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 )"החברה"(
 

 לכבוד    לכבוד
 אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל  רשות ניירות ערך
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 א.ג.נ,

 דיווח מיידיהנדון: 

 מיליון דולר 34 -בהיקף של כ עדכון הסכמים עם ממשלת ישראלמהות האירוע: 

, מתכבדת החברה לעדכן, כי החברה וממשלת ישראל 20171במאי  4ום בהמשך לדיווח החברה מי

למתן שירותי תקשורת לוויינית באמצעות , 2"( התקשרו בעדכון להתקשרויות ביניהןהממשלה)"

שנים, בהיקף הכנסות רב שנתיות מוערך  4 -, למשך תקופה של כ7ועמוס  3הלוויינים עמוס 

 . 3מיליון דולר במצטבר 34 -המסתכם בכ

 "(:התיקון)" להלן עיקרי העסקה

בנוסף לשירותים שמקבלת הממשלה בהתאם להסכמים הקיימים בין הצדדים, תספק  .1

החברה לממשלה שירותים, למשך ארבע שנים, באמצעות שלושה מקטעי חלל נוספים בלוויין 

. ככל שתאריך החברה את ההסכם 7ומשיב אחד בלוויין עמוס  Kuבתחום תדר  3עמוס 

, יידונו ביניהם הצדדים 4בשנה נוספת 7מעניקה שירותים לגבי הלוויין עמוס  שמכוחו היא

 לגבי הארכת תקופת השירות.

תקופת השירותים שמעמידה החברה לממשלה באמצעות קיבולת  את מאריך כמו כן, התיקון .2

 4-עד ל חודשים נוספים, כאשר לממשלה זכות להארכת התקופה 3-ב חלופית בלוויין אחר

  . פיםחודשים נוס

על מנת הסבירים מיטב המאמצים  כך שהצדדים יעשו אתכולל התייחסות ל התיקון ,בנוסף .3

 . 4Wאשר יוצב בנקודה ,מחליף לוויין ואפיון לשתף פעולה במימוש

בגובה הכנסות החברה מנקודת שמים מותנה השתתפות בהכנסות  מנגנון כן נקבע בתיקון, .4

4W של החברה., בדומה למנגנון שנקבע עם לקוח אחר 

                                                 

 .045450-01-2017מספר אסמכתא:  1
 -א' ו26הסכמי החברה עם הממשלה, אשר לגביהם התקשרו הצדדים בתיקון להסכמים, ראה באורים לתיאור  2

-2017-01)מספר אסמכתא:  28.3.2016, כפי שפורסמו ביום 31.12.2016ב' בדוחות הכספיים של החברה ליום 26
026359.) 

פה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך,   המידע האמור לעיל באשר להכנסות הצפויות מן העסקה הינו מידע הצו 3
, אשר יכול שלא להתממש )כולו או חלקו( או להתממש באופן שונה מהותית מהערכות ותחזיות 1968-התשכ"ח

החברה, גם כתוצאה מסיבות שאינן תלויות בחברה בלבד ושאין החברה יכולה לצפותן במועד זה, ובכלל זאת 
ם החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, אשר אינם ניתנים להערכה מראש התפתחויות בסביבה הכללית ובגורמי

ואשר אינם מצויים בשליטת החברה והמפורטים בסעיף גורמי הסיכון בדוח התקופתי של החברה. בנוסף, סיכויי 
קון התממשות המידע מושפע, בין היתר, מהיותו נסמך על מידע הקיים בחברה במועד הדוח וכן על ההנחה, כי התי

 להסכם יתממש באופן מלא.
י' 26לתיאור התקשרות החברה בהסכם שירותי תקשורת באמצעות לוויין פעיל עם "אסיהסאט" ראה באור  4

 .31.12.2016בדוחות הכספיים של החברה ליום 
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 .7או בעמוס ו/ 3כולל הסדרים לגבי שיקום קיבולת במקרה של כשל בעמוס  התיקון .5

 

 בכבוד רב,  

 בע"מ תקשורת-חלל       

 יצחק שניברג, המשנה למנכ"ל באמצעות:                                                                 


		2017-06-06T12:16:50+0000
	Not specified




