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  yes-מתווה חילופי לשינוי מבני בחברות הבנות בזק בינלאומי ו -דיווח מיידי משלים 

 

 26.5.2021, מיום (2021-01-044769 :מס' אסמכתא) 25.3.2021של החברה מיום  יםבהמשך לדיווחים המיידי

 תוכניתבעניין  ,(2021-01-064390 :מס' אסמכתא) 12.8.2021( ומיום 2021-01-030505 :מס' אסמכתא)

די.בי.אס שירותי  -ו ("בזק בינלאומי")ת בזק בינלאומי בע"מ נוחברות הבהחברה וה והשינוי המבני שקיבל

במסגרתה הייתה אמורה הפעילות הפרטית של בזק (, "תנוחברות הבה)יחד: " "(yes")בע"מ  (1998)לווין 

של בזק בינלאומי להתפצל לחברה חדשה בבעלותה  ICT -ופעילות ה yesבינלאומי להתמזג עם ולתוך 

פרק תיאור עסקי התאגיד בדוח באותו נושא בלעדכון כן ו"(, תכנית המיזוג/פיצולהמלאה של החברה )"

החליט  16.3.2022, החברה מתכבדת לדווח, כי ביום 30.9.2021לתקופה שהסתיימה ביום של החברה הרבעוני 

לאשר את ביטול  ,שהתקבלו באותו יום בדירקטוריוני החברות הבנות בהמשך להחלטות דירקטוריון החברה

יום לדירקטוריוני החברות  60וצג תוך עו תושתוכנית לביצלאשר מתווה חלופי המיזוג/פיצול, ותוכנית 

ההפרדה בין שירות ביטול  בעקבות של בזק בינלאומי במגזר הפרטי ISP-לפיו תצומצם פעילות ההבנות, 

לצורך מכירת חבילות  yes-ב ISPותוקם פעילות  ,(ISPלבין שירות גישה לאינטרנט )פס -תשתית רחבת

הכלכליות שעמדו האסטרטגיות, העסקיות ותוך שאיפה להשיג, ככל הניתן, את התכליות ללקוחות, "טריפל" 

 "(.המתווה החילופי)" בבסיס ההחלטה על קידום השינוי המבני

צפויה להפוך  yes, שכן התכליות העסקיות שהיו בבסיס תוכנית הפיצול/מיזוג תושגנה לפי מתווה חלופי זה,

ממוקדת  ICTתהפוך לחברת  אומיבזק בינלבסוף המהלך , ומכירת "טריפל" המשלב סיבים וטלוויזיהלזרוע 

פוטנציאל לצמצום משמעותי בהוצאות ובהשקעות בזק בינלאומי  טמוןמתווה חלופי זה בכמו כן,  .צמיחה

 במקביל לצמצום מואץ בפעילות זו. ISP -בתחום ה

אין ביכולת החברה והחברות הבנות להעריך, בשלב זה, האם יתקיימו כל התנאים הנדרשים לביצוע המתווה 

החילופי, ובאיזה מועד יתקיימו, ככל שיתקיימו, ובהתאמה אין ודאות כי המתווה החילופי יתממש באופן 

 המתואר לעיל או בכלל. 

 

 בכבוד רב,

 זק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ"ב
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