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בדבר ( 1122-12-121211: אסמכתא מספר) 1122בפברואר  21בהמשך לדיווח מיידי של החברה מיום 
 ,החברהמודיעה , המובא כאן בדרך של הפניה, "(היצרן)" Huaweiמחלוקת בין החברה לבין היצרן הסיני 

, ו בין הצדדים הגיע למבוי סתוםעלאחר שהמשא ומתן שניהלה עם היצרן לשם יישוב המחלוקות שהתגלכי 
המחוזי מרכז בלוד לבית המשפט כספית תביעה "( הקבוצה: "יחדיו)החברה וחברות בת שלה היום הגישו 

בגינן הוגש כתב , העיקריות של החברה כנגד היצרןעילות התביעה . ח"שמליון  21-בסכום של כ, כנגד היצרן
מ "ניהול מו; ין החברה לבין היצרןפעולה וההפצה בת של הסכם שיתוף הודיסכוללות הפרה י ,התביעה

הפרת ; עשית עושר ולא במשפט; תרמית ומצג שווא; וקיום הסכם בחוסר תום לב ובניגוד לדרך המקובלת
 . הפרת חובות סודיותו; חובות נאמנות

, בין היתר, בקשה לצו מניעה זמני אשר יאסור על היצרן, כן הגישה הקבוצה יחד עם כתב התביעה האמור
לעשות שימוש במידע אשר הועבר אליו או אשר הוא נחשף אליו כחלק מההתקשרות בינו לבין הקבוצה וכן 

עם קבלן  Huaweiהאוסר על היצרן להתקשר בהסכם למתן שירותי תחזוקה וטיפול בתקלות מכשירי 
 .המשנה של הקבוצה למתן שירות טכני

צופה , עד למועד הגשת התביעה כאמור החברה אל מול היצרן ההליאותו נ מ"והמו, לאור האמור לעיל
הנכסים הבלתי מוחשיים היא תבצע הפחתה בגין  72.21.1123החברה כי בדוחותיה הכספיים ליום 

 ,ת כלפי המוכריםיהמותנההתחייבות  יכוי הקטנתבנאשר  Huaweiמוצרי ההפצה של  מיוחסים לפעילותה
והוא בגדר אומדן , מובהר כי הסכום כאמור אינו סקור ואינו מבוקר. ח"מליון ש 15-כסך של עמוד על ת

השלמת מדן כאמור עלול להשתנות אגב וא. המתבסס על המידע הקיים בידי החברה במועד הדיווח, בלבד
התפתחויות במגעים עם בעקבות שינויים בהערכות החברה ווכן  קורת של הדוחות הכספייםיהבתהליך 

 . כי התוצאה בפועל תהיה שונה מזו המפורטת לעיל, ענאין זה מן הנמ, בהתאם. היצרן

מתכבדת החברה ליתן פרטים בדבר , הנזכר לעיל 1122בפברואר  21ובהמשך לדיווח המיידי מיום , כמו כן
חברה , מ"אלפא טלקום בעשל  1123בספטמבר  71יימו ביום התוצאות לתקופה של תשעה חודשים שהסת

 באמצעותה מתבצעת פעילות החברה בתחום של יבוא ושיווק מוצרי "(אלפא)"של החברה ( 211%)בת 
Huawei: 

 .ח"אלפי ש 23,712-מחזור ההכנסות הסתכם לכ .א

 .ח"לפי שא 2,178-כעל עמד ( נכסים בלתי מוחשיים שנוצרו ברכישת אלפאלפני הפחתת )ההפסד  .ב

 

 ,בכבוד רב       

 מ "בע (0791)אלקטרה מוצרי צריכה                                                                                     

 ל"למנכמשנה , ל החברה ודורון סלע"מנכ, ה זאב קלימי"ה :ידי-נחתם על                                                     
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