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ג.א.נ,.
הנדון :הגדלת היקף מסגרת אשראי קיימת
בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום  13במאי ( 2021מס' אסמכתא 1)2021-01-084726 :בדבר
העמדה לגלובל אוטו מקס בע"מ ,חברה בת בבעלות מלאה של החברה (להלן" :החברה בת") ,של
מסגרת אשראי חדשה בגובה של  25מיליון מתאגיד בנקאי (להלן" :תאגיד בנקאי" ו"-מסגרת
האשראי" ,לפי העניין) ,החברה מתכבדת לעדכן כי ביום  26במאי  ,2022הוגדלה מסגרת האשראי
האמורה לסכום של  50מיליון ש"ח ,ועודכנו אמות המידה הפיננסיות בקשר עם מסגרת האשראי,
כמפורט להלן:
 .1ההון העצמי המוחשי 2של החברה בת לא יפחת מ 35-מיליון ש"ח;3
 .2המנה המתקבלת מחילוק (א) ההון העצמי המוחשי של החברה בת; ב(-ב) סך המאזן המוחשי
של החברה בת לא תפחת מ;525%-
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 .3ביטול אמת המידה הפיננסית של יחס חוב פיננסי נטו ל.EBITDA-
לתנאי מסגרת האשראי (לרבות יתר אמות המידה הפיננסיות בקשר עם מסגרת האשראי) ,ראו
הדיווח המיידי מחודש מאי .2021
החברה מברכת על הגדלת היקף מסגרת האשראי ,והיא מעריכה כי זו תסייע לה להגדיל את היקף
פעילותה ואת מלאי כלי הרכב המיובאים על-ידה.
הערכות החברה בדבר הגידול הצפוי בהיקף פעילותה ובמלאי כלי הרכב המיובאים על-ידה ,הינן
בגדר "מידע צופה פני עתיד" כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח ,1968-הואיל והתקיימותן של
הערכות אלו תלויות בפרמטרים נוספים ,שחלקם שאינם בשליטת החברה.
בכבוד רב,
אוטומקס מוטורס בע"מ
נחתם במועד הדוח על ידי:
תומר לוי ,סמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה ודירקטור

 1המובא בדוח זה בדרך של הפניה (להלן" :הדיווח המיידי מחודש מאי )"2021
 2ההון העצמי בתוספת יתרת סכומי הלוואות בעלים אשר לגביהן נחתמו כלפי התאגיד הבנקאי כתבי נחיתות ובניכוי נכסים והוצאות
שסוכמו ,ובכלל זה נכסים לא מוחשיים הוצאות נדחות נכסי מסים נדחים.
 3במקום  20מיליון ש"ח ,עובר לעדכון אמות המידה הפיננסיות.
 4המאזן בניכוי המרכיבים שנוכו ממרכיבי ההון העצמי.
 5במקום  17%בשנת  2021ומ 20%-משנת  2022ואילך ,עובר לעדכון אמות המידה הפיננסיות.

