


  

  מפורט הסדר נושים
   11-07-48425פר"ק 

  )בהסדר נושיםבע"מ ( 10תשואה 
  

"בית (להלן:  השופטת ורדה אלשייך)סגנית הנשיאה, אביב (כב' - בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי בתל

בע"מ  10תשואה להסדר הנושים בית המשפט את  אישר, אשר במסגרתה 2012בינואר  3מיום  )המשפט"

  :המתבסס, בין היתר") (ואת מינויו של עו"ד גיא גיסין כנאמן להסדר) החברהלן: ") (להבהסדר נושים(

 2011בדצמבר  11הבקשה לאישור הסדר נושים, כפי שהוגשה מטעם המפרק הזמני לבית המשפט ביום על  )1

  ;, על נספחיה)2011-01-358665(אסמכתא: 

על תיקונה  ),2011-01-332022 :(אסמכתא 2011בנובמבר  20ביום הצעת ההסדר המפורטת כפי שזו פורסמה על  )2

  ;)2011-01-341424: (אסמכתא 2011בנובמבר  28 מיום

) 2011-01-376185(אסמכתא:  2011בדצמבר  26כפי שזו הוגשה לבית המשפט ביום המפרק הזמני  התייחסותעל  )3

 , כפי שנמסרה למפרק הזמני בשיחות בין הצדדים;לעמדת רשות ניירות ערך

להסדר  '1כנספח (המצ"ב  2011בדצמבר  29 ביוםלבית המשפט ות המפרק הזמני כפי שהוגשו להבהרבכפוף ו )4

 להסדר) "הבורסה"(להלן: לאור עמדת אגף מס הכנסה ועמדת הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  מפורט זה)

 .(בהתאמה) 29.12.2011 -ו  28.12.2011בית המשפט בימים כבוד כפי שהוגשו ל

והכל כפי שיפורט  ,המפורט הסדר הנושים לפרסם בזאת את הנאמן להסדרמתכבד  - ) "ההסדר"ן: (הכל ביחד להל

  ן במסגרת דוח זה.להל

מיום  זה לבין הבקשה לאישור ההסדרבדוח מפורט הן האמור בהסדר יככל שתהא סתירה בכי  - יובהר בזאת 

בינואר  3ידי בית המשפט הנכבד ביום  , כפי שאושרה עלהאמורות , תיקוניה והבהרותיההנספחי ל, ע11.12.2011

  יגבר הנוסח שאושר על ידי בית המשפט כאמור לעיל. - ) "הבקשה לאישור ההסדר"(להלן:  2012

  

  רקע כללי על החברה  .א

 בבורסה לניירות ערך בתל אביב אשר ניירות הערך שלה רשומים למסחרהחברה הינה חברה ציבורית  .1

ייזום, רכישה, שיווק, ניהול והשכרה של נדל"ן ומסחר ב העסק . החברה")הבורסה(להלן: " בע"מ

  ברומניה ובישראל. 

ע.נ. אגרות חוב ₪  48,600,000הציעה החברה לציבור ל פיו , פרסמה החברה תשקיף, ע2007בחודש מאי  .2

כתבי  108,000 -) ו1כתבי אופציה (סדרה  324,000ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב'), ₪  43,200,000(סדרה א'), 

ע.נ. אגרות חוב (סדרה ₪  900"), כשכל יחידה כוללת היחידותיחידות (להלן: " 54,000 -) ב2ה (סדרה אופצי

) בדרך של מכרז 2כתבי אופציה (סדרה  2 -) ו1כתבי אופציה (סדרה  6ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב'), ₪  800א'), 

 .₪ 1,290על שיעור הריבית. היחידות הוצעו לציבור במחיר של 

 הושעה המסחר 2.5.2011החל מיום נכנסה החברה לרשימת השימור ו 24.01.2011החל מיום  .3

לשנת על ידי החברה של החברה על ידי הבורסה וזאת לאור אי פרסום דוחות כספיים  במניותיה 

עד ליום במניות . בהתאם להוראות הבורסה, אם לא יתקיימו התנאים לחידוש המסחר ואילך 2010

 2012בחודש ינואר . בהתאם לאמור לעיל, 24.1.2014מן המסחר ביום , ימחקו המניות 1.1.2014

 . שלה יכנס החברה לשנת השימור השנייהעתידה לה

 בחלוף שנה של השעיה, הינם כאלו ברשימה הראשית התנאים הנדרשים להחזרת המניות למסחר .4

של  קבל תמורה משמעותית בגין מכירת השלד הבורסאיל אשר אינם מותירים סיכוי של ממש

ובראשם המשקיעים  - נושי החברה כלל שיפור, ולו במעט, של מצב החזרת המניות למסחר ולהחברה, 

על כן, המפרק הזמני פועל נמרצות בימים אלה על מנת . מן הציבור באגרות החוב שהנפיקה החברה
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ט הנכבד פלדחות את מועד כניסת החברה לשנת השימור השנייה שלה ובכוונתו לפנות לבית המש

  ימים הקרובים בבקשה בעניין.ב

 

  נכסי החברה  .ב

 םנכסיההחברה,  יעל ידלמפרק הזמני שנמסר  לדיווחים מיידיים שפרסמה החברה ולמידעבהתאם  .5

  .'2כנספח זה  מפורט המצ"ב להסדר בתרשים האחזקות לחברה הינם כמפורטהיו העיקריים ש

  :בקצרה להלן יפורטו נכסי החברהעיקרי  .6

  בבאר שבעהחברה  יכסנ 6.1

. לחברה 248, 247, 241, חלקות 38003, גוש מ"ר 2,795בגודל של  נכס בבאר שבע ברחוב קק"ל  

היקף סופי מ"ר נוספים ( 6,000 - של כזכויות בניה בנכס וחניון תת קרקעי המאפשרות בניה 

  .)"נכסי החברה בבאר שבע"(להלן:  יקבע ע"י עיריית באר שבע)

 קינג דיוויד 6.2

רת הבת של החברה ברומניה קינג דיוויד השקעות בע"מ (להלן בחב 100%לחברה אחזקות של 

שונים "). קינג דיוויד מחזיקה, בין השאר, חברות בנות אשר מחזיקות בנכסים קינג דיוויד"

  ").נכסי החברה ברומניה(להלן: " ברומניה

להלן, נכסים אלו נמכרו לאחר הליך התמחרות שניהל המפרק הזמני,  16  -  11 כמפורט בסעיפים 

  .30.10.2011ובהתאם לאישור בית המשפט הנכבד מיום 

  

  נושים בעקבותיוהפירוק החברה וגיבוש הסדר  - השתלשלות העניינים   .ג

לאור חדלות פירעונה המובהק של החברה ולאור העובדה כי החברה לא פרעה במשך זמן רב את  .7

"מחזיקי (סדרה ב') (להלן:  -ותיה כלפי נושיה, מחזיקי אגרות החוב של החברה (סדרה א') ו התחייבוי

לבית המשפט אגרות החוב של החברה, מחזיקי הנאמנים ל, 2011ביולי  27), הגישו, ביום אגרות החוב"

ברה ) ובקשה למינויו של עו"ד גיא גיסין כמפרק זמני לח"בקשת הפירוק"בקשת פירוק לחברה (להלן: 

 .48425-07-11) והכל במסגרת הליך פר"ק מס' "הבקשה למינוי מפרק זמני"(להלן: 

"), לפיה אין לחברה תגובת החברהאת תגובתה לבקשת הפירוק (להלן: " 31.7.2011החברה הגישה ביום  .8

הגישו  2.8.2011התנגדות למינוי עו"ד גיסין לתפקיד מפרק זמני, בכפוף לאמור בתגובת החברה. ביום 

אמנים למחזיקי אגרות החוב, בקשה מוסכמת עם החברה למינויו של עו"ד גיא גיסין כמפרק זמני הנ

 ). "הבקשה המוסכמת למינוי מפרק זמני"מגילאון (להלן: ₪ אלפי  800ולקבלת מימון ביניים בסך 

נתן , ו48425-07-11נעתר בית המשפט לבקשה המוסכמת האמורה, במסגרת הליך פר"ק מס'  8.8.2011ביום  .9

 -" ו המינויצו פירוק זמני כנגד החברה במסגרתו מונה עו"ד גיא גיסין למפרק זמני של החברה (להלן: "

 " בהתאמה). המפרק הזמני"

הגיש המפרק הזמני דוח ראשוני לבית המשפט הנכבד בדבר פעילויותיו במסגרת תפקידו  15.8.2011ביום  .10

 ").ראשוניהדוח ה(להלן: " עד לאותו המועד האמור

כמפורט בדוח הראשוני האמור, מיד עם מינויו לתפקיד החל המפרק הזמני ללקט מידע ולבחון את נתוניה  .11

ולמקסום התמורה הפיננסיים של החברה ומצב נכסיה, כמו גם את דרכי הפעולה למימוש נכסי החברה, 

פעל המפרק מאז מינויו כאמור  -כך לטובת כלל נושיה ולצורך מכירתם בהליך מהיר ככל שניתן. מהם 

הזמני למימוש נכסי החברה ובכלל זה לגיבוש הסדר לטובת כלל נושי החברה למכירת השלד הבורסאי של 

 .דוח זהמפורט במסגרת כהחברה 

כפי שדווח לבית המשפט הנכבד במסגרת הגשת הדוח הראשוני, פרסם המפרק הזמני במסגרת האמור,  .12
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למימוש נכסי  התמחרותוהחל בהליך  ות בעיתונותהזמנה להציע הצע 10.8.2011וביום  9.8.2011ביום 

 החברה באופן שיטיב ככל האפשר עם נושיה כאמור. 

המפרק הזמני למסקנה כי על מנת  , הגיעשבוצע מול המתעניינים השונים ובדיקות שביצע מו"מלאחר  .13

סי לאשר את מכר נכ יש של החברה נושיהכלל לטובת ובגין מימוש נכסי החברה  התמורהלהשיא את 

הצעת איטח/יעקבי ואת מכר נכסי החברה ברומניה, במסגרת הצעת עדן, כפי  החברה בבאר שבע במסגרת

), ולגבש הסדר נושים "מכר נכסי החברה" ו/או "המכר"שהצעות אלו יפורטו להלן בקצרה (להלן ביחד: 

 .לחברה במסגרתו יימכר השלד הבורסאי של החברה בהתאם להצעת גילאון, כפי שתוגדר להלן

בקשה דחופה למתן הוראות ודוח ביניים שני מטעמו  3.10.2011בהתאם לאמור, הגיש המפרק הזמני ביום  .14

הצעת איטח/יעקובי  –במסגרתם הובא לאישור מכר נכסי החברה כמפורט לעיל (בבאר שבע וברומניה 

לפרטים ניתן והצעת עדן) ובקשה לכינוס אסיפות נושים של החברה לצורך אישור ההסדר (הצעת גילאון) (

 . )"הבקשה") (להלן: 2011-01-289950אסמכתא: , 3.10.2011לראות דיווח מיידי מיום 

אישר בית המשפט את מכר נכסי החברה בבאר שבע בהתאם להצעת איטח/יעקבי ואת  30.10.2011ביום  .15

תיה של מכר נכסי החברה ברומניה בהתאם לאמור בהצעת עדן וכן אישר כינוס אסיפות נושים ובעלי מניו

 .הז דוחהחברה לשם אישור הסדר נושים בהתבסס על הצעת גילאון, והכל כמפורט במסגרת 

 :כאמור אושרושעיקר תנאי ההצעות  .16

ו/או חברה מטעמו ו/או חברה שיש לו שליטה של לפחות  025038948הצעת מר יוסי איטח, ת.ז  16.1

ו/או  058024605עקבי, ת.ז ו/או פיני י 513054619ח.פ , חים י.ש אחים יעקבי בע"מבה והא %50

