בזק  -מצגת משקיעים
 28מרץ 2019
עם הפנים קדימה

הגבלת אחריות ()DISCLAIMER
• מצגת זו כוללת נתונים כלליים ומידע כמו גם תחזיות אודות בזק והשוק בו היא פועלת .למרות שבזק
מאמינה כי התחזיות שלה מבוססות על הערכות הגיוניות ,תחזיות אלו נתונות לסיכונים מסוימים
ולאי-ודאויות .בהתאם ,אין להתייחס לתחזיות אלו כהבטחה לכך שהן אכן יתממשו בפועל .מימוש
ו/או שינויים אחרים בתחזיות תלויים בגורמים שאין לדעת אותם מראש ,ולא נמצאים בשליטת בזק,
כולל גורמי סיכון ואופי הפעילות שלה ,התפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים חיצוניים והרגולציה
שמשפיעה על פעילויותיה .לבזק אין כל וודאות כי תחזיותיה אכן יתממשו ,ותוצאות הפעילות שלה
עשויות להיות שונות באופן מהותי מתחזיותיה ,בין היתר עקב גורמים שאינם תלויים בה .תחזיות
בזק מבוססות רק על הערכותיה נכון לתאריך זה ,ובזק אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות כל תחזית
ו/או הערכה שבמצגת על מנת שישקפו אירועים ו/או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת מצגת זו
• מצגת זו נועדה לשם תמצית ונוחות בלבד ,ואינה מיועדת להחליף את הצורך לעיין בדיווחים
שפרסמה בזק לציבור בטרם קבלת החלטה בדבר השקעה בניירות הערך שלה .המצגת אינה מהווה
הצעה לרכישת ניירות ערך שלה ואין להסתמך על המצגת לצורך קבלת החלטה בדבר השקעה
בניירות ערך של החברה
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בזק  -קבוצת התקשורת הגדולה בישראל ()2018

דירוג 'il.AA'-

הכנסות בסך
כ 9.3 -מיליארד ₪

 574,000לקוחות
טלוויזיה

Adjusted
בסך כ EBITDA 3.5-
מיליארד₪

 1.6מיליון קווי
אינטרנט

 2.2מיליון
לקוחות סלולר

 1.8מיליון
קווי טלפוניה
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האסטרטגיה
קבוצת בזק מיישמת תכנית אסטרטגית מקיפה וכוללת צעדים משמעותיים במסגרת החתירה
של החברה להתייעלות ושיפור הביצועים העסקיים .התכנית נותנת מענה לאתגרים עימם
מתמודדת הקבוצה ולצרכים העתידיים המתהווים בסביבת שוק התקשורת ,זאת בתוך
המגבלות הרגולטוריות המורכבות המוטלות על החברה
קבלת החלטות משמעותיות בכל נושאי הליבה של הקבוצה לשנים הבאות  -השקעות בתשתיות
אינטרנט מהירות ,היערכות לדור  ,5מעבר מטכנולוגיית לווין לפלטפורמת טלוויזיה מבוססת IP
שמירה על בזק כחברה חזקה ואיתנה פיננסית

בחינת קווי העסקים ,המיקוד העסקי והמודלים העסקיים של חברות הקבוצה
מיקוד בהתייעלות ,שיפור ביצועים ורווחיות

כל זאת תוך תפיסה של הסתכלות " "360על כלל בעלי העניין
ותוך הקפדה על שקיפות וממשל תאגידי
4

