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 א.ג.נ,

 בקשה לגילוי ועיון במסמכים לשם בחינת הגשת בקשה לאישור תביעה נגזרת - דיווח מיידי

 ,א לחוק החברות198לפי סעיף לגילוי ועיון במסמכים התקבלה במשרדי החברה בקשה  24.6.2018ביום 

שהוגשה בבית המשפט המחוזי )המחלקה הכלכלית( בתל אביב, ואשר במסגרתה מתבקש בית  1999 -תשנ"ט 

, לבעל השליטה "(סי)" ( בע"מ1998המשפט להורות לחברה, לחברת הבת שלה, די.בי.אס שירותי לווין )

למסור לעיון  ,"(ה"ה אלוביץ)להלן ביחד " )בשרשור( בחברה, מר שאול אלוביץ, ולבנו, מר אור אלוביץ

 המבקש, כבעל מניות בחברה, מסמכים שונים לשם בחינת הגשת בקשה לאישור תביעה נגזרת בשם החברה.

וה"ה אלוביץ הפרו את  "(קום-ביבעלת השליטה בחברה, חברת בי קומיוניקיישנס בע"מ )"לטענת המבקש, 

ביום יון מניות החברה מיל 115מכירת חובות הנאמנות ההגינות והאמונים שלהם כלפי החברה בכך ש

קום וה"ה אלוביץ במידע פנים של החברה ובשווי גבוה -בוצעה תוך שימוש של ביקום -בי על ידי 2.2.2016

קום רווחים פסולים בהיקף -הסבה לבי. לטענת המבקש, מכירה זו של המניותמשמעותית משווים האמיתי 

על כך , בין היתר, נעשה בו שימוש כאמור הינו מידע הפנים אשר לפי הנטען בבקשה. מיליון ש"ח 313 -של כ 

פקטו, אלא "תזרים -הדוחות הכספיים של יס והחברה אינם משקפים את המצב הפיננסי של החברה דהש

של  יהמניותשבה רכשה החברה את מזומנים חופשי" שנופח לצורך הגדלת התמורה במסגרת העיסקה 

 .("עסקת יס)" יסבמר שאול אלוביץ( )חברה בשליטה בעקיפין של יורוקום תקשורת בע"מ 

 )ב(2.18לאישור תביעה נגזרת בעניין עסקת יס )ראו סעיף אחרת תלויה ועומדת בקשה כי כנגד החברה  ,יצוין

( אשר הטיפול בה מעוכב לנוכח חקירת 2017לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי של החברה לשנת 

על אותו רקע בחלקה על אף שבקשתו מבוססת דיווח זה  נשוארשות ניירות ערך. לטענת המבקש בבקשה 

 .יימים בנושאכים הקיעניינה שונה מההל ,עובדתי

 החברה לומדת את הבקשה והיא תתייחס אליה בהתאם למועדים הקבועים בדין.

 

 בכבוד רב,

 "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
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