כפי שהתקבלה  - מהמניות בה %50ו/או חברה שבבעלותם לפחות  023026636אמיר יעקבי, ת.ז 

לרכישת נכסי החברה בבאר שבע (להלן:  27.9.2011מטעם הנ"ל למשרדי המפרק הזמני ביום 

 מע"מ פתבתוס₪ מיליון  5 -  משקפת תמורה כוללת בסך של כהצעה זו  -) ""הצעת איטח/יעקבי

מדובר בהצעה הגבוהה ביותר שהתקבלה  האמורה.בבקשה בהתאם למפורט  והכל והצמדה למדד

 .במשרדו של המפרק הזמני לרכישת נכסי החברה בבאר שבע, אשר גובתה בערבות בנקאית כנדרש

 27.9.2011כפי שנחתמה על ידו במשרדי המפרק הזמני ביום  ,047262944הצעת מר יצחק עדן, ת.ז  16.2

הצעה זו  -מניות החברה בחברת הבת קינג דיוויד  100%וש את נכסי החברה ברומניה, לרבות לרכ -

בהתאם למפורט  והכל) "הצעת עדן"(להלן:  ₪מיליון  3.5 - משקפת תמורה כוללת בסך של כ

 . האמורהבבקשה 

מדובר בהצעה הגבוהה ביותר שהתקבלה במשרדו של המפרק הזמני לרכישת נכסי החברה   

  .גובתה בערבות בנקאית כנדרשעמדה בתנאי ההזמנה להציע הצעות ואשר  ברומניה,

לכדי חתימה  אשר הבשילה), "גילאון" ו/או "המציעה"(להלן:  ) בע"מ1979גילאון השקעות (הצעת  16.3

בכפוף לאישור אסיפות הנושים, , לרכישת השלד הבורסאי של החברה, במסגרתה, 11.9.2011ביום 

יוקצו לגילאון מניות  ,(אשר נתקבלו כולם כמפורט בדוח זה) בימ"שאסיפת בעלי המניות ואישור 

מההון המונפק  99.5%וכתבי אופציה המירים למניות של החברה אשר יהוו יחד לאחר הקצאתם 

 4.95 -של כ כולל סךת תמורוזאת  ה בחברהוהנפרע של החברה, בדילול מלא ויקנו לגילאון שליט

  .)"הצעת גילאון"(להלן:  ה במסגרת דוח זהבהרחבבהתאם למפורט  והכל ₪מיליון 

מדובר בהצעה אשר גבוהה באופן משמעותי מההצעות האחרות שקיבל המפרק הזמני לרכישת   

  . השלד הבורסאי של החברה כאמור

  .להסדר מפורט זה '3כנספח מצ"ב  גילאוןהצעת 

יבוש ההצעות המחייבות זה המקום לציין כי הליך קבלת ההצעות כולו, לרבות המגעים עם המציעים וג .17

והמומלצות כמפורט לעיל, בוצעו והתגבשו חרף הפרעות בלתי פוסקות שהגיעו במקרים מסוימים עד כדי 

ניסיונות לחבל בהליך המכר מצד גורמים שונים. נסיבות אותן הפרעות וניסיונות חבלה, ראוי להן שיבדקו 
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 )3.1.2012אישור בית המשפט האמור מיום הנאמן להסדר (בהתאם לסמכויותיו אשר ניתנו לו בובכוונת 

לחקור את העניין ולהגיש בעניין זה בקשה נפרדת לבית המשפט, לאחר השלמת הליך המכר והסדר הנושים 

 . כולו

להתקבל  יםפויצבמסגרת שלושת ההצעות  ,המפורטת לעילתועבר מלוא התמורה כי לאחר ש - יצוין  .18

(לפני הוצאות פירוק ושכר טרחת המפרק  ₪מיליון  513.4 - סך כולל של כ - ההסדרבקופת במצטבר 

 הזמני כפי שיפורט להלן).

, לטובת האינטרסים של כלל נושי החברה, לסיים את הליכי הפירוק היהסבור כי נכון  הנאמן להסדר .19

לאור אישור בית המשפט את  - כך. הצעת גילאוןאישור בהתבסס על  ,חברהה נושילוהמכר ולגבש הסדר 

י גילאון כשהוא השליטה בשלד הבורסאי של החברה ליד ,ת גילאוןבמועד הקבוע בהצע ,רתועב ,ההסדר

 . נקי מנכסים, זכויות ו/או חובות

למסחר בבורסה. כל  של החברה יופסקו הליכי הפירוק של החברה, לשם החזרת מניותיה -לאור האמור 

יירות ערך שלה, כמו גם כל נכסי החברה וזכויותיה, לרבות זכויות התביעה של החברה ושל בעלי נ

אשר תוקם ותנוהל על ידי עו"ד  נושיםכפי שהן לזכות ולחובת קופת הסדר התחייבויות החברה, יועברו 

 .גיא גיסין כנאמן להסדר

מעבר לתמורות במסגרת זכויות קופת ההסדר,  כיבעבר, ההערכה הינה  כפי שציין הנאמן להסדר .20

ת מניות קינג דיוויד, וממכירת השלד הבורסאי של שמתקבלות ממכירת הנכס בבאר שבע, ממכיר

זכויות שונות כלפי צדדים שלישיים, אשר בכפוף לנקיטת בידי קופת הסדר הנושים יוותרו  החברה,

, אשר ישפרו את הליכים משפטיים כנדרש, עשויים להניב לקופת ההסדר סכומים משמעותיים נוספים

 ההחזר הצפוי לנושי החברה.

 

 מ פ ו ר ט ה ה ס ד ר    ה  .ד

 אישור ההסדרהשתלשלות העניינים ל  .1ד

עתר המפרק הזמני בבקשה לביהמ"ש המחוזי לאשר לו לכנס אסיפות נושים  3.10.2011כאמור, ביום  .21

חתמה על הצעה בלתי  אשרלגילאון  רתו יימכר השלד הבורסאי של החברהולפעול לגיבוש הסדר במסג

אישר בית המשפט הנכבד  30.10.2011ביום . 11.9.2011חוזרת לרכישת השלד הבורסאי של החברה ביום 

 .)2011-01-311241 :אסמכתא( את בקשה זו

 עסקה דוח הזמני המפרק פרסם 2011בנובמבר  8 ביום, כאמור הנכבד המשפט בית לאישור בהתאם .22

 30 ליום )"האסיפות"נושים ובעלי מניות של החברה (להלן:  אסיפות וזימון) חריגה פרטית הקצאה(

להלן ( להסדר כנאמן גיסין ד"עו של ומינויו ההסדר אישור, היתר בין, יומן סדר שעל, 2011ובמבר בנ

-2011: אסמכתאות - 2011בנובמבר  8זימוני האסיפות מיום  ראה לפרטים() "האסיפות זימוני": בהתאמה

  ).2011-01-321063 ו 2011-01-321057, 01-321105

וח (ד המפורטת ההסדר הצעת את הזמני המפרק פרסם 2011נובמבר ב 20 בהמשך לזימוני האסיפות, ביום .23

-2011: (אסמכתא 2011בנובמבר  28 מיום ועל תיקונ ,)2011-01-332022 :(אסמכתא 2011בנובמבר  20מיום 

  .")המפורטת ההסדר הצעת: "להלן( ))01-341424

) מובטחים בלתי/קדימה דין/מובטחים נושים( החברה של הנושים אסיפות התכנסו 2011בנובמבר  30 ביום .24

: אסמכתא( 2011בנובמבר  30 ביום מיידי דיווחלפרטים ראה ( ההסדר את וללא הסתייגות אחד פה ואישרו

2011-01-347010.( 

. כמפורט לעיל, באסיפה זו נכח בעל אסיפת בעלי המניות של החברההתכנסה גם  30.11.2011כמו כן, ביום  .25

הודיע על תמיכתו בהסדר. יחד עם זאת,  אשרמניות של החברה)  1,263,262 -מניות אחד (אשר מחזיק ב 
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 13:00בשעה  7.12.2011יום  -לאור היעדרו של מניין חוקי, נדחתה האסיפה למועד האסיפה הנדחית 

(לפרטים ניתן לראות דיווח מיידי  כלשהו לא התייצב בעל מניותלאסיפה זו  .)2011-01-347073 (אסמכתא:

 .))2011-01-355797(אסמכתא: ה בדבר תוצאות האסיפ

היות ועסקינן בחברה חדלת פירעון ובהליכי פירוק, וממילא בהתאם להסדר הנושים  על אף האמור, ואולם, .26

לאור הלכות בית המשפט בעניין והבלתי מובטחים אינם צפויים לקבל את מלוא חובם (ואפילו רחוק מכך), 

חשיבות בקיומה ובתוצאותיה של אסיפת בעלי המניות בדעה כי אין כל צורך או היה המפרק הזמני זה, 

העדר יש לאשר את ההסדר גם בוכי לאור אישור אסיפות הנושים השונות (פה אחד וללא הסתייגויות), 

  .אסיפת בעלי המניותאישור מ

בהתבסס על אישור כלל נושי החברה כאמור את ההסדר ועל הצעת ההסדר המפורטת, הגיש  - על כן  .27

 להסדר ליתן מנת על וזאת לבית המשפט לאישור ההסדר , בקשה2011בדצמבר  11ביום המפרק הזמני, 

(לפרטים בדבר בקשה זו ניתן לראות  דין פסק של תוקף - ביצועו לצורך והנדרשות בו הכלולות ולפעולות

 . )2011-01-358665: , אסמכתא2011בדצמבר  11דיווח מיידי מיום 

וזאת ואת מינויו של עו"ד גיא גיסין כנאמן להסדר  בד את ההסדראישר בית המשפט הנכ 3.1.2012ביום  .28

 )2011-01-376212(אסמכתא:  26.12.2011 ביום בכפוף להבהרות אשר הגיש המפרק הזמני לבית המשפט

 ביחס הבורסהעמדת אגף מס הכנסה ו רשות ניירות ערך, עמדת להסדר לאור עמדת 29.12.2011ביום ו

 להסדר.

להסדר  לעמדת רשות ניירות ערך 26.12.2011מיום ם בדבר התייחסות המפרק הזמני לפרטיכמפורט לעיל, 

-2011-01ות: (אסמכתא 27.12.2011מיום  יםמיידי ים, ניתן לראות דיווחכפי שנמסרה למפרק הזמני

כפי שאלו הוגשו לבית המשפט הנכבד ביום  הבהרות המפרק הזמני. כמו כן, )2011-01-376212 ,376185

כנספח מצ"ב  - כפיש נמסרו לבית המשפט הנכבד  , לאור עמדת אגף מס הכנסה ועמדת הבורסה29.12.2011

  זה. לדוח '1

 

  בקצרה עיקרי ההסדר  .2ד

מהון החברה  99.5%יות וכתבי אופציה המירים למניות אשר יהוו יחדיו במסגרת ההסדר יוקצו לגילאון מנ .29

 הצעת גילאון, והכל בהתאם לתנאי קופת ההסדראשר יועברו ל ₪מיליון  4.95בדילול מלא וזאת תמורת 

  כפי שיפורט בקצרה להלן: ו ,'3כנספח  ההסדר זלהמצ"ב 

מניות של החברה, ללא ערך נקוב, אשר יהוו לאחר  1,090,431,839במסגרת המכירה יוקצו לגילאון  29.1

כתבי אופציה המירים ל  37,202,968,613") וכן המניותמהון החברה (להלן: " 85%הקצאתן 

" כתבי האופציהמניות של החברה ללא ערך נקוב, וללא תוספת מימוש (להלן: " 37,202,968,613

 מהון החברה, בדילול מלא 99.5%") אשר יהוו יחד עם המניות, לאחר הקצאתם האופציותו/או "

  . )"ההקצאה"(הכל ביחד להלן: 

תיתן גילאון, בד בבד עם , ו45% -מוסכם כי אם וככל שירדו אחזקותיה של גילאון בחברה מתחת ל  29.2

אזי, לא ייחשב הדבר כמחייב  -ירידה כאמור באחזקותיה, הודעה לחברה בדבר מימוש אופציות 

וזאת אף אם הקצאת  1999 -לחוק החברות התשנ"ט  328הצעת רכש מיוחדת מכוח הוראות סעיף 

 .המניות בפועל, מבחינה טכנית, תבוצע בסמוך לאחר מכן

ה בתעודת מניה על שם החברה לרישומים, כנדרש על פי הנחיות המניות המוקצות תופקדנ 29.3

ו/או כל את מלוא דמי הרישום  םשלת גילאון. גילאוןהבורסה, עם הוראות להפקדתן בחשבונות 

   בכך. ךהכרותשלום אחר 

תקופת שנים ממועד ההשלמה (להלן: " 4כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש לתקופה של  29.4

אופציה תותאם בגין כל חלוקה של מניות הטבה ו/או הנפקת זכויות אשר "). כמות כתבי ההמימוש
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המועד הקובע את הזכאות להשתתפות בה תהיה בתקופת המימוש, באופן שלמחזיקים בכתבי 

ן, כאילו מימשו את כלל כתבי האופציה עובר יהאופציה יוקצו מניות הטבה ו/או זכויות, לפי העני

לעיל, המפרק הזמני יהיה רשאי לקבוע תנאים נוספים של  למועד הקובע כאמור. בכפוף לאמור

  כתבי האופציה. 