בזק קווי
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בזק קווי  -מיקוד בחצר הלקוח
בזק קווי שמה את "בית הלקוח" במרכז ופועלת להעמקת חוויית הלקוח ,באמצעות מגוון שירותים
• חיזוק הרשת האלחוטית בבית הלקוח
נתב  - BEמאז השקתו באפריל  ,2018למעלה מכ 150-אלף לקוחות שידרגו לנתב BE
(כ 15%-מקווי האינטרנט הקמעונאי)
שירותי ה Be-וה Bspot-משפיעים באופן מובהק על אחוז הנטישה (ירידה של כ)50%-
• הרחבה והעמקת סל המוצרים והשקת מוצרים חדשים ושירותי ערך מוסף (חיישנים וכדומה) בנוסף,
בזק מובילה בפתרונות לעסקים ומשרתת כ 180,000-עסקים קטנים ובינוניים בישראל
הכנסות ממנוי אינטרנט קמעונאי ()ARPU

93

₪

90

89

2017

2016
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בזק קווי  -כניסה לתחום מכר קמעונאי של ציודי הקצה
לאחרונה בזק קווי נכנסה לתחום שיווק ציוד קצה בשלב ראשון באמצעות מכר של
מכשירי סמארטפון ,ובהמשך יורחב ויועמק ההיצע לציודי קצה נוספים

בישראל קיים שוק
משמעותי של מכר ציודי
קצה .שוק הסמארטפונים
לבדו נאמד בלמעלה מכ3-
מיליון מכשירים הנמכרים
כל שנה בהיקף שנתי של כ
 7- 6מיליארד *₪

רתימת עצמת המותג
וכוח המכירה של בזק
תגדיל את פוטנציאל
ההכנסות הכולל
מתחום זה בצורה
משמעותית
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*מקור :חברת מחקרי השוקGFK -

בזק קווי  -מובילות במגזר העסקי

| מיליוני ₪

בזק מעצימה את שירותיה במגזר העסקי  -תוך מתן פתרונות חדשניים ללקוחותיה
אחוז מסך
הכנסות

50%
47%

2,095
2,012

47%

2,054

43%

42%

1,900
1,819

2018

2017

2016

2015

2014
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בזק קווי  -צמצום מצבת כוח אדם
מה בוצע
במהלך שנת  2018אושרה תכנית פרישה מוקדמת ל 407-עובדים בעלות כוללת
של  547מיליון ₪
בשנת 2018
פרישה מוקדמת של
 70עובדים  -חיסכון
שנתי של כ 24-מיליון ₪

בשנת 2019
פרישה מוקדמת של
 243עובדים  -חיסכון
שנתי של כ 80-מיליון ₪

בשנים 2020-2021
פרישה מוקדמת של
 94עובדים  -חיסכון
שנתי של כ 42-מיליון ₪

במסגרת עלות ההפרשה לשנת  2018נכללה כל יתרת העובדים המאופיינים
בעלות שכר ובעלות פרישה גבוהה מהממוצע אשר הועברו לחברה ממשרד
התקשורת
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בזק קווי  -צמצום מצבת כוח אדם
מה בתכנון
לחברה קיימת אפשרות
לפעול לניצול סך
פוטנציאל תכנית
הפרישה המוקדמת
שטרם אושרה למאות
עובדים נוספים :במסגרת
תנאי ההסכם הקיבוצי
הנוכחי
(עד שנת )2021

במקביל לחסכון השנתי אנו
צופים המשך זחילה של
כ 3% -בממוצע בשכר
העובדים הנשארים

עלויות הפרישה לעובד
צפויות להיות נמוכות
יותר בעתיד כתוצאה
מהפרשת כל העובדים
מועברים ב2018 -
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בזק קווי  -התכנסות של אתרי הנדל"ן
ומימוש נכסים משמעותי
מה בוצע
בחודש ינואר  2018מכרה החברה את מתחם סקיה (בצומת מסובים) תמורת כ 497-מיליון  ,₪ברבעון ה4-
לשנת  2018התקבל התשלום הראשון בסך  155מיליון  .₪כל תשלום עד  2022צובר ריבית ומועד התשלום
החוזי האחרון הינו ביוני 2023
בחודש דצמבר  ,2018חתמה החברה על הסכם להעברת משרדי בזק קווי מעזריאלי ת"א למשרדיה החדשים
בחולון .המהלך צפוי בשנת  2021להביא לחיסכון של עשרות מיליוני שקלים בהוצאות התפעוליות ,בעיקר
הפחתת דמי שכירות וארנונה לעומת דמי שכירות מעודכנים בתל אביב

