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 א.ג.נ,

 yes-בזק בינלאומי ובחינת תכנית לשינוי מבני בחברות הבת  –דיווח מיידי 

אימץ דירקטוריון החברה את החלטות דירקטוריוני חברות הבת  24.3.2021ניתן בזאת דיווח מיידי, כי ביום 

( בע"מ 1998די.בי.אס שירותי לווין )-"( ופלאפון"(, פלאפון תקשורת בע"מ )"בב"לבזק בינלאומי בע"מ )"

"(("yes " :( לבחון את העמקת הסינרגיה וההתייעלות התפעולית של חברות הבת, חברות הבת)יחד"

 לאישורים בכפוף) yesבהתבסס על עיקרי מתווה שיכלול מיזוג מלא וסטטוטורי של בזק בינלאומי עם ולתוך 

וזאת לאחר פיצול פעילות האינטגרציה של בזק בינלאומי לתאגיד נפרד חדש  (,הנדרשים הרגולטוריים

חינת העמקת הסינרגיה בין חברות הבת בדרך של אספקת שירותי מטה מסוימים לחברות בקבוצה, תוך ב

הבת על ידי פלאפון. ממצאי הבחינה ותכנית ביצוע לשינוי הנבחן יובאו לדיון ואישור )ככל שיידרש( 

 "(.השינוי מתווהבדירקטוריון החברה )"

ת בענף, התחרות הגוברת במגזרי רעל רקע הלכידות השירותית והעסקית ההולכת וגובהחלטה זו באה 

 YESהחלים והצפויים לחול על בזק בינלאומי ו רגולטורייםהעסקיים וה שינוייםה הבת, חברותפעילות 

, על מנת להשיא הבת חברותשל  ההתייעלות התפעוליתהסינרגיה ולבחון את העמקת  ופעילותן, והצורך

 הבת. ולהציף ערך לטובת כל אחת מחברות

יאפשר, בין היתר, התאמה מיטבית של פעילות חברות הבת למבנה הענף, ומתן מענה אחוד מתווה השינוי 

ככל הניתן לצרכי הלקוחות, בהיבטי המכר והשירות, שיתרמו לצמיחה. כידוע, סינרגטיות קבוצתית המערבת 

גם את החברה איננה מתאפשרת בשלב זה לנוכח ההפרדה המבנית הקבועה ברישיון החברה, ואשר משרד 

 התקשורת טרם אישר את ביטולה. 

למהלך, ככל שיושלם, פוטנציאל לתרום לתוצאות העסקיות של חברות הבת, הן כתוצאה משיפור יכולת 

המכירה ושימור המנויים לשרותי החברות והן כתוצאה מהתייעלות וצמצום הוצאות בהיקף המוערך 

 עשוי אף הוא להציף ערך לחברה.  בעשרות מליוני שקלים בשנה. בנוסף, פיצול פעילות האינטגרציה

, אשר 1968-מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח כולל גם המידע הכלול בדיווח זה

לרבות ביחס לתנאי השוק, טעמי הלקוחות והתממשות  מבוסס על הערכות, הנחות וציפיות של החברה,

 להתפתחויותבהתאם  תממש באופן שונה מהצפוי,מתווה השינוי, שעשויות להתממש, שלא להתממש או שלה

 .אחרים והיבטים יםרגולטורי אישוריםל, בשוק התקשורת, בתחרות

 

 

 בכבוד רב,

 "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
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