כאמור וזאת בתוספת מע"מ ₪ מיליון  4.95המניות והאופציות האמורות יוקצו לגילאון בתמורה ל  29.5

 "). התמורהכדין (להלן: "

ועד למדד שיהיה ידוע  15.7.2011התמורה תהא צמודה למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום 

עד התשלום בפועל של מלוא התמורה. התמורה שתוצע עבור רכישת הנכסים, הפעילות ו/או במו

  זכויות העבר תשמש לפירעון חובות החברה לנושיה.

במסגרת הצעת גילאון, כל זכויות החברה מכל מין וסוג שהוא, שעילתן נולדה לפני מועד ההשלמה,  29.6

/או אחד מהנכסים, לרבות השלד, חובות לרבות חובות כספיים של צדדים שלישיים כלפי החברה ו

חייבים, צ'קים של לקוחות (ככל שקיימים), הפסדים לצרכי מס וזכויות של החברה בגין הליכים 

משפטיים כנגד צדדים שלישיים שננקטו לפני מועד ההשלמה ו/או שעילתם נוצרה טרם מועד 

לו יועברו לקופת ההסדר לא יהוו חלק מן השלד הנמכר, וא"), זכויות העברההשלמה (להלן: "

בה תשמרנה הזכויות האמורות בידי המפרק הזמני ותשמשנה כמקור ) "קופת ההסדר(להלן: "

נוסף לתשלום לנושי החברה ולכיסוי התחייבויות החברה שנוצרו באמצעות המפרק הזמני במהלך 

 הפעלת החברה על ידי המפרק הזמני, בתקופת הפירוק הזמני והכל כפי שיפורט להלן.

השלד הבורסאי יירכש על ידי גילאון כשהוא נקי להלן,  4דבפרק כפי שיפורט בהרחבה  -כך  29.7

מזכויות ו/או שעבודים ו/או חובות. כלומר, השלד ייוותר ללא נכסים ו/או התחייבויות ו/או 

ערבויות, כולל ערבויות לחברות בנות, בגין כל התקופה שעד למועד ההשלמה (כולל) כאשר ההון 

 (אפס).  0החברה יהא העצמי של 

) ויינתנו לו הסמכויות "הנאמן להסדר"עו"ד גיא גיסין ימונה לנאמן לביצועו של ההסדר (להלן:  29.8

 חלק את מלוא הכספים שיצטברו בקופת ההסדר בניכוי הוצאותי ן. הנאמלהלן 'י בפרק כמפורט 

המפורט  בהתאם לתנאים הקבועים בהסדר לוהכו 64 ט להלן בסעיף , כפי שיפורלנושים ההסדר

 פי הוראות בית המשפט.-ועל ובחוק , לסדרי הנשייה הקבועים בדיןהנושים , לגובה נשיתלהלן

  

מפורטים להלן להתקיימות התנאים המתלים ה פהמכר השלד כפועסקת בהתאם להצעת גילאון, השלמת 

 וזאת עד למועד ההשלמה (כהגדרתו בהצעת גילאון):

המניות והאופציות (לרבות המניות שתנבענה ממימוש האופציות) תהיינה משוחררות, מתחולת  29.9

  . 1968 - ג' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 15המגבלות על מכירה חוזרת מכח סעיף 

גילאון לדירקטוריון  מטעםירקטורים ימונו כד הגברת בתיה כהנא אביטל ומר ירון ייניה"ה  29.10

 . ההחבר

, בהתאם 9.1.2012ביום  - כאמור לאור עמדת רשות ניירות ערך כפי שנמסרה למפרק הזמני

, תתכנס )2011-01-376212, 2011-01-376185(אסמכתאות:  27.12.2011לאישור בית המשפט מיום 

ה"ה של ל מנת לאשר את מינויים עוזאת, בין היתר, אסיפה כללית של בעלי מניותיה של החברה 

 לדירקטוריון כדירקטורים חיצוניים מטעם גילאון ברזילי -מר עמוס נוימן והגברת רווית הלוי 

  ).2011-01-376617אסמכתא:  27.12.2011את זימון האסיפה מיום החברה. (לפרטים ניתן לראות 

 להלן. יא בפרק והכל כמפורט   

  ;יבוטל הערך הנקוב של מניות השלד הבורסאי של החברה 29.11

  כל אגרות החוב של השלד מהמסחר בבורסה במועד שהנו עובר למועד ההשלמה; ימחקו 29.12
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 , וגילאוןמהון המניות 45% -מוסכם כי אם וככל שירדו אחזקותיה של גילאון בחברה מתחת ל  29.13

אזי, לא  -הודעה לחברה בדבר מימוש אופציות , בד בבד עם ירידה כאמור באחזקותיה, תשלח

 1999 - לחוק החברות התשנ"ט  328ייחשב הדבר כמחייב הצעת רכש מיוחדת מכוח הוראות סעיף 

  .וזאת אף אם הקצאת המניות בפועל, מבחינה טכנית, תבוצע בסמוך לאחר מכן

אזהרה המוטלים מחיקת או הסרת, כל השיעבודים, המשכונות, המשכנתאות, העיקולים והערות ה 29.14

  על השלד, לרבות זכויות צדדי ג';

הסדר על פיו, בין השאר, יימכר השלד הבורסאי ה, לצורך גיבוש יוקפאו לצמיתות הליכי הפירוק 29.15

נכסיה והתחייבויותיה של החברה יועברו לטובת כאשר כמפורט לעיל ולהלן, , של החברה כאמור

  נכסים ו/או התחייבויות.ולחובת קופת ההסדר, באופן שהשלד ייוותר ללא כל 

קבלת אישורו של הממונה על ההגבלים העסקיים, ככל הנדרש, לרבות אישור בתנאים, וכל אישור  29.16

  אחר שיידרש על פי דין, ככל שיידרש.

   .3.1.2012והן על ידי בית המשפט ביום  30.11.2011אושר על ידי כלל נושי החברה ביום מכר השלד  29.17

") להקצאת המניות הבורסהאביב בע"מ (להלן: "-רך בתלקבלת אישור הבורסה לניירות ע 29.18

בקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר כאמור. ההוצאות  הטפל בעצמת גילאוןוהאופציות. 

פעולה לשם כך  גילאון. המפרק הזמני ישתף עם גילאוןהכרוכות בקבלת האישור כאמור יחולו על 

  ככל שיידרש.

ים של החברה כנדרש על פי דין עד למועד ההשלמה. פרסום דו"חות תקופתיים שנתיים ורבעוני 29.19

טפל בהכנת והשלמת הדוחות כאמור, בשיתוף פעולה עם המפרק הזמני. עלות הכנת גילאון ת

  למפרק הזמני ותשולם מתוך תמורת השלד. גילאוןהדוחות כאמור תסוכם בין 

ן, תיחשב קבלת לא התקיים תנאי מהתנאים האמורים עד למועד ההשלמה, כהגדרתו בהצעת גילאו 29.20

ההצעה כבטלה ומבוטלת בדיעבד ולמפרע ולא תהיה למי מהצדדים כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות 

 תביעה ו/או זכות לסעד ו/או שיפוי ו/או פיצוי ו/או תרופה מכל מין וסוג לצד שכנגד בקשר עם כך.

וסכמת עם החברה, הגיש המפרק הזמני לבית המשפט הנכבד את הבקשה המ 2.8.2011נזכיר, כי ביום  .30

למינויו כמפרק זמני לחברה ולקבלת מימון ביניים. במסגרת בקשה זו ציין המפרק הזמני כי לאור חוב של 

), "הבנק הרומני"(להלן:  בנק טרנסילבניה ברומניה, לאלפי אירו 141.5 - סך של כהחברה אשר עומד על 

(להלן:  רומניהבוב תיאודור פלאדי בבוקרשט ברחאשר הינו בבעלות קינג דייויד, המצוי נכס בגין שעבוד על 

, בתנאים ש"ח 800,000בסך  מימון ביניים לחברהלהעמיד  2011ליולי  27, ביום גילאוןהסכימה  - ) "הנכס"

, וזאת על מנת להציל את הנכס ברומניה כאמור ולשלם את חוב חברת האמורה כפי שמפורטים בבקשה

  .8.8.2011לבקשה האמורה ביום  בית המשפט הנכבד נעתר .הרומני הבת לבנק

, מיד עם 8.8.2011כמפורט בדוח הראשוני מטעם המפרק הזמני, בהתאם לאישור בית המשפט האמור מיום  .31

. המפרק מגילאון₪  800,000הועבר לחשבון כמימון ביניים סך של פתיחת חשבון הבנק של קופת הפירוק, 

יו וכי עם תשלום סכום החוב, יעביר הבנק את כל הזמני, לאחר שקיבל את אישור הבנק על יתרת החוב אל

 141,500האישורים הדרושים המוכיחים על פירעון החוב וביטול זכויות הבנק לגבי הנכס, העביר סך של 

 אירו מחשבון קופת הפירוק לחשבון הבנק הרומני.

ים כזכור, במסגרת הבקשה המוסכמת האמורה אישר בית המשפט הנכבד כי בכפוף למימון הביני .32

תקבל גילאון זכות לרכוש את השלד הבורסאי של החברה בתמורה  - שהסכימה להעמיד גילאון לחברה 

וזאת אלא אם כן תתקבל בהמשך, כתגובה להצעה להציע הצעות אותה ₪ מיליון  4.95לתשלום סך של 

 פירסם הח"מ מתוקף תפקידו כמפרק זמני, הצעה לרכישת השלד הבורסאי של החברה אשר תהא גבוהה

"). במקרה זה, יתאפשר לגילאון לרכוש את ההצעה המשופרתלפחות (להלן: " 15% - מהצעת גילאון ב 

השלד הבורסאי לפי תנאי ההצעה המשופרת בהתאם לתנאים המפורטים בבקשה למימון ביניים הנ"ל. רק 
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ההצעה  אם גילאון לא תציע לרכוש את השלד הבורסאי על פי תנאי ההצעה המשופרת, יימכר השלד למציע

 המשופרת. 

