,458,150
 .9השפעת חלוקת הדיבידנד על ניירות ערך המירים:
לחברה אין ניירות ערך המירים
לחלוקת הדיבידנד אין השפעה על ניירות הערך ההמירים
השפעת חלוקת הדיבידנד על ניירות הערך ההמירים הינה כלהלן:

שם נייר הערך

מספר נייר הערך הערות

תכנית אופציות 2010

5850052

יחס ההמרה הנוכחי יוכפל בשער האקס של המניה ויחולק בשער
הנעילה של המניה ביום המסחר שלפני יום האקס.

תכנית אופציות 2011

5850060

יחס ההמרה הנוכחי יוכפל בשער האקס של המניה ויחולק בשער
הנעילה של המניה ביום המסחר שלפני יום האקס.

 .10המלצות והחלטות הדירקטורים בקשר עם חלוקת הדיבידינד בהתאם לתקנה )37א() (1לתקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומיידיים(,
התש"ל:1970-
החלטת הדירקטוריון התקבלה לאחר שהובאו בחשבון התוצאות הכספיות של החברה ליום  .31.3.2017בפני הדירקטוריון הוצגו
העודפים הראויים לחלוקה של החברה ,נכון ליום  31.3.2017שמסתכמים בלמעלה מ 4 -מיליארדי ש"ח .הדירקטוריון בחן את
עמידת החברה במבחן הרווח ובמבחן יכולת הפירעון הקבועים בסעיף ) 203א( לחוק החברות ולאחר בחינה זו אישר את עמידת
החברה במבחני החלוקה.
_________

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא )אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה(:
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ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב
שם מקוצר :הראל השקעות
כתובת :אבא הלל  , 3רמת גן  5211802טלפון 03-7547111 , 03-7547575 :פקס03-7547100 :
דואר אלקטרוני natalym@harel-ins.co.il :אתר החברהwww.harel-group.co.il :

תאריך עדכון מבנה הטופס19/06/2017 :

שמות קודמים של ישות מדווחת :הראל השקעות בביטוח ופיננסים בע"מ ,הראל השקעות ביטוח ופיננסים בע"מ ,הראל השקעות בביטוח בע"מ,
הראל המשמר השקעות בע"מ
שם מדווח אלקטרוני :זכאי נטלי תפקידו :היועץ המשפטי שם חברה מעסיקה:
כתובת :אבא הלל  , 3רמת גן  5252202טלפון 052-3579016 :פקס 03-7388104 :דואר אלקטרוניnatalym@harel-ins.co.il :
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