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 מר גרנות היקר,

 

ELLIOTT יחד עם קרנות שהיא מייעצת, להלן: " ( בע"מ.)יו.קיי יועצים(ELLIOTT )"או "אנחנו "

)להלן: "בזק" או "החברה"( מאז  מ"בע לתקשורת הישראלית החברה בזק מניות ב המחזיק
 .בזקמ 4.8%זכויות כלכליות של , וכעת מחזיקה ב2017אמצע שנת 

בזק, ואנו מאמינים שאפשר להציף נתוני ולניתוח  למחקר על,שקענו זמן ומאמצים ניכרים ה
. לבזק יש חברהה משל התאגידי שלהמ לשיפורניכר אם רק יינקטו הצעדים הנכונים  ערך

יסודות עסקיים מוצקים, כוח אדם למופת ופוטנציאל גדול, שבזכותם אנו גאים להיות אחד 
 היהשיהמשקיעים העצמאיים הגדולים בחברה. אנו כמהים לעבוד יחד אתך כדי להבטיח 

 שלהם היא ראויה.  ,משל תקיןואת המחויבות למ דירקטוריון,מבנה האת  הזו לחברה

במהלך השבועות האחרונים עקבנו מקרוב אחר הדיון הפומבי באשר לצעדים המשפטיים של 
והאפשרות של כינוס נכסים ושינויים בשליטה בחברה  )"יורוקום"( נושים נגד יורוקום תקשורת

שמאפשרת לה  שכבותהזו. יורוקום יושבת בפסגת פירמידת אחזקות ממונפת בת שלוש 
ים שצריך לפשט את מבנה . אנו מאמינלא משרתת את חובותיהלשלוט בבזק למרות שהיא 

בזק לבעלות של התאגידי משל המ אתולקפל לפחות שכבה אחת כדי להתאים  האחזקה הזה
כך שיובטח שהיתר  ,הכלכלית. אנו גם מאמינים שמטרה זו יש להשיג באופן מקצועי ושקוף

 ,יום בעל יכולות מקצועיות וכלכליותצשליטה חדש, אם בכלל, יינתן רק למשקיע או לקונסור
לסטנדרטים הגבוהים ביותר  תומחויבו תקשורתבשלו מומחיות רלוונטית בתחום השקעות 

 ידי.משל תאגשל מ

 של בזק, בהרכבו הנוכחי, לא מתאים עוד למטרה.  דירקטוריוןיתרה מכך, אנו מאמינים שה
ו/או ונים הן לחקירות בגין התנהגות פיננסית בלתי הולמת חמורה בבזק דירקטורים נתמספר 

 רשאים. בנסיבות הללו , אשר נמצאת בהליכים משפטיים נגדה מצד נושיהםויורוקל קשורים

של בזק להטיל ספק הן בעצמאות של הדירקטורים הללו והן ( stakeholders) העניין מחזיקי

של בזק  ם. אנו מאמינים שטובתדירקטוריוןכחברי ה במחויבויותיהםביכולתם להתמקד כראוי 

העצמאיים שמחזיקים יחד בעלי המניות לרבות  ,בה( stakeholders)העניין  מחזיקיכל של ו

משל התאגידי של מיידית לחיזוק המהחלטית ונקיטת פעולה  םימחייב ,מהמניות 73.7%
 החברה.

 מפתח בכיוון זה כוללים:הלדעתנו, צעדי 

בחקירות של הרשות לני"ע ו/או קשורים ליורוקום חייבים  שנחשדיםכל הדירקטורים  -
 ;מבזק ומכל החברות המוחזקות על ידה להודיע על התפטרותם לאלתר



הדירקטורים האלה צריכים להיות מוחלפים בדירקטורים עצמאיים ומקצועיים  -
, דירקטוריוןשל העצמאית שייבחרו מתוך רשימת מועמדים שתוצע ע"י ועדה מיוחדת 

לאחר היוועצות בבעלי המניות העיקריים של בזק, ויאושרו בהצבעה של בעלי המניות 
 וכן בהזדמנות הקרובה ביותר;

, הדירקטורים שימונו ע"י בעל הסופי בבזק בעל השליטהב בכל מקרה של שינוי -
רלוונטי בעסקים בסדר הגודל ניסיונם ה על סמךהשליטה החדש צריכים להיבחר 

יש אלה נקי המוכח שלהם. קודם למינויים של דירקטורים חדשים המוניטין ההזה ו
פת באסי ולאשרםעם בעלי המניות העיקריים של בזק על זהותם התייעצות  לקיים

 בעלי המניות הרלוונטית.

עותיים. הזמן שעובר ללא הזדמנויות קורצות ואתגרים משמ ניצבת בפניכפי שידוע לך, בזק 

. משום כך (stakeholders) העניין מחזיקיל כמשל יציבים וחסרי פניות פועל לרעת בעלות ומ

העניין  מחזיקישלו ראויים בזק ו ,תאגידיהמשל מהאנו מפצירים בך לתמוך בכינון 

(stakeholders ) של מומחיות, עצמאות ויושרה תמהיל נכוןשבו יש  דירקטוריוןכלומר  –בה, 

 למען העתיד.

במהלך השבועות הקרובים.  יקבלו התייחסות מהירהאנו מקווים בכנות שדאגותינו אלה 
 הגנהכדי להבטיח  ששמורים לבעלי המניות של בזקל הצעדים בכ לנקוט נכוניםבינתיים אנו 

 .דירקטוריוןה להיות לך או לחברי הה כל שאלה שעשויהאינטרסים שלנו ומקדמים בברכ על

 .שתתאים לךביותר אנו נשמח לדון במכתב זה בפגישה איתך בהזדמנות הקרובה 

 בברכה,

ELLIOTT ( בע"מייועצים )יו.קי.  