במסגרת הליכי ההתמחרות שביצע המפרק הזמני לא התקבלה הצעה העומדת בתנאים המפורטים בבקשה 

על כן  - לפחות מהצעת גילאון  15%למימון ביניים האמורה והמפורטים לעיל ואשר עומדת על סך הגבוה ב 

  ).3.1.2012הובאה הצעת גילאון לאישור בית המשפט הנכבד (ואושרה כאמור ביום 

 

 ואת הפעולות הנדרשות לשם הוצאתו אל הפועלההסדר  אישור בית המשפט את  .3ד
 :למפורט להלן , בין היתר,טפבמסגרת אישור בית המשפט את ההסדר כאמור, ניתן אישור בית המש

 ;(כהגדרתה לעיל) אושרה ההקצאה .33

היינה משוחררות, מתחולת (לרבות המניות שתנבענה ממימוש האופציות) ת המניות והאופציות אושר כי .34

  . 1968 -ג' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 15המגבלות על מכירה חוזרת מכח סעיף 

, ותיתן גילאון, בד בבד עם ירידה 45% -אם וככל שירדו אחזקותיה של גילאון בחברה מתחת ל  אושר כי .35

ייב הצעת רכש אזי, לא ייחשב הדבר כמח - כאמור באחזקותיה, הודעה לחברה בדבר מימוש אופציות 

וזאת אף אם הקצאת המניות בפועל,  1999 - לחוק החברות התשנ"ט  328מיוחדת מכוח הוראות סעיף 

 ;מבחינה טכנית, תבוצע בסמוך לאחר מכן

  לדוח זה להלן.  יא בפרק אושר מינוי דירקטורים כמפורט  .36

  ערך הנקוב של מניות השלד;ביטול ה אושר .37

כל אגרות החוב של השלד מהמסחר בבורסה של החברה במועד שהנו עובר למועד  אושר כי ימחקו .38

את אגרות החוב של החברה מהרישום למסחר  . הבורסה תמחקההשלמה (כהגדרתו בהצעת גילאון)

  וממסלקת הבורסה.

תאות, העיקולים והערות האזהרה יבוטלו או יוסרו, כל השיעבודים, המשכונות, המשכנ אושר כי .39

  המוטלים על השלד, לרבות זכויות צדדי ג';

לנאמן להסדר (להלן: "הנאמן להסדר").  מינויו של עו"ד גיא גיסין כנאמן לביצוע ויישום ההסדר אושר .40

להלן). יוקנו כל הסמכויות והזכויות המוקנות על פי דין למפרק בהליכי פירוק רגילים על פי דין (כמפורט 

וכונס הנכסים  הנכבד בית המשפט הנחיותול הדין בכפוף להוראות הנאמן להסדר התאם לכך יפעלב

 ;הרשמי

ולאחר  28.12.2011עמדת אגף מס הכנסה כפי שזו הוגשה לבית המשפט הנכבד ביום  לאוראושר כי  .41

מס תישמר לאגף  -') 1(נספח  29.12.2011ביום שהתקבלו הערות המפרק הזמני לאמור בעמדה הנ"ל 

יום ממועד הגשת  60הכנסה הזכות לתקן את תביעת החוב שהוגשה מטעמו למפרק הזמני וזאת תוך 

 .2011 -ו  2010הדוחות הכספיים של החברה לשנים 

הפרדה משפטית בין החובות והזכויות של החברה, אשר יומחו כולם, באופן בלתי חוזר,  תבוצע אושר כי .42

, (להלן: "קופת ההסדר") הנושים ו"ד גיא גיסין כנאמן להסדרלידי "קופת הסדר" אשר תנוהל על ידי ע

לצורך הטבת נזקיהם של הנושים ובעלי המניות, לבין החברה אשר תיוותר כשלד בורסאי גרידא ללא 

 .בהרחבה במסגרת דוח זה והכל כמפורט זכויות וחובות וללא הון עצמי, והליכי הפירוק כנגדה יופסקו

ולהתייחסות המפרק הזמני אליה מיום  כאמורי שהוגשה לבית המשפט עמדת הבורסה להסדר כפ לאור .43

לאור העובדה שעם אישור ההסדר, אגרות החוב ימחקו מן המסחר אושר כי ') 1(נספח  29.12.2011

ליתן צווים לבורסה  אישר בית המשפט ,, ויימשכו אגרות החוב של החברהכאמור וממסלקת הבורסה

  "), כדלקמן:ולמסלקת הבורסה (להלן: "המסלקה

את כלל היתרות הרשומות במסלקה לזכות חברי  לנאמן להסדרליתן צו למסלקת הבורסה להעביר   .א
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  המסלקה, נכון ליום מחיקת ניירות הערך מהרישומים במסלקה;

ליתן צו לחברי הבורסה לשמור את כלל היתרות הרשומות לזכות מחזיקי אגרות החוב של החברה   .ב

  ליום מחיקת ניירות הערך;

ן צו למסלקה ו/או לבורסה כי כצעד משלים למחיקת אגרות החוב מהרישום למסחר בבורסה, לית  .ג

יימשכו אגרות החוב הרשומות לזכות חברי מסלקת הבורסה בחשבונותיהם במסלקה, ויימחקו אלו 

  מרישומי המסלקה; 

ות את תעודות אגר לנאמן להסדרליתן צו לחברה לרישומים של ניירות הערך של החברה להעביר   .ד

  החוב שברשותה;

האפשרות לבצע חלוקה עתידית של כספים להם זכאים  הנאמן להסדרוכל זאת על מנת שיהא בידי 

  ;הנושים בהתאם להסדר שלא באמצעות המסלקה

המניות שיוקצו על פי ההסדר והמניות שתנבענה ממימוש כן לאור עמדת הבורסה האמורה, יובהר כי  .44

 ;מונפקות ונפרעות במלואן תהיינה -) לעילהאופציות (כהגדרתן 

   ;הוקפאו לצמיתות הליכי הפירוק של החברה .45

עובדי החברה יוכלו לקבל את זכויותיהם, לרבות הזכות לגמלה מהמוסד לביטוח לאומי, וזאת בהתאם  .46

, מפעלי אלקטרודות זיקה בע"מ (בפירוק) נ' בנק לאומי 18061/04להלכת בית המשפט בבש"א (חי') 

  לישראל בע"מ;

כן אושר  .תיחשבנה כהוכחות חוב אשר הוגשו במועדן 26.10.2011כחות החוב אשר הוגשו עד ליום כל הו .47

הנושים אשר לא הגישו את תביעת חובם למפרק הזמני עד למועד האמור, בהתאם להוראת בית  כי

יום  30לנאמן להסדר תוך , יהיו רשאים להגיש את תביעת חובם כלפי החברה 19.9.2011המשפט מיום 

. תביעות חוב אשר תוגשנה לאחר )2012בפברואר  2(קרי, עד ליום  האמור בית המשפטועד אישור ממ

יהיו מנועים  -לא תתקבלנה ונושים אשר לא יגישו את תביעת חובם במועד האמור  -המועד האמור 

ה מלהגיש את תביעת חובם כלפי החברה ולא יהא למי מהם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החבר

 ו/או קופת ההסדר ו/או הנאמן להסדר ו/או מי מטעמו בגין כך;

לאור העובדה שהשליטה בשלד הבורסאי של החברה עוברת לגילאון, ולנאמן להסדר הנושים לא תהיה  .48

אתר יקים הנאמן להסדר באמצעות המגנ"א,  -מחזיקי אגרות החוב  - עוד אפשרות לדווח לנושים 

מטעם החברה ו/או הנאמן להסדר  הדיווחיםאתר זה יבוצעו כלל  . באמצעותאינטרנט של קופת ההסדר

  .לנושי החברה

   .האמורות לעיל , והבהרותיהעל נספחיהמפורט בבקשה לאישור ההסדר האמורה, והכל כ

, על כל את ההסדר המפורט במסגרת מסמך זהבית המשפט הנכבד אישר  3.1.2012כאמור ביום  -יובהר כי 

להוסיף ולפנות לבית המשפט הנכבד בבקשה למתן  ושומר על זכות הנאמן להסדרר הוראותיו ונספחיו, כאש

הוראות ו/או למתן צווים ספציפיים אשר ידרשו לשם יישומו של ההסדר, ככל שתידרשנה הוראות ו/או צווים 

  .כאמור

  

 הליכי הפרדת השלד הבורסאי  .4ד

ויות של החברה, אשר יומחו כולם, באופן ביצוע הפרדה משפטית בין החובות והזכ והנ בהסדרעקרון יסוד  .49

לצורך הטבת הנושים,  עו"ד גיא גיסין כנאמן להסדרבלתי חוזר, לידי "קופת הסדר" אשר תנוהל על ידי 

 לבין החברה אשר תיוותר כשלד בורסאי גרידא ללא זכויות וחובות ,נזקיהם של הנושים ובעלי המניות

 .קווללא הון עצמי, והליכי הפירוק כנגדה יופס

החברה תמחה את כל זכויותיה ונכסיה, מכל מין וסוג שהוא וללא יוצא מהכלל, בין אלה שצמחו כמו כן,  .50

, קיימיםובין אלה שצמחו לאחריהם, למעט ההפסדים הצבורים המוכרים למס, ככל ש הפירוקלפני הליכי 
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 . הסדר הנושיםלקופת 

 :ההמחאה תבוצע באופן הבא .51

בהמחאה  לקופת הסדר הנושים שתנוהל על ידי הנאמן להסדר,חו ובעלי המניות ימ , נושיההחברה 51.1

כל מוחלטת ובלתי חוזרת, כל טענה ו/או דרישה ו/או עילת תביעה ו/או כל סעד העומדים להם כנגד 

נושאי משרה לשעבר כנגד חייבים, רשויות,  -צד שלישי שהוא, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור 

ברה וכל צד שלישי אחר, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות בחברה, בעלי שליטה קודמים בח

ההגדרה, רו"ח, יועצים, גופים מוסדיים שונים וכן חברות ביטוח אשר העניקו למי מהנ"ל ביטוח 

לנושיה הנסיבות אשר הובילו לקריסת החברה. לחברה ו/או לרבות בקשר עם אחריות מקצועית, 

, ביחס לעסקאות צדדים שלישיים כאמורתביעה כנגד לבעלי מניותיה, עשויות להיות זכויות ו/או 

וכן כל זכות ₪ שבוצעו בקשר עם החברה, אשר הובילו לאובדן נכסים וזכויות בהיקף של מיליוני 

לתביעה כספית אחרת כנגד צד שלישי כלשהו, ללא הגבלה בזהות הצד השלישי, עילת התביעה 

למועד כניסת לות שבוצעו בקשר אליה קודם בקשר עם פעילות החברה או פעו לושווי התביעה, והכו

  . החברה לפירוק זמני

הנושים יתנו את הסכמתם כי החברה תמחה את חובותיה כלפיהם ל"קופת  -כמפורט לעיל  51.2

 .או נכס ואגרות החוב ההסדר" ובכך ישחררו את השלד הבורסאי של החברה מכל חוב

י והמחאתם לקופת ההסדר במתכונת ההכרח שבהפרדת הזכויות והחובות של החברה מהשלד הבורסא .52

 :המוצעת, נובע מהנסיבות המרכזיות הבאות

כידוע, אחד התנאים בהצעת הזוכה לרכישת הזכות לרכישת השליטה בחברה, היא כי החברה  52.1

תועבר לשליטתו כשהיא "ממורקת", קרי במועד העברת השליטה בחברה, היא תהיה נקייה 

 רקאמור, מכירת השלד הבורסאי של החברה אפשרית מנכסים ו/או התחייבויות כלשהן. לאור ה

 ככל שחובותיה של החברה יופרדו ממנה כך שיומחו ויטופלו על ידי קופת ההסדר;

, זכויות התביעה הפוטנציאליות של החברה כלפי צדדים שלישיים אשר להסדר למיטב ידיעת הנאמן 52.2

לבעלי מניותיה, לפיכך, על ו/או  לנושיהעוולו כלפיה, הנן מורכבות ושייכות במעורב לחברה ו/או 

, מנת להבטיח את אפקטיביות ההליכים המשפטיים שיינקטו, במסגרת ההסדר, ימחו החברה

 לטובת קופת ההסדר. הנאמןלהסדר ובעלי המניות כאחד את זכויות התביעה שלהם לנאמן  נושיה

ת הדרושות לשם , בכפוף לאישור בית המשפט, לאחר גיבוש הטענות המשפטיות והעובדתיולהסדר

 כנגד מי מהגורמים שצוינו לעיל.ו/או בחקירה כך, יפעל לפתוח בהליכים 

 החברה שנרשמו לטובת של השעבודים במרשם הרשומים השעבודים כל צו בית המשפט לפיו יימחקו ניתן .53

 התחייבויותיה. בקשר עם נושי החברה

ימחקו בכל  החברה מחובות והנובעים הנושים לטובת וכו' הרשומים עיקול, הערה במרשמים, שעבודים כל .54

מהחברה הוא  הנושים, להיפרע הסדר אישור יבקש, לאחר החברה של כלשהו הנוגע לחברה. היה ונושה

 ובכל , בהתאם לתנאי ההסדר ובכפוף להם,הפירוקההסדר בלבד ו/או קופת  יוכל לעשות זאת מקופת

 מהחברה. להיפרע יוכל מקרה לא

וב של החברה לנושים ובכללם לרשויות המס כפי שיקבע בהליך אישור הוכחות כמו כן, יודגש כי סכום הח .55

 החוב ייחשב כחוב הסופי לנושים. 