מה בתכנון
בוצע מיפוי מחדש של
אתרי הנדל"ן והחברה
בוחנת מימוש נכסים
בהיקף של מאות מיליוני
שקלים בשנה הקרובה

ניצול הפריסה הפיזית ,חיבורי
התקשורת והשרידות האנרגטית
במבנים שברשות החברה לכניסה
לעולמות הData Center-
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בזק קווי  -פריסה והפעלת רשת הסיבים
בזק הינה החברה היחידה המוכנה ויכולה לפרוס רשת סיבים אופטיים ברחבי המדינה כולה בקצב המהיר ביותר
שדרוג מהירות תעבורת התקשורת לרמת "אולטרה"
החברה מנהלת דיונים עם גורמי המקצוע במשרד התקשורת במטרה לסכם על תנאים שיאפשרו
כניסה לפרויקט על בסיס כלכלי.

הדיאלוג הביא לצמצום פערים בין הצדדים בחלק מהסוגיות והחברה מצפה כי המשרד
יפרסם מדיניות המתמרצת השקעות מוקדם ככל שמתאפשר
עם זאת ,קיים קושי להעריך האם ומתי דיונים אלו יבשילו לכדי סיכומים מחייבים שיאפשרו

האצה של פריסת הסיבים ותחילת אספקת שירותים ,זאת בין היתר על רקע הבחירות
וחילופי שרים אפשריים
12

החברות הבנות

13

Bezeq

משרתים כ 4-מ' לקוחות מידי יום

14

מיצוי סינרגיות בחברות הבנות -
פלאפון YES ,ובזק בינלאומי
מה בוצע
מעבר לראשונה להנהלה משולבת -
ייעול הליכי קבלת ההחלטות ,לצד חיסכון של מיליוני שקלים
בשנה

בביצוע
מתקיים מו"מ עם ועדי העובדים של
פלאפון ובזק בינלאומי לצעדי
התייעלות נוספים במצבת כוח אדם
ולמימוש סינרגיות

ירידה של מאות עובדים במהלך המחצית השנייה של 2018
חסכון של כ 40% -בהוצאות ההנהלה
חיסכון כספי כתוצאה מרכש משותף  -בחירת משרד פרסום
אחד לשלוש החברות
חתימה על הסדר קיבוצי ב yes-בנוגע לתהליכי התייעלות
וסינרגיה  -ההסכם מאפשר התייעלות של כ 325-עובדים
ובנוסף רשאית  yesלהתייעל באמצעות אי גיוס של עובדים
נוספים ע"פ תקופת ההסכם
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מיצוי סינרגיות בחברות הבנות -
פלאפון YES ,ובזק בינלאומי
מה בתכנון
התאמת ההצעה השיווקית
ללקוח בדומה למגמות בישראל
ובעולם  -מכירת חבילות
תקשורת משולבות

נקודת מגע אחת
עם הלקוח  -שיפור
השירות ומניעת
נטישה

 - Cross Salesשיפור יכולת השיווק
ללקוחות אשר אינם מקבלים כיום
שירות משלוש החברות

מיצוי סינרגטי של מגוון
ערוצי ההפצה והשירות
של  3החברות -
ONE STOP SHOP

התייעלות בהוצאות
כוח אדם והוצאות
תפעוליות נוספות
באמצעות שיפור
תהליכים ורכש משותף
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פלאפון  -צמיחה לאורך שנים בכמות המנויים
מצבת מנויי פוסטפייד (באלפים)

