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הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ רשות ניירות ערך
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הסרת צו המניעה לביצוע עסקת "וויוק" ואישור העסקה על ידי דירקטוריון ואסיפת בעלי  הנדון: 
המניות של "וויוק"

בהמשך לדיווחי החברה מיום 20 באוגוסט, 2020 (אסמכתה: 082114-01-2020) ומיום 23 
בדצמבר, 2020 (אסמכתה: 131605-01-2020) ("הדיווח הקודם") בדבר מימוש אחזקותיה של 
החברה (באמצעות חברת בת בבעלות מלאה) בקונסורציום הסיבים "וויוק", כחלק מעסקת השקעה 
כוללת, במסגרתה גורם בינלאומי ("המשקיע") יבצע השקעה מהותית בוויוק, אגב רכישת אחזקתם 
של חלק מבעלי המניות הקיימים (לרבות החברה) ("עסקת ההשקעה"), מתכבדת החברה לדווח 

ולעדכן כדלקמן:

בהתאם להחלטת בית המשפט המוסמך במאוריציוס (מקום מושבה של וויוק) ("בית המשפט"),  .1
הוסר צו המניעה לביצוע עסקת ההשקעה, לאחר תהליך משפטי אשר נוהל בהצלחה על ידי 
החברה ושותפיה. מיד עם הסרת צו המניעה על ידי בית המשפט, פנה בעל מניות המיעוט 
המפורט בדיווח הקודם, לשם החלת צו מניעה נוסף באמצעות בורר בעיר לונדון, אנגליה - אולם 

אף הבורר כאמור הורה על הסרת צו המניעה באופן מיידי.

יצוין כי המשקיע הודיע לוויוק ולבעלי מניותיה כי בכוונתו וברצונו לקדם את עסקת ההשקעה  .2
באופן מיידי ללא עדכון בתנאי העסקה המקוריים. כמפורט בדיווח הקודם, על פי תנאי הסכם 
ההבנות המפורט והמחייב אשר נחתם עם המשקיע, התמורה ברוטו בגין העסקה לחברה תעמוד 

על טווח של כ-  9.4-9.1 מיליון דולר ארה"ב (חלק החברה, לפני מס והוצאות).

בהתאם, ביום 19 ביולי, 2021 התכנסו דירקטוריון וויוק ואסיפת בעלי המניות של וויוק  .3
ואישרו ברוב של כ- %94 את ביצוע עסקת ההשקעה, לאחר שבמהלך התקופה האחרונה פעלה 
הנהלת החברה על מנת לגבש רוב באורגני וויוק לשם אישור עסקת ההשקעה, תוך חיזוק 

נוכחותה ומעמדה בוועדות וויוק.

במהלך הימים הקרובים יפעלו הצדדים לשם חתימה על הסכמים מפורטים מחייבים (אשר  .4
נוסחם כבר סוכם), וכן יפעלו לשם השגת התנאים המתלים לעסקת ההשקעה, אשר עיקריהם 
הנם אישורי ממונה על הגבלים עסקיים ואישורים מצד הבנקים המלווים של וויוק - אישורים 

אשר להערכת הצדדים צפויים להתקבל במהלך התקופה הקרובה.

יובהר כי האמור לעיל, הינו מידע צופה פני עתיד, כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-
1968, ומבוסס על הנחות החברה, הערכות הנהלה ותחזיות פנימיות בהתאם לנתונים הקיימים 
במועד זה. מידע צופה פני עתיד זה עלול שלא להתממש, או להתממש באופן שונה מן הצפוי, בשל 
גורמים שאינם תלויים בחברה, לרבות קבלת אישורי צדדים שלישיים, משתני שוק שונים ובפרט 
ביחס לגורמי הסיכון המפורטים בפרק תיאור עסקי התאגיד המצורף כפרק א' לדוח התקופתי של 

החברה לשנת 2020.

בכבוד רב,

סאטקום מערכות בע"מ

באמצעות: עמי ברלב, יו"ר
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