 אם חברות בנות בין לטובת החברה ערבות כלשהו לרבות שלישי צד כלפי החברה שערבה כל ערבות תבוטל .56

 לאו. אם ובין הערבות מכוח תביעה עילת שלישי לצד קמה

כויות של הנושים ובעלי המניות בכספי קופת ההסדר ינוהלו בהתאם לדיני חדלות מובהר בזאת כי כל הז .57

הפירעון. בהתאם לכך, חלוקת הדיבידנדים מתוך "קופת ההסדר" תיעשה כך שקודם כל יפרעו מלוא 

  החובות לנושים, בהתאם לסדר הקדימויות בין הנושים וככל שיתקבלו כספים בקופת ההסדר.
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נו כל הסמכויות והזכויות המוקנות על פי דין למפרק בהליכי פירוק רגילים על פי לנאמן להסדר הנושים יוק .58

בכפוף להוראות ולפיקוח בית המשפט וכונס הנכסים , ובהתאם לכך הוא יפעל ')י בפרק (כמפורט להלן  דין

 .הרשמי

ס הכנסה כפי שזו הוגשה לבית המשפט הנכבד ביום אושר כי בהתאם לעמדת אגף מכאמור לעיל,  .59

תישמר לאגף מס הכנסה הזכות  -ולאחר שהתקבלו הערות המפרק הזמני לאמור בעמדה הנ"ל  28.12.2011

יום ממועד הגשת הדוחות הכספיים של  60לתקן את תביעת החוב שהוגשה מטעמו למפרק הזמני וזאת תוך 

 .2011 -ו  2010החברה לשנים 

  

 כספיים שיעמדו לטובת החלוקה בהסדרמקורות   .ה

 ₪;מיליון  5סך של  -ממכירת נכסי החברה בבאר שבע בהתאם להצעת איטח/יעקבי  .60

 ₪;מיליון  3.5סך של  - ממכירת נכסי החברה ברומניה בהתאם להצעת עדן  .61

 ₪;מיליון  4.95סך של  - ממכירת השלד הבורסאי, בהתאם להצעת גילאון  .62

בות, כספים שיושבו לחברה כתוצאה מחקירות שיערוך הנאמן להסדר, חייבים שונים כלפי החברה לר .63

 כמפורט במסגרת הסדר זה להלן.

 :הוצאות פירוק ושכ"ט .64

מהסכומים המפורטים לעיל יש לנכות הוצאות פירוק ששולמו במהלך הפירוק בגין : הוצאות פירוק 64.1

הוצאות שוטפות , שחרור שעבוד שרבץ על הנכס ברומניה, הכנת דוחות כספייםמקדמות עבור 

וכן הוצאות ₪)  985,000(משכורות, שכירות וכו') וכיוצ"ב (סך העומד נכון להגשת הצעה זו על 

פירוק שעתיד המפרק הזמני לשלם לרבות, לשם השבת מניות החברה למסחר בבורסה (סך מוערך 

 ₪). 500,000 -של כ 

   :שכ"ט 64.2

, סי החברה ברומניה והשלדכבר מומשו (נכסי החברה בבאר שבע, נכ ביחס לנכסים אשר 64.2.1

ייקבע בהתאם לתקנות החברות ) שכר טרחת הנאמן להסדר בכפוף לאישור המתבקש

כפי שיאושר על ידי  ,1981-(כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), תשמ"א

 . הנאמן להסדרבית המשפט לבקשת 

ות נוספים כפי שיעלה ביחס לגביית חובות עבר של חייבים שונים כלפי החברה וכן ממקור 64.2.2

מכל  15%שכר טרחת הנאמן להסדר יהא סך של  -מחקירות שיבצע הנאמן להסדר כאמור 

סכום שיתקבל בפועל בקופת ההסדר, כתוצאה מפעולות הנאמן להסדר המפורטות לעיל, 

 .וזאת בתוספת מע"מ כדין

שמינויים  לצורך ביצוע חקירות שיבצע הנאמן להסדר, באמצעות צוותו או בסיוע חוקרים 64.2.3

שעות עבודה, לפי  250 - יובא לאישור בית המשפט, יוקצו בשלב ראשון סך של כ 

 הבאים: המופחתיםהתעריפים 

 בתוספת מע"מ;₪  650 -שעת שותף   .א

 בתוספת מע"מ;₪  500 - שעת עו"ד שכיר   .ב

  בתוספת מע"מ.₪  300 -שעת מתמחה   .ג

 המפורטות לעיל לרבותכל ההוצאות שיוציא הנאמן להסדר בעין לצורך ביצוע הפעולות  64.2.4

ישולמו מקופת ההסדר וזאת לאחר הגשת בקשה מתאימה  -העסקת שירותי בעלי מקצוע 

 וקבלת אישורו של בית המשפט של פירוק בעניין.

לפני תשלום כספים שיושבו לחברה סך המקורות אשר יעמדו נטו לחלוקה בין נושי החברה ( - דהיינו  .65
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תשלום שכר טרחת הנאמן להסדר) וכן לפני וך הנאמן להסדר כתוצאה מחייבים שונים ומחקירות שיער

 .₪מיליון  11.96 -עומד על כ 

 ברי, כי כפי שיפורט להלן, התחייבויות החברה עולות אלפי מונים על שווי סכום נכסיה.  .66

 

  כלפי נושיה  התחייבויות החברה  .ו

שתביעות אלה נבדקו על ידי ומבלי  26.10.2011בהתאם לתביעות החוב אשר הוגשו למפרק הזמני עד ליום 

  :עומדים חובות החברה לנושיה, כדלקמן המפרק הזמני והוכרעו לגופן

 :נושים מובטחים .67

, שמובטחת במשכנתא )"בל"ל"לישראל בע"מ (להלן:  לבנק לאומי ₪ מיליון 1.8 - לחברה יתרת חוב של כ

העביר בל"ל למפרק הזמני  27.9.2011כי ביום  - יצוין  על הנכס בבאר שבע (כאמור לעיל).מדרגה ראשונה 

 את הסכמתו למכר נכסי החברה בבאר שבע. 

  . '4כנספח ומסומנת  הסכמת בל"ל מצ"ב

 :נושים בדין קדימה .68

 ₪; 111,326: , עומדת על סך של כת החברה כלפי עובדיםהתחייבו 68.1

 ₪; 2,842בגין שכירות ודמי ניהול, עומדת על סך של כ: התחייבות החברה  68.2

 ₪; 36,465המס עומדת על סך של כ: לפי רשויות התחייבות החברה כ 68.3

  ₪. 150,633, הינו כ: בדין קידמהקרי, סך התחייבויות החברה בגין חובות 

  :בלתי מובטחיםנושים  .69

 ₪; 64,289,701מחזיקי אגרות החוב סדרה א', עומדת על סך של כ: התחייבות החברה כלפי  69.1

 ₪; 63,638,463עומדת על סך של כ:  מחזיקי אגרות החוב סדרה ב',התחייבות החברה כלפי  69.2

 ;₪ 1,114,844ספקים, עומדת על סך של כ: התחייבות החברה כלפי  69.3

 ;₪ 654,146אחרים, עומדת על סך של כ: התחייבות החברה כלפי  69.4

  ₪. 129,697,154, הינו כ: חובות נושים בלתי מובטחיםקרי, סך התחייבויות החברה בגין 

  

  סדר הנושיםשיעורי ההחזר הצפויים במסגרת ה  .ז

  משיעור חובם. 100%: לנושים המובטחים .70

  משיעור חובם. 100%לנושים בדין קדימה:  .71

חובם באופן מיידי. סכומים נוספים יחולקו, ככל שיתקבלו מגבייה  משיעור 7.7% - לנושים בדין רגיל: כ  .72

 לעיל. 'ה  ובפרק דוח זהוהליכים משפטיים כנזכר במסגרת 

. כן מודגש כי שיעורי ההחזר הנ"ל נובעים באופן לעיל 64 מודגש כי הסכומים האמורים כפופים לאמור בסעיף 

ישיר ממימוש הנכסים שמומשו על ידי המפרק הזמני בניכוי ההוצאות בגינן, המוערכות עד שלב זה וללא 

ות לסכומי הגבייה הנוספים שאמורים להיגבות, ככל שיתקבלו בקופת ההסדר, אשר צפויים להגדיל התייחס

  את שיעורי ההחזר האמורים. 
התמורה הנוספת העתידה להתקבל ממכירת  הייתה מתקבלתכי ללא ביצוע הסדר הנושים לחברה, לא  ,יצוין

ר את מניות השלד הבורסאי) כך שבמקרה (ללא ההסדר לא ניתן יהא למכו זההסדר בהשלד הבורסאי כאמור 

הנושים הבלתי מובטחים של החברה להיפגע במלוא סך התמורה האמורה להתקבל ממכירת היו זה צפויים 

במצב זה הפגיעה שתיגרם לנושי החברה הבלתי מובטחים הינה אנושה.  -מיליון כאמור לעיל)  4.95השלד (סך 

  יטבית בנסיבות העניין עבור הנושים הבלתי מובטחים.אין ספק כי חלופת ההסדר הינה המ - לפיכך 
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 בהסדר ביצוע התשלומים  .ח

התשלומים לנושים יבוצעו בהתאם ובכפוף להוראות בית המשפט ובהתחשב בערעורים שיכול ויוגשו על  .73

 . כמפורט להלן בתביעות החוב הנאמן להסדרהכרעות 

ף לאישור בית המשפט או הכנ"ר, לדחות , ובכפוועל פי שיקול דעת יהא רשאי הנאמן להסדרבכל מקרה  .74

 ו/או להקדים תשלומים למי מהנושים, כולם או מקצתם.  

במקרים בהם כרוך התשלום לנושה בקבלת חשבונית מס מהנושה ותשלום מע"מ בגין סכום זה ישולם  .75

הסכום מתוך קופת ההסדר רק לאחר קבלת ההחזר ממע"מ (ולרבות בדרך של קיזוזו) אצל החברה 

 ו על ידה לקופת ההסדר.  והעברת

  

  מנגנון תביעות החוב  .ט

בהתאם למפורט  הנאמן להסדרנתוני החובות אשר ישמשו לביצוע הסדר הנושים יהיו כפי שייקבעו על ידי  .76

 . בדוח זה

לצורך  תחשבנה כהוכחות חוב שהוגשו במועדן 26.10.2011ליום  עד ניםכל הוכחות החוב שהוגשו לנאמ .77

 . ותן באסיפההשתתפות הנושים שהגישו א

לצורך ההכרעה  ו, לפי שיקול דעתורשאי לדרוש כל מסמכים ו/או נתונים שידרשו ל הנאמן להסדר יהא .78

להכריע בהוכחת  יהא הנאמן להסדר רשאי, ומועד שקבעהתוך  ובהוכחת חוב, ובמידה ואלה לא ימסרו ל

ב, כולה או חלקה, כפי או לדחות את הוכחת החו והחוב על פי הנתונים ו/או המסמכים המצויים בידי

 שימצא לנכון.

