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 מדיניות חלוקת דיבידנדהנדון: 

 
כי   לעדכן  מתכבדת  הכללי  השותפות  השותף  תפעל  אישר  בשותפות  דירקטוריון  לפיה  דיבידנד  חלוקת  מדיניות 

שינבעו לשותפות ממימוש השקעות   נטו )לפי החלטת הדירקטוריון(, מהרווחים  40% - ל  15%השותפות לחלק בין 
בחברות פורטפוליו ו/או בפרויקטים של השותפות החל ממועד החלטה אישור המדיניות האמורה, באמצעות חלוקת  

הר רווחיה  מתוך  והכל  במזומן  בסעיף  רווחים  )כמשמעותם  השותפות  של  לחלוקה  החברות(,   302אויים  לחוק 
דיבידנד  חלוקת  בדבר  ההחלטה  קבלת  במועד  הידועים  השותפות  של  האחרונים  הכספיים  לדוחותיה  בהתאם 
כאמור, כאשר החלטה זו יכול שתהא בהתבסס על דוחות כספיים רבעוניים ו/או חציוניים ו/או שנתיים, והכל בכפוף 

 ה. קודת השותפויות, ובכלל זה עמידה במבחני החלוקלהוראות פ

 
מדיניות חלוקת הדיבידנד כפופה ותיכנס לתוקף עם אישור מיזוג יחידות ההשתתפות של השותפות כאמור בדוח 

 .  19.6.2022זימון האסיפה הכללית שפורסם ביום 
 

תהא   ההשתתפות  יחידות  לבעלי  השותפות  ידי  על  דיבידנד  חלוקת  כי  של יצוין,  נוספות  להתחייבויות  כפופה 
השותפות, ככל שתהיינה, מול תאגידים בנקאיים וגורמים מממנים נוספים כפי שתהיינה מעת לעת. נכון למועד 

 הדוח, לשותפות אין מגבלות בקשר לחלוקת דיבידנד. 
 

בל על ידי יובהר, כי האמור לעיל הינו הצהרת מדיניות בלבד והחלוקה בפועל מותנית בהחלטה ספציפית שתתק
דין לכל  בהתאם  הכללי  השותף  דירקטוריון  .  דירקטוריון  להערכת  בכפוף  הינו  כאמור  הדיבידנד  מדיניות  יישום 

השותף הכללי בדבר יכולתה של השותפות, לעמוד, מעת לעת, בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות ובשים לב לתזרים 
המזומנים של השותפות, תוכניותיה ומצבה מעת לעת. המזומנים הצפוי של השותפות, פעילויות השותפות, יתרות  

-, התשנ"טכן, יישום מדיניות הדיבידנד הינו בכפוף להוראות כל דין לרבות מבחני החלוקה הקבועים בחוק החברות
1999 . 

 
דירקטוריון השותף הכללי יהא רשאי, בכל עת, לשנות את מדיניות הדיבידנד כאמור לעיל או להחליט שלא לחלק 

ד כלל. אין במדיניות כל התחייבות כלפי בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות ו/או צד ג' כלשהו לחלוקת דיבידנ
 ו. דיבידנד, לרבות לעניין מועדי תשלום ו/או שיעור 
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