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 בע"מ תקשורת  -חלל

 )"החברה"( 
 

 לכבוד    לכבוד
 אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל  רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il  www.tase.co.il     

 א.ג.נ,

 דיווח מיידיהנדון: 

 להשקעה בחברהלא מחייב  תב כוונותחתימה על מכמהות האירוע: 
 

מכתב )" מחייב לא מכתב כוונותב התקשרה, 2021ביוני  14ם כי ביו ,להודיעהחברה מתכבדת 

מידע הות טכנולוגיעוסקת בתחום ה ,הונגרית , חברה ציבורית.4iG Plc עם "(הכוונות

ניותיה משו Gellért Jászaiשל  קיפההע יטתובשלנמצאת ידיעת החברה, אשר ל ,תקשורתהו

של יינו נע .(Budapest Stock Exchange) הונגריה בבודפשט,ה לניירות ערך רסנסחרות בבו

, )להלןת שלה נויחד עם שתי חברות ב ,Plc. 4iG -יוקצו ל עסקה מוצעת לפיהמכתב הכוונות ב

ע המונפק והנפר מהון המניות  51% -כ תןקצאה לאחר ה, שתהוונחברהשל המניות  "(4iG: "ביחד

כמפורט  ,"חשליון ימ 521-בתמורה לסך של כ, (1חלקי)על בסיס דילול  עה בחברהההצב יותוכזומ

  (."המוצעת העסקה") להלן

 :הכוונות מכתבעיקרי  יתוארו להלן

ל ש , בדרך4iG-החברה לתקצה  ,וצעתה המהעסקמתווה פי -על - המוצעת מתווה העסקה .1

מהון  51%-לאחר הקצאתן כ ,ורמאכ ,וונהה, שתשל החברה רגילותות מני פרטית,הצעה 

 של  לסך בתמורה  ,(חלקי)על בסיס דילול  בחברה הק והנפרע ומזכויות ההצבעיות המונפהמנ

במקרה של חלוקת כפוף להתאמות , (למניה ש"ח 8.5של מחיר המשקף ) מיליון ש"ח 215-כ

 . ברהחדים או שינויים בהון הדנדיבי

ים בנוסח צדדים בהסכמים מחייבת השרוקתלה העסקה המוצעת כפופה - מתלים נאיםת .2

 מתלים  תנאים ,בין היתר ,"(, שיכללוהמחייבים םימכההס"רצון הצדדים ) לשביעותשיהיה 

קבלת כל האישורים  (1): הובכלל ז ,"(התנאים המתלים") המוצעתלהשלמת העסקה 

( 2) ;אישור משרד התקשורת לרבות, עתהמוצ  ההעסקלהשלמת ים הנדרשים ריהרגולטו

של בעלי  קבלת אישור האסיפה הכללית( 3)שיידרשו; ככל צדדים שלישיים, ת וסכמלת הבק

 ידי-עלן שירותים והחברה בהסכם למת 4iGותן של ות להתקשרחברה, לרבשל ההמניות 

 

בהנחת מימושם ה, פק והנפרע של החברן המניות המונהומתוך שהשיעור יחושב  משמעוילול חלקי" ד" לצורך זה,   1
 ניתנים למימוש למניות החברה.המירים הירות הערך הניחלק )אך לא כל( של 
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בכפוף הכל כנדרש ויבים, המחימים ההסכ יוסכמו במסגרתשבתנאי שוק  4iG-החברה ל

 .דיןלהוראות ה

החברה לא תתקשר ו/או , (להלן הגדרתהכ)לעדיות ת הבתקופ במהלך – קופת בלעדיותת .3

יים בנה או מיזם משותף אשר עשווג, שינוי מ, הסכם, מיזלעסקהר שקתנהל משא ומתן ב

יים, ו/או מתן עם צדדים שלישמשא ול תנהלא  4iG. מנגד, המוצעתול העסקה להביא לסיכ

 ותי לוויין.ירש ספק שלרכישה  בעסקתתתקשר 

בכל  וסיומה על מכתב הכוונותתחילתה במועד החתימה הינה תקופה ש "תויתקופת הבלעד"

סכמים המחייבים; ימת ההועד חתמ (1): ביניהםש המוקדם ם הבאים, לפימהמועדי אחד

תחדל  4iGמועד שבו  (3) ;מכתב הכוונותמועד שבו יסכימו הצדדים על סיום תוקפו של ( 2)

אינה מעוניינת עוד  קה או תודיע לחברה כי היאמלנהל משא ומתן עם החברה בקשר לעס

אישור רגולטורי הנדרש להשלמת  4iG-כי לא יינתן ליודיע  רגולטורמועד שבו  (4)עסקה; ב

תושלם הגיעו לצופה שעד  4iG אשר מועדשהוא ה – 15.8.2021יום ( 5); המוצעת העסקה

 .ם המשא ומתן בקשר עם ההסכמים המחייביםת הנאותות ויושליקבד

את יב חימ מחייב, הרי שסעיף הבלעדיותלא ודגש כי חרף היותו של מכתב הכוונות מסמך י .4

אחרות ה יצוין, כי הוראות כלליות בהקשר ז .משך תקופת הבלעדיותל 4iGהחברה ואת 

מירה על סודיות, הדין החל וכו' אף הן בות לשדוגמת התחיי מכתב הכוונותהכלולות ב

 בעלות תוקף מחייב.

במועד כי נקבע במסגרת מכתב הכוונות  - המוצעת העסקה השלמת במועד ריםודירקט מינוי .5

למעט ) עד ההשלמהוובר למע ,, הדירקטורים המכהנים בחברההמוצעת העסקה השלמת

עים יסיימו את כהונתם ונציגים מוצ  ,(לוייםתודירקטורים בלתי  דירקטורים חיצוניים

יהוו את  4iGטעם ים אשר יומלצו מר, באופן שהדירקטוימונו לכהונה במקומם 4iGעם מט

 החברה.דירקטוריון רוב חברי 

או עם קודם  ,להתקשר 4iGכוונתה של  ינתמצובמכתב הכוונות  – הנכסים נסוכהסכם עם  .6

בעלת השליטה במניות  המחזיקעם כונס הנכסים בהסכם חתימת ההסכמים המחייבים, 

אישור  להצביע בעד נכסיםה סכונ, לפיו יתחייב ( בע"מ1979קום אחזקות )יורוחברה, ב

לא למכור את יתחייב ש, וכן חברההמניות הכללית של בעלי באסיפה המוצעת העסקה 

 .  המוצעת עד להשלמת העסקה ידו-המוחזקות עלמניות החברה 

 ואינ הכוונות מכתב ,ר לעילים כלליים נוספים כאמווסעיפ  למעט סעיף הבלעדיות כי ,יובהר

 ,4iGידי -לדיקת נאותות עבו משא ומתן למתלהש כפופה פיו-לע המוצעת העסקה וכי מחייב

ההסכמים  פי-להעסקה ע השלמת .לשביעות רצון הצדדים מחייבים בהסכמים להתקשרותו

 שייקבעו בהסכמים הללו, תהא כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים שוניםבים המחיי

 םשר מטבע הדברים אינאוצדדים שלישיים, של גורמים רגולטורים  םישורקבלת א ובכללם

 בשליטת החברה. 
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המתוארים  וכן שתנאיהם יהיו בתנאים ם ייחתמו,יביאות שההסכמים המחיאין כל ווד ,תאםבה

 ת תושלם. לא כל שכן שהעסקה המוצע לעיל או תנאים אחרים,

 בכבוד רב,

 מתקשורת בע"-חלל              

 ל, מנכ"יצ'קזדן מצעות: בא        
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