ממועד  יום 120תוך החוב בהוכחות החוב לעניין סיווג הנשייה וגובה  הנאמן להסדר ייתן את הכרעתו .79

, לפי וכל הנתונים ו/או המסמכים הנחוצים ל ול או מהמועד בו הומצאההסדר על ידי בית המשפט, אישור 

להאריך את המועד  ירשא איההנאמן להסדר השניים.  , לצורך ההכרעה, לפי המאוחר מביןושיקול דעת

רשאי לנהל מו"מ, הנאמן להסדר יהא המוחלט בנסיבות המקרה.  ולמתן הכרעה כאמור, לפי שיקול דעת

לשנות  הנאמן להסדר יהא רשאי בהוכחת החוב. םלרבות להסדרת פשרה, עם מי מהנושים לצורך הכרעת

   ולרבות בתביעות החוב.  ןכל החלטה שנת

ים מהמועד בו קיבל את ימ 30ך יהיה רשאי לעשות כן בתוהנאמן להסדר נושה המעוניין לערער על הכרעת  .80

, אלא אם כן . ערעור שיוגש לאחר מועד זה לא יתקבל(ולרבות בפקסימיליה) בכתבהנאמן להסדר הכרעת 

המשפט המחוזי בתביעות החוב יוגשו לבית הנאמן להסדר ערעורים על הכרעות  .בית המשפט יורה אחרת

 . הפר"ק האמוראביב במסגרת תיק -בתל

, כפי יהא רשאי הנאמן להסדרבלי לפגוע בתנאי ההסדר המוצע, נפקותו או תוצאותיו, ובהתאם לכל דין,  .81

הבלעדי, לנהל מו"מ עם נושים מסוימים לגבי הפחתת חוב החברה  ושימצא לנכון ועל פי שיקול דעת

שלומי ההחזר ולגבש עמם הסדרים פרטניים בכל הקשור לחוב ת תסכלפיהם ולגבי הארכת תקופת פרי

 החברה כלפיהם ולאופן תשלומו. 

, )26.10.2011(יום  הנושים אשר לא הגישו את תביעת חובם למפרק הזמני עד למועד האמורכמפורט לעיל,  .82

שפט בית המיום ממועד אישור  30לנאמן להסדר תוך יהיו רשאים להגיש את תביעת חובם כלפי החברה 

נושים אשר לא לא תתקבלנה ו - חר המועד האמור תביעות חוב אשר תוגשנה לא .)2.2.2012עד ליום  - (קרי

יהיו מנועים מלהגיש את תביעת חובם כלפי החברה ולא יהא למי  - יגישו את תביעת חובם במועד האמור 

ן להסדר ו/או מי מטעמו אממהם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או קופת ההסדר ו/או הנ

 בגין כך.
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 סמכויות הנאמן להסדר הנושים  .י

מפרק אילו היה לו כלל הסמכויות כ וניתנוגיסין כנאמן להסדר הנושים  גיא דעו" מונהבמסגרת ההסדר,  .83

  :החברה, לרבות

להיכנס לחצרי החברה ומשרדיה ולתפוס, לקבל לידיו, להחזיק, לשמור ולנהל, בין בעצמו ובין  83.1

מכל סוג ומין שהוא, לרבות חשבונות ופיקדונות כספיים  החברהחרים, את כל נכסי באמצעות א

המתנהלים בכל בנקים שהם ולרבות כל נכסי המיטלטלין וזכויות מכל מין וסוג שהוא בבעלות 

  החברה.

ו/או מנהליה ו/או פקידיה ו/או מורשיה ו/או מכל אדם אחר את כל  החברהלתפוס ולקבל מאת  83.2

בונות החברה, דו"חות כספיים ויתר המסמכים הנוגעים לעסקי החברה ו/או מסמכי הנהלת חש

 נכסי החברה.

כל הסמכויות הדרושות על מנת לנהל את החברה, לרבות בקשר עם החברות הבנות שלה, ולרבות  83.3

כל זכויות התביעה שלה ושל החברות הבנות שלה והסמכות לתבוע על פיהן, את הסמכות לבצע כל 

ועבורה ולפנות לכל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף ו/או מוסד ו/או רשות ו/או יישות  פעולה בשם החברה

 משפטית אחרת, לדרוש ולקבל כל מסמך ו/או חשבונות ו/או נתונים ו/או מידע בקשר עם החברה;

להעסיק ולשכור שירותיו של כל אדם ו/או גוף לפי שיקול דעתו, לרבות חברת שמירה, רואי חשבון  83.4

 ובמסגרת דוח זה; שעבר של החברה לשם ביצוע הפעולות המפורטות לעילומי מעובדיה ל

לקבוע כי אישור ההסדר על ידי בית המשפט כמוהו כצו פירוק לכל עניין ודבר, לרבות, מבלי לפגוע  83.5

 בכלליות האמור, לעניין פיטורי עובדים.

ציעים וגיבוש , הליך קבלת ההצעות כולו, לרבות המגעים עם המלאור העובדה כי כמפורט לעיל 83.6

המחייבות והמומלצות כמפורט בדוח זה, בוצעו והתגבשו חרף הפרעות בלתי פוסקות  ההצעות

שהגיעו במקרים מסוימים עד כדי ניסיונות לחבל בהליך המכר מצד גורמים שונים. נסיבות אותן 

נפרדת, הפרעות וניסיונות חבלה, ראוי להן שיבדקו ובכוונת המפרק הזמני להגיש בעניין זה בקשה 

  לאחר השלמת הליך המכר.

במהלכן יתבררו הפרטים האמורים  ביצוע חקירות וניהול תביעותבלאור האמור, קם הצורך 

 לאשורם, לרבות ביחס לאותם הגורמים אשר ניסו ללא לאות לחבל בהליך המכר.

ויות תינתן לנאמן להסדר, סמכויות כאמור לביצוע חקירות ולניהול תביעות, וכן סמכאשר על כן, 

לפקודת החברות (נוסח  307ל הסמכויות הקבועות בסעיף לכלהפעיל את  כמפורט לעיל)(של מפרק 

 וכל סמכות נוספת, כפי שימצא לנכון.  1983 -  חדש) התשמ"ג

לדרוש כל מידע או מסמך הנוגע לענייני החברה ולעניינים  הנאמן להסדר כן יהא מוסמך

סוד סביר להניח כי המידע או המסמך מצויים המפורטים לעיל מכל אדם ו/או חברה שיש י

 לתפוס ולקבל לידיו את כל סמכויות ההנהלה של החברה;כאמור כן ברשותם. 

ככל שהנאמן להסדר יסבור כי יש מקום לניהול הליכים משפטיים, יהא הנאמן אחראי בלעדי 

דל ו/או לניהול ההליכים המשפטיים למימוש זכויות החברה כלפי מי שגרם במעשה ו/או במח

במצג שווא ו/או בכל דרך אחרת, לפגיעה בקופתה של החרה וליכולתה לשאת במלוא חובותיה 

  לנושיה.

  באם תביעות אלו יניבו פירות, הפירות ישמשו כמקור נוסף לתשלום לנושי החברה ולטובתם.
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  מינוי דירקטורים מטעם גילאון  .יא

 . מטעם גילאון לדירקטוריון החברהטורים ה"ה הגברת בתיה כהנא אביטל ומר ירון ייני ימונו כדירק .84

, בהתאם לאישור 9.1.2012ביום  -בהתאם לעמדת רשות ניירות ערך כפי שנמסרה למפרק הזמני כאמור  .85

, תתכנס אסיפה כללית )2011-01-376212, 2011-01-376185(אסמכתאות:  27.12.2011בית המשפט מיום 

ה"ה מר עמוס נוימן והגברת של מנת לאשר את מינויים  של בעלי מניותיה של החברה וזאת, בין היתר, על

את החברה. (לפרטים ניתן לראות  לדירקטוריון מטעם גילאון כדירקטורים חיצוניים ברזילי -רווית הלוי 

 ).2011-01-376617אסמכתא:  27.12.2011זימון האסיפה מיום 

ב(א)  224 -ו  240 אם לסעיףוהצהרה חתומה מטעמם בהת והדירקטורים החיצוניים פרטי הדירקטורים .86

 .להסדר מפורט זה '5 כנספחמצ"ב לחוק החברות 

 

  הוראות כלליות  .יב

בכפוף לאישור הסדר הנושים, ייפרעו הנושים מתוך קופת ההסדר סכומים מסויימים כפי שפורט לעיל,  .87

ר סכומים אלה מהווים מיצוי מלא של זכויותיהם של כלל נושי החברה כלפי החברה ו/או הנאמן להסד

 לרבות, נושים מובטחים, נושים בדין קדימה ונושים בלתי מובטחים.

 ו/או דרישהטענה  ו/או תביעה ו/או לא תהיה כל זכותאת נכסיה כמפורט לעיל, ולרוכשים נושי החברה ל .88

ו/או  הפירוק הזמניבמהלך תקופות  ו, בכל הקשור לפעולותיהנאמן להסדר ו/או מי מטעמו, כלפי כלשהי

 הסדר הנושים. במסגרת ביצוע 

לא תהיה להם ואין וכי באופן בלתי חוזר  בזאת הם מוותרים מצהירים ומאשרים בזה, כי כל נושי החברה .89

, בגין או בקשר עם כל עניין הנאמן להסדר ו/או מי מטעמואו טענה כלפי  , דרישהכל זכות, עילה, תביעה

כל  ו הקשור בו, בין במישרין ובין בעקיפין.לפירוק הזמני, לרבות בגין הסדר זה, ביצועו וכל הכרוך אהנוגע 

 בית המשפטאת אישורו של , תחייב הנאמן להסדר כאמורכנגד של נושה או צד שלישי כלשהו תביעה 

לא יהיה  ,מכל סיבה שהיא ,כן מובהר כי נושה שלא יקבל תשלום כלשהו המגיע לו במסגרת ההסדר .הנכבד

 .באופן אישי מהנאמן להסדר ו/או ממי מטעמורשאי להיפרע 

צו הפירוק הזמני (להלן: יום מתן  עד וכוללשהוגשו/נפתחו מכל מין וסוג, תביעות והליכים משפטיים  .90

, מיד לאחר אישור הסדר הנושים על ידי בית המשפט ידחו, החברה כנגד החברהידי מי מנושי - על )"הצו"

 . יגיש לערכאות הרלוונטיות בקשות בעניין זה והנאמן להסדר

לא יהיו רשאים להגיש כל תביעה או תובענה לערכאה שיפוטית ו/או מעין שיפוטית כלשהי ו/או הנושים  .91

, שנולדה בתקופה שעד וכולל יום מתן הצו, ולהליכים כאמור החברהלנקוט הליך כלשהו בגין כל עילה כנגד 

 אמור. לצורך דחיית ההליכים כהנדרשות הפעולות בכל לנקוט  הנאמן להסדר יהאלא יהא כל תוקף. 

