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בהמשך לדיווחים קודמים של החברה 1אודות הסכם בין החברה הבת של החברה ,די.בי.אס.
שירותי לווין ( )1998בע"מ (להלן ,)"yes" :לבין חלל תקשורת בע"מ (להלן" :חלל") ,אשר מכוחו
חוכרת  yesמקטעי חלל בלוויינים "עמוס  "3ו"-עמוס  "7ואשר במסגרתו התחייבה חלל להחכיר
ל yes-מקטעי חלל בלוויין "עמוס  "8החל ממועד תחילת פעילותו (להלן" :הסכם  ,)"2017וכן
אודות הודעת חלל מחודש ספטמבר  2018כי ההסכם בו התקשרה לייצור הלוויין "עמוס "8
יתבטל וכי היא בוחנת את החלופות העומדות בפניה בהקשר זה שייתכן ותדרושנה שינויים
בהסכם  ;2017ולאור הערכת  yesכי ביטול ההתקשרות האמורה עלול להביא לדחייה בתחילת
פעילות הלווין "עמוס  "8לעומת המועד שיועד לכך על פי הסכם  ,2017והזכות שעומדת ל yes-על
פי הסכם  2017שלא לחכור מקטעים ב"עמוס  "8במקרה של איחור כאמור ,החברה מתכבדת
להודיע כדלקמן:
 .1לאחר שנתקבלה ע"י דירקטוריוני  yesוהחברה המלצת הוועדה הבלתי תלויה שמונתה על
מנת לבחון את האלטרנטיבות השונות העומדות בפני ( yesלהלן" :הוועדה") ,נמסרה ביום
 16.12.18הודעה לחלל ,כי  yesלא תפעל לתיקון הסכם  2017ותשמור על זכותה שלא לחכור
מקטעים בלווין "עמוס  "8במקרה של איחור כאמור לעיל .לאור האמור לעיל yes ,תמשיך
ותבחן את האלטרנטיבות השונות העומדות בפניה.
 .2למיטב ידיעת החברה ,נכון למועד הדיווח המיידי ובהתאם למידע שנמסר לחברה מיורוקום
תקשורת בע"מ ,בעלת השליטה בחברה (בעקיפין) ,המצויה בהליך פירוק (להלן" :יורוקום
תקשורת") ,נותקה הזיקה בינה לבין חלל ,שכן בית המשפט מינה כונס למניות חלל
שהוחזקו ע"י יורוקום תקשורת (להלן" :מניות חלל שבכינוס") ,אשר הינו הבעלים במלוא
זכויות ההצבעה מכוחן (להלן" :הכונס") ,וכן ,לאור העובדה שכפי שנמסר לחברה ,שווי
הבטוחות שבידי הכונס לרבות שווי מניות חלל שבכינוס ,נכון למועד הדיווח המיידי ,אינו
עולה על היקף החוב מכוחו מונה הכונס .משכך ,נכון למועד הדיווח המיידי ,תיקון הסכם
 2017אינו עסקה שליורוקום תקשורת יש בה עניין אישי.
 .3בהמשך לאמור לעיל ,החליט דירקטוריון החברה על סיום פעילות הוועדה.
בכבוד רב,
"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
 1כאמור בסעיפים  5.16.2ו –  5.16.4לפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת  2017שפורסם ביום  29במרץ 2018
(אסמכתא מס'( )2018-01-026199 :להלן" :הדוח התקופתי") ולעדכון סעיפים  5.16.2ו –  5.16.4לדוח התקופתי,
שבסעיף  5לעדכון פרק א' לדוח התקופתי ,שצורף לדוח לרבעון השלישי לשנת  2018של החברה ,אשר פורסם ביום 30
בספטמבר ( 2018אסמכתא מס'.)2018-01-105448 :