1,831

1,817

1,799
1,760

1,729
1,696

Q4-18

Q3-18

Q2-18

Q1-18

Q4-17

Q3-17

1,663

1,659

Q2-17

Q1-17
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התוצאה  -בלימת השחיקה בהכנסות
הכנסות משירותים והפער מול התקופה המקבילה | מיליוני ₪
הכנסות
משירותים
פער בהכנסות
משירותים לעומת
תקופה מקבילה

1,755

1,782

)(27

)(36

2018

2017

1,818

)(181

2016

שנת  2018התאפיינה בעליית מדרגה נוספת בתחרות בשוק הסלולר עם כניסתו של מפעיל
נוסף .למרות זאת פלאפון הצליחה לבלום את השחיקה בהכנסות משירותים
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התוצאה  -בלימת השחיקה בהכנסות
שחיקת ההכנסות משירותי סלולאר של  3המפעילים הגדולים*| מיליוני ₪
361
27

8%

334

92%

391
37

490

9%
181

354

37%

454

35%

91%
309

2018

1,286

2017

 %השחיקה של פלאפון מסך השחיקה בהכנסות

63%

2016

832

65%

2015

 %השחיקה של פרטנר וסלקום מסך השחיקה בהכנסות
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בשוק הסלולר הסלוער ,פלאפון הצליחה לצמצם את השחיקה בהכנסות משירותים לעומת המתחרים
* ע"פ דוחות החברות

פלאפון  -צמיחה לצד חדשנות
צמיחה בבסיס הלקוחות
•
•
•
•

צמיחה במנויים  3שנים ברציפות
פריסת ריטייל רחבה
התמתנות בקצב הירידה בהכנסות משירותים על פני שנים
רשת הסלולר המתקדמת בישראל

חדשנות
רכבים מחוברים ,IoT ,PTT ,ביג דטה,
סייבר ,ענןESIM ,
20

רשת פלאפון – ממשיכים להאיץ את הקצב
כבר היום פלאפון ביצעה

דור  5בסלולר צפוי להביא

פלאפון נערכת לכניסת

פריסה טכנולוגית ארצית של

ללקוחות מהירויות חיבור

דור  5לישראל גם

 - 4X4 MIMOבלעדי בפלאפון

גבוהות ,כמו גם תמיכה

בהיבטים של הקצאת

ו Beam Forming-הקיימת

במספר רב יותר של

התדרים וגם בהיבטי

באחוזים בודדים בקרב

מכשירים המחוברים

תכנון ליבת הרשת בכפוף

המפעילות העולם.

לרשת במקביל

למכרז משרד התקשורת

הטכנולוגיה מאפשרת רשת
חדשנית ,איכותית ומהירה
בישראל
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בזק בינלאומי  -ספק ה ISP-המוביל בישראל
•
•
•
•

נתח שוק של 38%
תשתיות חדשניות
שחקן משמעותית
בשוק העסקי
שירותי  IPמתקדמים

החברה ממשיכה ליהנות
מיתרונותיה התחרותיים
ומפעילה תשתית איכותית
(כבל תת ימי) שבבעלותה

מנוע צמיחה מכירת טריפל  + STINGTVאינטרנט (ספק+תשתית)
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בזק בינלאומי  -קשת רחבה של שירותים
לשוק הפרטי והעסקי
מנועי צמיחה בשוק הפרטי והעסקי :סייבר ,מגוון רחב של פתרונות Cloud,
פתרונות לעסקים ,DR ,איחסון וגיבוי

פתרונות לעסקים

פעילות אינטגרציה לעסקים למעגל נרחב של לקוחות במגזר העסקי ובמגזר
הציבורי (רבים מהם לאורך שנים)  -השחקן הגדול בתחום
חוות שרתים ושירותים מנוהלים
מערך  Data centersבפריסה רחבה

הרחבת פתרונות מנוהלים ללקוחות באמצעות רשת חוות
שרתים מתקדמת ,שירותי ענן ויישומים עסקיים ובאמצעות
שירותי Professional Servicesבתחומי התקנה ,שירות וניהול
פרויקטים בעולמות  Cyber Security Networking,וSystem-
פתרונות לעסקים – בזק בינלאומי שחקן משמעותי בשוק צומח
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 - YESמותג התוכן האהוב