התחייבות תחול, בין במישרין ובין בעקיפין, אחריות ו/או חבות ו/או לא  החברה ו/או הנאמן להסדרעל  .92

 עד וכולל יום מתן הצו. נולדה  ןשעילתנושי החברה ו/או בעלי מניותיה ו/או צד שלישי כלשהו, כלפי כלשהי 

ומתוך קופת ההסדר.  מסגרת ההסדריפרעו אך ורק ב וכולל יום מתן הצואשר עילתם עד  החברהכל חובות  .93

(למעט תשלומים במסגרת הסדר הנושים).  לא יידרשו לשלם כל תשלום בגינם החברה ו/או הנאמן להסדר

והחברה ו/או הנאמן הסדר הבמהלך תקופת הקפאת ההליכים ייפרעו מתוך קופת  החברהכל התחייבויות 

 לא יידרשו לשלם כל תשלום בגינם. להסדר

ור לעיל יודגש, כי החלוקה לנושים במסגרת הסדר זה איננה סופית והיא כפופה לשינויים בלי לגרוע מהאמ .94

 שיתכן ויתרחשו בה.

בית המשפט הנכבד וכן על ידי אושר בפני אסיפות נושי החברה ובעלי מניותיה כדין,  ההסדרכאמור,  .95

  לחוק החברות. 350בהתאם לסעיף 
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  בית המשפט סמכות  .יג

-48425-07פר"ק במסגרת  (כבוד סגנית הנשיאה הגברת ורדה אלשייך) יפו- בית המשפט המחוזי בתל אביב .96

בית המשפט המוסמך היחיד לעניין הסדר זה, ותהיה לו הסמכות הייחודית והבלעדית בכל  הינו 11

העניינים הכרוכים בביצוע הסדר זה ובכל עניין העולה כתוצאה מההסדר, למעט אם צוין בהסדר במפורש 

 אחרת.

זה כולל תכנית בדבר שינוי מבנה של החברה לרבות שינוי במבנה ההון שלה וכן על פי הואיל והסדר  .97

התכנית, יש העברה של זכויות ו/או נכסים של החברה לטובת קופת הסדר הנושים, וכן נלקחת התחייבות 

תבקש בית המשפט, במסגרת הבקשה נההסדר, אזי  חעל פי ומכו למציעהשל החברה להקצות מניות 

, ובהם צווים 1999 -לחוק החברות, התשנ"ט  351סמכותו על פי סעיף  חהסדר, ליתן צווים מכולאישור ה

בדבר הקצאת מניות להשלמת ההתחייבויות כאמור בהסדר זה; העברת הזכויות והנכסים; עיכוב הליכים 

הסדר לתקופות קצובות כפי שעשוי להידרש וכן כל צו שעשוי להיות דרוש כדי להבטיח ששינוי המבנה וה

 דנן יבוצעו בשלמות וביעילות.

, הנספחי לזה לבין הבקשה לאישור ההסדר, עבדוח  מפורטהככל שתהא סתירה בן האמור בהסדר  .98

יגבר  -  2012בינואר  3, כפי שאושרה על ידי בית המשפט הנכבד ביום האמורות לעיל תיקוניה והבהרותיה

 .כאמור לעילהנכבד אושר על ידי בית המשפט אשר הנוסח 

  

  2012בינואר  3היום, 

  
 

  
  גיא גיסין, עו"ד

  להסדרנאמן ה
  )הסדר נושיםבבע"מ ( 10תשואה 

  











בע"מ (בפירוק זמני) 10תשואה   

100%

King David Investment SRL  
  השקעות קינג דיוויד

(חברת בת אשר נתאגדה כדין ברומניה. מחזיקה 
 Dtumul Balta 62-66בבוקרשט:  בקרקע

Doamnei, T339, P A17. sector 3 , בגודל של
 .מ"ר אשר מיועדת למסחר ולמשרדים 7,100

100%

  בלו וויט
(חברת ניהול אשר נתאגדה 

ריקה מכל  -כדין ברומניה 
)פעילות

  נכס בבאר שבע
, גוש מ"ר 2,795בגודל של 

. 248, 247, 241, חלקות 38003
כויות לבנייה.ז

תשואה השקעות 
  ומימון בע"מ

 (חברה ריקה מפעילות)
5%

95%

  אלפא ביתא
(חברת ניהול אשר נתאגדה כדין 

 ריקה מכל פעילות) -ברומניה 

  קינג דיוויד 95%
  בע"מ 10תשואה  5%

  גמא דלתא
(חברה אשר נתאגדה כדין 

 ברומניה והינה ריקה מפעילות)

  קינג דיוויד 95%
  בע"מ 10תשואה  5%

East Real Estate 
Development SRL 

  דיבלופמנט איסט ריאל אסטייט
חברה אשר בבעלותה נכס באוטופני, רומניה: 

Plot located in Otopeni town, Ilfov 
county, T20, P293, cadastral number 

מ"ר המיועד לבנייה  17,594בגודל  4190
ולמגורים

Vitam Center 
Investment SRL 

  ויטאן סנטר
חברה רומנית אשר מחזיקה 

,  1בנכס בבוקרשט, בסקטור 
53&55 Occidentului street, 

sector 1  מ"ר  835.99בגודל
 המיועד למגורים

  קינג דיוויד 95%
  בע"מ 10תשואה  5%

  קינג דיוויד 95%
  בע"מ 10תשואה  5%

  מיכאלשט גרדן
אשר בבעלותה זכות לקרקע  ה(חבר

בגודל , 68בעיירה מיכאלשט. גוש 
המיועדת לקרקע  מ"ר 68,750

 )חקלאית.

  בע"מ 10תשואה  51%
  שותפים רומניים  49%

100%























  '5נספח 

  :פרטי דירקטורים מטעם גילאון

  

  :מינוי דירקטורים

 הגב' בתיה כהנא אביטלבהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), פרטים אודות  .1

 בחברה, למיטב ידיעת המפרק הזמני, מפורטים כדלקמן:  יתכדירקטורהמועמדת לכהן 

 : בתיה כהנא אביטל.שם

  .Batia Kahana Avital: שם באנגלית

  .055408876   :ת.ז

  .1958: שנת לידה

  : ישראלית.נתינות

  בוגרת כלכלה וחשבונאות, רואת חשבון.  השכלה:

  .52304, גבעתיים 35: רח' בורוכוב מען להמצאת כתבי בית דין

  .2011: שנת תחילת כהונה

  : דירקטור. תפקיד

  מנהלת כספים בחברות שונות.: מנהלת פרויקטים באפסווינג בע"מ ועיסוק בחמש השנים האחרונות

) בע"מ; גילאון חיתום והפצה בע"מ; 1979גילאון השקעות (: תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור

בע"מ; שלדיאלי בע"מ; מטרת מיזוג חברות בע"מ;  1968גילאון אחזקות בע"מ; יורו גלוב אוברסיז 

  "מ.שלדונקו בע"מ; עילוי פיננסי בע"מ; אוקיאנה תעשיות מתקדמות בע

: כן (בכפוף להשלמת העסקה), עובד של תאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין: ואם כן איזה

  עובדת באפסווינג בע"מ.

  : לא.חברותו בוועדה או ועדות של הדירקטוריון

  : לא.בן משפחה של בעל עניין בחברה

  : לא (בכפוף להשלמה).האם דירקטור בלתי תלוי

  : כן.מומחיות חשבונאית

  
  ב(א) לחוק החברות, מצ"ב.224הצהרה חתומה מטעם המועמדת, בהתאם לסעיף 

  



 

המועמד לכהן  מר ירון ייניבהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), פרטים אודות  .2

 בחברה, למיטב ידיעת המפרק הזמני, מפורטים כדלקמן:  כדירקטור

 : ירון יינישם

  Yaron Yenni: שם באנגלית

 .057470221   :ת.ז

  .1962: שנת לידה

  : ישראלית.נתינות

בוגר כלכלה וחשבונאות אוניברסיטת חיפה. מוסמך מינהל עסקים התמחות מימון אוניברסיטת   השכלה:

  תל אביב. רואה חשבון.

  .17905, קיבוץ הסוללים 73: רח' אלון מען להמצאת כתבי בית דין

  .2011: שנת תחילת כהונה

  : דירקטור. תפקיד

: מנכ"ל אפסווינג בע"מ; מנכ"ל אפסווינג קפיטל בע"מ; מנכ"ל גילאון יסוק בחמש השנים האחרונותע

  ) בע"מ; יו"ר דירקטוריון אינטרקולוני השקעות בע"מ.1979השקעות (

אפסווינג בע"מ, אפסווינג קפיטל בע"מ, אוסלוט בע"מ, איילונית : תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור

) בע"מ, 1979ים בע"מ, דירום חברה לבניה השקעות ופיתוח בע"מ, גילאון השקעות (פרויקטים תיירותי

 1968גילאון חיתום והפצה בע"מ, גילאון אחזקות בע"מ, אינטרקולוני השקעות בע"מ; יורו גלוב אוברסיז 

; אוקיאנה תעשיות בע"מ; שלדיאלי בע"מ; מטרת מיזוג חברות בע"מ; שלדונקו בע"מ; עילוי פיננסי בע"מ

  מתקדמות בע"מ.

: כן (בכפוף להשלמה), עובד עובד של תאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין: ואם כן איזה

  באפסווינג בע"מ.

  : לא.חברותו בוועדה או ועדות של הדירקטוריון

  : לא.בן משפחה של בעל עניין בחברה

  : לא (בכפוף להשלמה).האם דירקטור בלתי תלוי

  : כן.מחיות חשבונאיתמו

  
  ב(א) לחוק החברות, מצ"ב.224הצהרה חתומה מטעם המועמד, בהתאם לסעיף 



 

  :מינוי דירקטורים חיצוניים

המועמד לכהן  מר עמוס נוימןבהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), פרטים אודות  .3

 ם כדלקמן: בחברה, למיטב ידיעת המפרק הזמני, מפורטי כדירקטור חיצוני

 : עמוס נוימן.שם

  .Amos Neumann: שם באנגלית

  .057667057   :ת.ז

  .1962: שנת לידה

  : ישראלית.נתינות

  במדע המדינה; קורס דירקטורים ונושאי משרה..B.A   השכלה:

  .64241תל אביב  6: רח' ויזל מען להמצאת כתבי בית דין

  .2011: שנת תחילת כהונה

  : דירקטור חיצוני. תפקיד

  .2נגה בע"מ ערוץ -: סמנכ"ל פרוגרמינג ברשתיסוק בחמש השנים האחרונותע

  : אין.תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור

  : לא.עובד של תאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין: ואם כן איזה

  : לא.חברותו בוועדה או ועדות של הדירקטוריון

  : לא.בן משפחה של בעל עניין בחברה

  : כן.קטור בלתי תלויהאם דיר

  : לא.מומחיות חשבונאית

   
  לחוק החברות, מצ"ב. 240הצהרה חתומה מטעם המועמד, בהתאם לסעיף 



 

   ברזילי- גב' רוית הלויבהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), פרטים אודות  .4

 רטים כדלקמן: בחברה, למיטב ידיעת המפרק הזמני, מפו חיצוני יתכדירקטורהמועמדת לכהן 

 ברזילי.-: רוית הלוישם

  . Ravit Halevy Barzilai: שם באנגלית

  .022837058   :ת.ז

  .1967: שנת לידה

  : ישראלית.נתינות

   .MBAבכלכלה; .B.A   השכלה:

  .45242א הוד השרון 5: אלעזר מען להמצאת כתבי בית דין

  .2011: שנת תחילת כהונה

  : דירקטור חיצוני. תפקיד

); סמנכ"ל 2005-2007: סמנכ"ל פיתוח עסקי בקבוצת א. דורי בע"מ (ש השנים האחרונותעיסוק בחמ

- 2008); עובדת ושותפה בקרתא פרטנרס (2007-2008פיתוח עסקי בטסקום בדיקת מערכות תוכנה בע"מ (

  היום).  

