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  בע"מ הוט מובייל עםהסכמים התקשרות בהנדון: 

 1("HOT"ו החברה והוט מובייל בע"מ )התקשר, 2021במרץ  10, היוםהחברה מתכבדת להודיע כי 
שת רה והפעלה של הקמתעסוק באשר ( "השותפות")ליסוד שותפות מוגבלת רשומה בהסכמים 

מכשירים סלולריים, טאבלטים, מגוון שיווק ומכירה של , redתחת המותג  ,ייעודיתקונספט חנויות 
 Apple)ביניהם  של יצרנים מובילים בעולםואביזרים נלווים מולטימדיה מוצרי תקשורת, 

בנוסף, במסגרת סחר מקוון. וכן השקת אתר  HOTשיווק שירותי תקשורת סלולרית של וסמסונג(, 
יות רתחזוקה ואח שירותיכן יוענקו הרשת, והפרטי של יושקו מוצרים שימותגו במותג הפעילות, 
 .ללקוחות

והחברה  HOT; מיםאת השותפות בסמוך לאחר חתימת ההסכבהתאם להסכמים, הצדדים ייסדו 
, HOT-50.99%מבנה ההחזקות בשותפות יהא כדלקמן: כאשר תהיינה שותפות מוגבלות בשותפות, 

-51% , כדלקמן:השותף הכללי. מבנה ההחזקות בשותף הכללי יהיה 0.02%-החברה ו-48.99%
HOT החברה.   49%-ו 

 30-כפעילותה הראשונות שנות  3בהתאם לתוכנית העסקית, השותפות צפויה להקים במהלך 
מתוכננים המקוון פתיחת החנות הראשונה וכן השקת אתר הסחר כאשר , ארצית בפריסה חנויות

פעילות בנוסף, לאחר שנתיים, הצדדים יבחנו אפשרות להרחבת . 2021של שנת לרבעון השלישי 
 השותפות למדינות נוספות.

 שונים  וכן יעמידו הצדדים שירותים HOT, המוצרים יסופקו לשותפות על ידי בהתאם להסכמים
סוכם כפי ש ,על בסיס עלות. המוצרים והשירותים כאמור לעיל, יירכשו על ידי השותפות לשותפות

ירותי תקשורת סלולרית של כמו כן, השותפות תהיה זכאית לעמלות בגין שיווק שבין הצדדים. 
HOT בהתאם למנגנון שהוסכם בין הצדדים. 

 2-ו HOTימונו על ידי דירקטורים  3, כאשר דירקטורים 5ימנה ף הכללי קטוריון השותדיר
יתקבלו ברוב  ף הכללי. החלטות בדירקטוריון ובאסיפה של השותימונו על ידי החברהדירקטורים 

 ,קולות, למעט רשימה של החלטות מיוחדות אשר ביחס אליהן תידרש הסכמת הצדדים. כמו כן
למימון פעילותה של השותפות ממקורותיה העצמאים ביחס  הוראות ,בין היתר ,ההסכמים כוללים

וסיום ההסכם )לרבות מנכ"ל(  מינוי בעלי תפקידים בכירים ו/או באמצעות הלוואות בעלים,
 בנסיבות שהוגדרו.   

השקעות הצפויות לפי הערכת החברה, בהתבסס על התוכנית העסקית, חלקה של החברה ב
שנות פעילותה  3במהלך העצמאיים של השותפות ו/או הלוואות בעלים( ממקורותיה )בשותפות 

מידע זה בדבר הערכות החברה כאמור מהווה מידע  ."חשמיליון  22-בכהראשונות צפוי להסתכם 
, שכן הינו מבוסס על הערכות החברה 1968-צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

בין היתר, באופן ובמידת  ,תלוי , והינואשר צורפה להסכמיםבהתבסס על התוכנית העסקית 
 התממשות הערכות והתוכנית העסקית. 

והתקשורת, נדבך  , המולטימדיהת זו, וכניסתה לתחום מכשירי הסלולרהחברה רואה בהתקשרו
, עבור קהל החשוב נוסף במימוש אסטרטגיית הצמיחה של החברה וגיוון הפורטפוליו של מוצרי

   לקוחותיה.

 בכבוד רב,

 ויזל בע"מ -פוקס 
 

 .סמנכ"ל הכספים של החברה ,ושחר רניה ,יו"ר הדירקטוריון, אברהם זלדמןה"ה הדוח נחתם ע"י 

                                                           
התקשרו בהסכמים כאמור בעצמן וכן כל אחת באמצעות חברה בבעלותה המלאה ביחס להחזקות בשותפות  HOT-החברה ו 1

  המוגבלת ובשותף הכללי.

 

http://www.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/

	פוקס - ויזל בע"מ ("החברה")
	10 במרץ 2021
	הנדון: התקשרות בהסכמים עם הוט מובייל בע"מ

		2021-03-10T06:21:08+0000
	Not specified