מובילות בתוכן
תוכן מקור מגוון ואיכותי
ותוכן בין לאומי מהשורה
הראשונה
מספר הלקוחות**

(באלפים)

584

582

**574

580

חווית צפיה איכותית

587

597

603

608

בישראל*

המותג עם שביעות
רצון הלקוח
הגבוהה ביותר
614

618

623

629

במרץ 2019
 YESזכתה
ב 21-פרסים
בטקס פרסי
האקדמיה
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Q1-2016 Q2-2016 Q3-2016 Q4-2016 Q1-2017 Q2-2017 Q3-2017 Q4-2017 Q1-2018 Q2-2018 Q3-2018 Q4-2018

* על פי מדד המותגים של גלובס 2018

** כולל תיקון רטרואקטיבי של  7,000מנויים בגין שינוי הגדרת מנוי עסקי

 - Sting by YESפלטפורמת  OTTלשוק
הLow Cost-
מותג צומח הפונה
לקהלים חדשים
ממשק דיגיטלי מלא

תוכן איכותי
מבית yes
נמכר בטריפל של בזק
בינלאומי
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מעבר לדור הבא  -שידורי  IPלהעצמת חווית הצפייה
והפחתת העלויות
החברה תבצע תהליך הדרגתי של
מיגרציה מעולם הלוויין לשידורים
באמצעות תשתיות  IPכחלק
מהמגמות המסתמנות בענף והעברת
הפעילות על גבי תשתיות הקבוצה

פלטפורמת ה IP-מאפשרת שדרוג משמעותי
של חוויית הצפייה עם פיצ'רים מוצריים
מתקדמים כגון חווית משתמש חדשנית
אינטואיטיבית ופרסונלית עם יכולות צפייה
מתקדמות הנגזרות מטכנולוגיית הענן

במהלך השנים הקרובות תבצע החברה תהליך מדורג של החלפת ממירים
תומכים עד למעבר מלא לשירות IP
העלות הקבועה ללוויין חיצוני תוחלף בשימוש בתשתיות הקבוצה

הגמשת המערך הלוגיסטי והוזלה במרכיבים כגון :רכש ממירים ,עלויות התקנה ושירות
ממירי מדף במקום ממירי  Tailor Madeעם גמישות במודל ההפעלה ללקוח
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ביטול הפרדה מבנית
ביטול ההפרדה המבנית מעוגן במסמך מדיניות שפורסם ע"י שר התקשורת בשנת 2012
ומבוסס על המלצות ועדת חייק .לדעתה של החברה ,כל התנאים מצדיקים ומחייבים את ביטול
ההפרדה המבנית בהתאם למסמך מדיניות זה
במהלך השנים פנתה החברה מספר פעמים בנושא למשרד התקשרות ולאור התמשכות אי
ההכרעה ,בחודש פברואר  ,2019קבוצת בזק הגישה עתירה לבג"צ כנגד משרד התקשורת
לביטול לאלתר של ההפרדה המבנית
ביטול ההפרדה המבנית יאפשר לחברה חיסכון בהוצאות התפעול תוך שיפור משמעותי של
השירות וחוויית הלקוח וניצול נכס מס נדחה
הקמת שותפויות – כצעד ביניים עד לביטול ההפרדה המנית ,החברה בוחנת הקמה של
שותפויות לכל חברת בת ונמצאת במגעים מול רשויות המס ומשרד התקשורת
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תוצאות כספיות
28

