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 -ב יהמכירת אחזקותלעסקה את הגילת טלקום גלובל השלימה בהצלחה 
Wiocc מיליון דולר ארה"ב 9.5 -סך של כתמורה לב 

 
 : מסר עמי ברלב, יו"ר החברה

 
ממשיכה להציג יכולת מוכחת באיתור והשבחת חברות ופעילויות, תוך מימושן באופן גלובל גילת טלקום 

, תוך קיום נוכחות Wioccבמהלך השנים האחרונות, פעלנו על מנת להשביח את פעילותה ועסקיה של מיטבי. 
, וקידום אקטיבי של עסקאות ומיזמים רבים בתוך Wiocc, ניהול וועדות  Wioccאקטיבית בדירקטוריון 

Wiocc .פעילות השבחה זו הובילה לאיתור משקיעים איכותיים ולמימוש מוצלח ביותר של ההשקעה .
מעורבותה של גילת בעסקת ההשקעה הייתה מכרעת וכרוכה בתפעול עסקה מורכבת ביותר אשר כללה למעלה 

 ועוד. , צורך בהשגת אישורים רגולטוריים רביםצדדים שונים 13 -מ
 

, אשר החלה לפני כעשור DRC -היא פעילותנו בטלקום השבחה והאיתור של גילת דוגמא נוספת ליכולות ה
 הבשנה בלבד, ולאורך השנים יצר בודדים כמיזם מזערי אשר הניב הכנסות בהיקפים של מאות אלפי שקלים

מיליון דולר במצטבר  100 -קרוב לצבר הכנסות של  אשר הניבה לגילת טלקוםDRC -משמעותית בפעילות 
 אשר יושמה על ידי חברתנו. יזאת לאור פעילות הניהול, ההשבחה והפיתוח העסק -השנים לאורך 

 
שתי הדוגמאות הללו הצריכו סבלנות ואורך רוח, אך הניבו הצלחה גדולה ביותר. אנו מסתכלים קדימה 

 והצוות הניהולי שלה. לאתגרים הבאים, ומאמינים ביכולות החברה
 

 ההודעה:
 

 -השלמת עסקת מכירת אחזקותיה בעל היום ( מדווחת 1080597, גלטלסימול בורסה: ) גילת טלקום גלובל
Wioccמיליון דולר ארה"ב. 9.5 -, בתמורה לסך של כ 

 
תמורת העסקה תשמש, בהתאם לתנאי העסקה שהושגו, ובהתאם לתנאי אגרות החוב של החברה לביצוע: א. 

ב' של החברה, בהתאם לתנאי אגרות החוב, באופן אשר יותיר יתרה  -פירעון מוקדם של סדרות אגרות החוב ו' ו
הפתוחות מול וויוק, באופן  לא מהותית לפירעון עתידי בגין אגרות החוב מסדרה ב'; ב. סגירת יתרות הספקים

אשר יקטין את התחייבויות החברה, ותשלום הוצאות עסקה; ג. שמירת עתודה לתשלום מס בגין העסקה )אם 
 וככל ויידרש(. 

 
במהלך הימים הקרובים תפרסם החברה דיווח מיידי אשר יכלול פירוט בדבר התשלומים הצפויים למחזיקי 

ג' לעיל וביצוע ההתחשבנויות  -כוי התשלומים האמורים בסעיפים ב' ואגרות החוב של החברה, נטו, לאחר ני
 .בהתאם למתווה העסקה

 
עסקה זו, משפרת משמעותית את מבנה החוב של החברה, תוך הקטנת רמות המינוף של החברה, קיטון 

עלה בהוצאות המימון, ומשקפת את יכולות הביצוע העסקיות והניהוליות הגבוהות של הנהלת החברה, אשר פ
 לאורך השנים להשבחתה של וויוק בהצלחה, עד למכירתה. 

 
 :גילת טלקום ודותא
 

 באמצעות בעיקר שירותי תקשורת במתן בנות חברות באמצעות עוסקת א"בת בבורסה הנסחרת גילת טלקום
 תקשורת שירותי :עיקריים פעילות תחומי שני לחברה קרקעית. תשתית באמצעות גם אולם לוויין תשתית
 תקשורת. רשתות של והפעלה הקמה שירותי וכן העולמית האינטרנט ותשתית לרשת קישור ירותיש - נתונים

 מרבית .לוויין באמצעות ניידת לוויינית תקשורת שירותי מספקתהחברה   - ניידת לוויינית שירותי תקשורת
 מפעילי וביניהם ואסיהאמריקה  צפון ،באירופה גם לקוחות לחברה אך באפריקה ממוקמים החברה לקוחות
 כגון פנימיות רשתות ומפעילי ( עסקים פרטייםISP) אינטרנט שירותי ספקי ממשלות, תקשורת, רשתות

 החברה בינלאומיים. בישראל הומניטריים וארגונים מטרות רווח ללא לימוד, גופים פיננסיים, מוסדות ארגונים
 .ומשרדי ממשלה ביטחוניים לגופים מוכרת

 
 המשקיעים של החברה:למצגת 

 
https://maya.tase.co.il/reports/details/1396232 
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