"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
("החברה")

 2בספטמבר 2019
לכבוד
רשות ניירות ערך

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

א.ג.נ,

דיווח מייד י – הודעת הפרקליטות
בהמשך לתיאור בסעיף  1.1.5בפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי של החברה לשנת  2018בעניין
חקירת רשות ניירות ערך ,והעברת תיק החקירה לפרקליטות ,ניתן בזאת דיווח מיידי ,כי למיטב ידיעת
החברה ,ביום  1.9.19פורסמה הודעה לתקשורת של פרקליטות מיסוי וכלכלה ("ההודעה") אשר לפיה היא
הודיעה לבעל השליטה לשעבר בקבוצת בזק ,מר שאול אלוביץ ,וכן לנושאי משרה בכירים נוספים בקבוצה
ובחברת הבת די.בי.אס שירותי לווין ( )1998בע"מ ("די.בי.אס") בתקופה הרלוונטית ,ביניהם מר אור אלוביץ,
מר עמיקם שורר ,גב' לינור יוכלמן ,ומנכ"ל די.בי.אס מר רון איילון ,כי היא שוקלת להגיש נגדם כתב אישום
בכפוף לשימוע ,בחשד לעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ,מרמה והפרת אמונים בתאגיד,
ועבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך.
בהתאם להודעה ,מכתב השימוע מתייחס לחשדות בפרשות שונות ובכללן ,פגיעה בהתנהלות הוועדה הבלתי
תלויה של דירקטוריון החברה שעסקה בעסקת רכישת מניות די.בי.אס על ידי החברה ,מרמה בקשר לקבלת
תמורות בעסקת רכישת מניות די.בי.אס על ידי החברה ,ופגיעה בהתנהלות הוועדה הבלתי תלויה של
דירקטוריון החברה שעסקה בהתקשרות חברת די.בי.אס עם חברת חלל תקשורת בע"מ ("חלל") .מכתבי
שימוע נשלחו גם למספר חברות מקבוצת יורוקום ,ששאול ואור אלוביץ היו אורגנים בהן ופעלו לטובתן
במסגרת החשדות המיוחסים להם .כן נשלח מכתב שימוע גם לחברת חלל.
בנוסף ,בהתאם להודעה ,הפרקליטות הודיעה למנכ"לית החברה לשעבר ,הגב' סטלה הנדלר ,וליועץ בעבר
לקבוצת בזק  ,כי נשקלת העמדתם לדין ,בכפוף לשימוע ,בעבירות של מרמה והפרת אמונים בקשר
להתנהלותם מול מנכ"ל משרד התקשורת לשעבר מר שלמה פילבר .בהקשר זה מיוחסים להנדלר גם חשדות
לביצוע עבירת דיווח לפי חוק ניירות ערך ועבירה של שיבוש מהלכי משפט.
כמו כן ,בהתאם להודעה ,לסטלה הנד לר ולשאול אלוביץ מיוחסת בנוסף עבירת דיווח לפי חוק ניירות ערך,
וכן עבירת שיבוש מהלכי משפט.

כפי שצויין בדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2018לחברה אין מידע מלא בכל הנוגע לחקירות ,תוכנן,
החומרים והראיות המצויים בידי רשויות החוק בעניין (גם לאחר מסירת ההודעה נשוא דיווח זה) .בהתאם,
אין ביכולתה של החברה להעריך את ההשפעות של החקירות ,ממצאיהן ותוצאותיהן על החברה ועל
דוחותיה.
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