קבוצת בזק  -הכנסות
9,321
1,391

9,789
1,537

| מיליוני ₪
10,084
1,548

1,473

1,650

1,745

2,443

2,546

2,630

4,196

4,244

4,383

2018

2017

2016
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קבוצת בזק

  | *ADJUSTED EBITDAמיליוני ₪3,893

3,538

4,060
331

282
253
402

312
448

549

464

414

2,601

2,676

2,780

2018

2017

2016

* בניטרול הוצאות/הכנסות אחרות והשפעת תקן חשבונאי IFRS 16
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קבוצת בזק

-רווח נקי ו –  Adjustedרווח נקי*| מיליוני ₪

עיקרי הסיבות לירידה ברווח הנקי בשנת 2018
הפסד מירידת ערך (בעיקר יס)  1,675 -מיליוני ₪
הוצאה לפרישת עובדים  559 -מיליוני ₪

1,308

1,244

983

רווח נקי
Adjusted
2018

2017

2016
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* בניטרול הוצאות/הכנסות אחרות והשפעת תקן חשבונאי IFRS 16

קבוצת בזק  -תזרים חופשי

2,093

| מיליוני ₪

2,248

1,598

32

2018

2017

2016

קבוצת בזק  -השקעות

| מיליוני ₪

המשך ההשקעות בקבוצה תשמור על מובילות עתידית ויעילות תפעולית של קבוצת בזק

1,727
127

1,530

298

142

310

976

235

1,416
120
209

310

243

825

834

2017

2016
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2018

נתונים תפעוליים
ARPU

מנויים (סוף תקופה ,אלפים)

( ₪לחודש)

2,601
226
206
96

66

51

215
210
93

93

2,185

קווי טלפוניה

214
92

92

68

51

2,205

2,546

2,525

סלולר

57

57

58

52

53

53

Q2-18

Q1-18

1,818

1,843

1,865

1,889

1,030

1,046

1,079

1,103

626
574

1,916

1,124

584

582

580

587

617

600

574

532

Q1-18

Q4-17

תשתית אינטרנט
קימעונאי

טלויזיה

תשתית אינטרנט
סיטונאי
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Q4-18

Q3-18

Q4-17

Q4-18

Q3-18

Q2-18

סך קווי אינטרנט
37.8%

37.1%

1,656

1,663

1,662

Q4-18

Q3-18

Q2-18

36.1%

| קמעונאיים וסיטונאיים

34.7%
32.5%
1,653

30.1%
27.9%

1,635

1,608

26.2%
1,593

24.2%
1,580

22.5%

1,558
1,539

Q1-18

Q4-17

Q3-17

Q2-17

Q1 -17

Q4-16

Q3-16

מנוי תשתית (באלפים)

21.2%
19.3%
1,521

Q2-16

1,503

Q1 -16
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היבטים פיננסים

חוב פיננסי

שינוי מדיניות חלוקת
דיבידנד

תחזית לשנת 2019
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חוב פיננסי
בזק פועלת לניהול אחראי של כל ההיבטים הפיננסיים על מנת לבסס את חוסנה הפיננסי כולל
טיפול בחוב הפיננסי הקיים
עקרונות ניהול החוב הפיננסי
.I

החברה תקפיד על שמירה של יחסי כיסוי חוב גבוהים ועל קבוצת דירוג AA

 .IIהחברה מתכננת להקטין את היקף החוב הפיננסי ולהגביר את הגמישות הפיננסית
באמצעות הארכת מח"מ בעת מיחזור חוב
 .IIIהחברה מתנהלת עם יתרות מזומנים גבוהות
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שינוי מדיניות חלוקת דיבידנד
ביום  27.3.2019החליט דירקטוריון החברה לבטל את מדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה אשר
עודכנה לאחרונה על ידו ביום  .6.3.2018ההחלטה התקבלה מתוך נקיטת עמדה של בהירות ושל
שקיפות מול בעלי המניות ובנסיבות שנוצרו על רקע חוסר האפשרות לחלוקת דיבידנד בשל הצפי
לאי עמידה במבחן הרווח בשנתיים הקרובות .בהתאם ,הדירקטוריון החליט שלא יהיה נכון לשמר
מדיניות דיבידנד כאשר בפועל היא אינה אפקטיבית
אין בביטול המדיניות כאמור כדי למנוע מדירקטוריון החברה לבחון מעת לעת חלוקת דיבידנדים
לבעלי מניות החברה ,בהתחשב ,בין היתר ,בהוראות הדין ,במצב עסקי החברה ובמבנה ההון
שלה ,ותוך שמירת איזון בין הבטחת איתנותה הפיננסית ויציבותה של החברה ,לרבות רמת החוב
ודירוג האשראי שלה ,לבין המשך השאת ערך לבעלי המניות של החברה באמצעות חלוקת
דיבידנד שוטפת ,והכל בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה לגבי כל
חלוקה ספציפית וזאת כקבוע בתקנון החברה
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תחזית לשנת 2019
בהתבסס על המידע הידוע לקבוצת בזק כיום ,תחזית הקבוצה לשנת  2019הינה כדלקמן:
הרווח הנקי לבעלי המניות צפוי להיות בין כ 0.9 -ל 1.0-מיליארד ₪
ה EBITDA-צפוי להיות כ 3.9 -מיליארד
ה *CAPEX-צפוי להיות כ 1.7 -מיליארד

תחזיות החברה המפורטות הינן מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך .התחזיות מבוססות על הערכות,
הנחות וציפיות של החברה ,ובכלל זה  -התחזיות אינן כוללות גם השפעות ,של הפרשה לפרישה מוקדמת של עובדים
וחתימה על הסכמים קיבוציים בקבוצה לרבות הסדר קיבוצי בדי.בי.אס שרותי לווין ,וכן אינן כוללות השפעות של ביטול
הפרדה מבנית בקבוצה והליכי המיזוג עם חברות בנות וכל הכרוך בהם ,אם וככל שיתרחשו בשנת  .2019התחזיות
מבוססות ,בין היתר ,על הערכות הקבוצה ביחס למבנה התחרות בשוק התקשורת ולהסדרה הרגולטורית של התחום ,על
המצב הכלכלי במשק ובהתאם לכך ליכולתה של הקבוצה להוציא אל הפועל את תכניותיה לשנת  ,2019וכן בשים לב
לשינויים שיחולו באמור לעיל ,בתנאים העסקיים ובהשפעות שתהיינה להחלטות רגולטוריות ,שינויים טכנולוגיים,
התפתחויות במבנה שוק התקשורת וכיוב' או ככל שיתממש אחד או יותר מגורמי הסיכון המפורטים בדוחות הכספיים של
החברה
החברה תדווח ,ככל שיידרש ,על סטיות של  ± 10%ומעלה מהטווח או מהסכומים שצוינו בתחזית.

*  - CAPEXתשלומים בגין השקעה ברכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים
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הגדלת ההון הרשום
דירקטוריון החברה אישר לזמן אסיפה כללית אשר על סדר יומה אישור להגדלת הון המניות
הרשום של החברה במיליארד מניות בנות  1ש"ח ע.נ .כ"א ,וזאת כמהלך מקדים לקראת גיוס הון
פוטנציאלי לחברה בהיקף של  1-2מיליארד ש"ח באמצעות הנפקת זכויות ,והכל בכפוף להחלטות
ואישורים הדרושים לכך
ככל שיצא אל הפועל ,צפוי מהלך של הנפקת זכויות לאפשר ירידה מהירה בחוב ,שיפור ביחסי
הכיסוי ,שמירה על דרוג גבוה ,גמישות פיננסית לפעילות השקעה ופעילות תפעולית וכו'

נכון למועד זה ,טרם אושר פרסום תשקיף וביצוע גיוס מכוחו ,ואין ודאות כי יבוצע גיוס הון ובאיזה
עיתוי ,מבנה או תנאים
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תודה רבה!
למידע נוסף בקרו אותנו
בir.bezeq.co.il-
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