  : פרימיום (פי.אי. אייץ) אחזקות בע"מ.תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור

  : לא.חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין: ואם כן איזהעובד של תאגיד, 

  : לא.חברותו בוועדה או ועדות של הדירקטוריון

  : לא.בן משפחה של בעל עניין בחברה

  : כן.האם דירקטור בלתי תלוי

  : כן.מומחיות חשבונאית

   
  לחוק החברות, מצ"ב. 240, בהתאם לסעיף תהצהרה חתומה מטעם המועמד

 

































חיצונידירקטורלכהונתמועמדמטעםהצהרה
-1999התשנ"טהחברות,לחוק2"0לסעיףבהתאם

משפחהשם

__02283705803/02/1967רויתהלןי-ברזילי__הח"מ,אני

זהותתעודתמס'

:לאמורבזאתמצהיר

לידהתאריךפרטישם

:אחרת)משתמעלא(אםלצידםאשרהפירןשיםהבאיםלמןנחיםיהיןזןבהצהרה.1

ייהחברה"
ייהחרק"
יידח"צ"

ייהחזקה"

ניירןוזייהחזקת
עםביחדערר

אחרים"
משרה"יינושא

יישליטה"

ייאמצעי
השליטה"

בתאגיד

נשלט"ייתאגיד

קשרר"ייתאגיד

ייחברה-אם"

ייחברה-בת"

אחןת"ייחברה
ייקרוב"

ייזיקה"

בע"מ.10תשואה
.-1999התשנ"טהחברות,חוק

.בחוקכמשמעוחיצונידירקטור

חברתנאמן,באמצעותבעקיפין,וביןבמישריןביןאחרים,עםביחדוביןלבדבין
משפחתוובנייחידרואיםכאשראחרת,דרדבכלאולרישומיםחברהאונאמנות
.אחד,כאדםהאחרעלהאחדשפרנסתאועמו,הגרים

וביןבכתבביןהסכם,לפייותראושנייםביןפעולהבשיתוףערדניירותהחזקת
.-1968התשכ"חערך,ניירןתבחוקכאמורבע"פ,

,כללימנהלסגןכללי,למנהלמשנהראשי,עסקיםמנהלכללי,מנהלדירקטור,
אםאףבחברהכאמורתפקידממלא,וכלהכללילמנהלבמישריןהכפוףאחרמנהל

שןנה.תוארן

שלתפקידממילוירקהנובעתיכולתלמעטתאגיהשלפעילותואתלכווןהיכולת
אםבתאגידשולטשהואאדםעלוחזקהבתאגיהאחרתמשרהנושאאודירקטור

.בתאגידהשליטהאמצעישלמסויםמסוגיןתראומחציתמחזיקהוא
כלאחדמאלה:

.אחרבתאגידמקבילגוףשלאוחברהשלהכלליתבאסיפהההצבעהזכות)1(
.הכללימנהלןאתאוהתאגידשלדירקטוריםלמנןתהזכות)2(

הןא,המינןילמועדשקדמובשנתייםאוהמינויבמןעדבו,השליטהשבעלתאגיד
.בההשליטהבעלאןהחברה

אחות.חברהאובתחברהאם,חברה

אןהחברהשלהמןנפקהמניןתהןןשלהנקןבמהערדיןתראן50%המחזיקתאגיד
המנהלאתאןמהדירקטןריםיןתראןמחציתלמנןתרשאיאןבהההצבעהמכןח

שלה.הכללי
המניןתהןןשלהנקןבמהערריותראן50%ב-מחזיקההחברהאשרתאגיד

יןתראןמחציתלמנןתרשאיתאושבןההצבעהמכןחאושלןהמונפק
.שלוהכלליהמנהלאתארמהדירקטורים

.האםהחברהשלבתחברה
שלזןגןבןאןהזוגבןשלצאצאאןצאצאהורה,הוריהןרה,אחןת,אןאחזןג,בן

כלאחדמאלה.

ןכןשליטה,אןכללדרדמקצןעייםאועסקייםקשריםקיןםעבןדה,יחסיקיום
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יימומחיות
חשבןנאית
-IIופיננסית

שלושהכלעולהשאינהלתקופהכדירקטןרכהונהלמעטמשרה,כנושאכהונה
לציבור.מניותיהלראשונההחברההציעהשבמהלכםחודשים

מומחיןתבעללדירקטןרומבחנים[תנאיםהחברןתלתקנןת1בסעיףכהגדרתה
,-2005ןIIהתשסמקצןעית),כשירותבעלולדירקטןרןפיננסיתחשבןנאות

,השכלתושבשלמיהואופיננסיתחשבונאיתמןמחיןתבעלדירקטןרשלפיו,
-עסקייםבנושאיםוהבנהגבוההמיומנותבעלהןאוכישןריןניסיןנו

הדןחןתאתלעןמקםלהביןלןהמאפשרבאןפןכספייםןדןחןתחשבןנאים
.הכספייםהנתןניםשלהצגתםלאןפןבקשרדיןןןלעןררהחברהשלהכספיים

:הינההתןשביםבמרשםהרשוםכפיןכתןבתיישראלתןשבהנני.2

45242,09-7467542א5,,אלעזרהשו·ןןהןד__

טלפוומיקודביתמס'רחובישוב

__ 050,,5506302 __

ופציונאלי]l',jניידטלפןן

_עיסקיייעןץ:מקצןעי.3

תל-אביב.באןניברסיטתMBA;בטכניןןבכלכלהII.A:השכלתי

:בתפקיד)הזמןןמשךהעבןדה,מקןםתפקיד,לציין(נאהאחרןנןתהשניםבחמשעיסןקי

שנתועד2007משנתבע"מ.דןריא.בקבןצתעסקיפיתןחכסמנכ"לכיהנתי2007שנתויגד2005משנת
ב-ןשןתפהעובדתכיוםבע"מ.תוכנהמערכותבדיקתטסקוםשלעסקיפיתוחכסמנכ"לכיהנתי2008

Karta Partners

:המתאימהלןפהfהראתלסמןנא.4

Dזרים).ותאגידיםפרטייםתאגידיםולרבותכלשהובתאגידכדירקטורכיןםפנכהןאינני

אן:

לפרט(נאזריםותאגידיםפרטייםתאגידיםלרבותהבאים,בתאגידיםכדירקטןרכיוםמכהואני~
:כןלם)את

התאגידשלהמלאשמן
בע"מאחזקןת.אייץ).אי(פיפרימיןם_

התאגידשלפעילןתןתחןס
ןאנרגיהנדל"ן .1

.2

.3

.4

.5

.6

.7
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.8

:המתאימההחלןפהאתלסמןנא.5

האחרונות.השניםחמשבמשךאחרבתאגידכדירקטורכיוזנתילאם

אן:

כיהנתיבהןהשניםבציוןהאחרונות,השניםבחמשכדירקטורכיהנתיבהםאחריםתאגידים~
כאמון':

.1

.2

.3

.4

התאגידשלהמלאשמו

בע"מאחזקןתאייץ)(פי.אי.פרימיןם

דןריא.קבןצת

כהןנהשנןת

שנה

2011ןעד1998משנת

:המתאימהלןפהrהואתלסמןנא.6
cg:..-הנניtןפיננסית.חשבונאיתמןמחיות:על

אן:

ופיננסית.חשבןנאיתמומחיותבעלאינני0

לי,היהלאזה,למועדשקדמוהשנתייםבמהלךוכןבחברהכדירקטורלהתמנותאמוראניבובמועד.7
שאנימיאןשאנילתאגידאובעקיפיו,אובמישריולוכפוףשאנילמילמעבידי,לשותפי,לקרובי,

אובחברההשליטהלבעללחברה,זיקהכל,בוהשליטהבעלהינובעקיפין,אובמישר'יןלו,כפןף
להתמנותאמוראניבובמןעדכילרבןתאחר,לתאגידאוהמינןי,במןעדהשליטה,בעלשללקרוב

:זהלמועדשקדמוהשנתייםבמהלךוכוכדירקטןר

שותפי,קרובי,ביןאוביני-כללדרךמקצןעייםאועסקייםקשריםעבודה,יחסיהתקיימולא7.1
,במישריןלןכפןףשאנימיאןשאניתאגידאןבעקיפין,אןבמישריןלןכפןףשאנימיאן,מעבידי

אןהשליטה,בעלשלקרןבבחברה,השליטהבעלהחברה,לביובו,השליטהבעלהינןיפיו,בעקאן
.החברהידיעל:שלטIתאגיד

לביןשליטה,בעלאניבןתאגידאומעבידישותפי,קרובי,ביןאןביני-שליטהיחסיהת'-זיימןלא7.2
.החברהידיעלנשלטתאגידאוזהבמועדבחברההשליטה,בעלהחברה

בבעלבחברה,משרהכנושאכיהן/תילאשליטה,בעלאניבןתאגידאןמעבידישןתפי,קר'ובי,אני,7.3
עןלהשאינהלתקיפהכדירקטןרכהינהלמעטהחברה,ידיעלנשלטבתאגידאןבחברההשליטוז

לציבור.מניותלראשןנההחברההציעהבמהלכםחודשים!\הJשלועל

:המתאימההח'לופהאתלסמןנא.8

:פירןטבתאגיד,אחרענייןבעלשלמשפחהבוהנני0

אן:
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.בתאגידאחרענייןבעלשלמשפחהבןאינני~

:המתאימההחלןפהאתלסמןנא.9

:פירוטבו,ענייןבעלשלאןשלןקשןרהחברהאןבת,חברהשלהתאגיד,שלעובדהנני0

אן:
./

.בוענייןבעלשלאושלוקשורהחברהאובת,חברהשלהתאגיד,שלעובדאיננ'ר~

בתאגידיםכדירקטורכהונתילרבותהאחרים,עיסוקיאותפקידייוהכרתי,הב,:תימיטבלפי.10
כדיבהםואיןבחברהכדח"צתפקידיעםענייניםניגודליצןרעלןליםןאינם'יוצריםאינםאחרים,

.כדירקטורלכהןביכולתילפגןע

בחברה.כדירקטורמכהןשלודח"צאשראחרבתאגידכדירקטןרמכהןאינני.11

שלה.עןבדאובישראלבורסהדירקטןריוןחברואיננישלהעובדאוערךניירןתרשרובחבראינני.12

:המתאימהלופהrהואתלסמןנא.13

שלאוהחברהשללמניות,למימןשהניתניםאןהמיריםערךבניירןתאובמניןתמחזיקאיני~
לחברה.קשורתאגיד

אן:

שלאוהחברהשללמניות,למימןשהניתניםאןהמיריםערדבניירןתן/אןבמניותמרזזיקאני0
__:ערך)ניירוסוגערךניירכמןתהרלוונטי,התאגידשםלציין(נאכדלקמןלה,קשורתאגיד

:המתאימההחלופהאתלסמןנא.14

o :פירוטהדירקטוריוו,שלבןןעדןתאןבוןעדהרזברהנני15.

אן:

.הדירקטוריוושלבןןעדותאובןועדה,חבראינני~16

שניתןדיןפסקפיעלהרשעהלמעטלהלן,מהמפןרטותבעבירהחלוטדיןבפסקהןרשעונילאהנני.17
:שניס;!מ-למעלהלפני

-1977תשלייזהעונשין,לחןק428עד422ו-420עד297,392,415,418עד290סעיפים~פי1עבירה17.1
.-1968התשכ"חערך,ניירותלחוק54ו-(א)52,53ג,52סעיפיםןלפי

שלעבירןתאןבתאגידמנהליםעבירןתמרמה,שוחד,בעבירותלישראלמחוץמשפטבביתהרשעה17.2
.פנים~דעIמניצול
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ראויאניאיןנסיבותיהאוחומרתהמהותה,מפאתכיקבעמשפטביתאשראחרתבעבירה;הI1הרש17.3
ציבורית.בחברהכדירקטורלשמ(!,

לחוק.כג)226סעיףמכוחהמשפטיםשרידיעלשנקבעהאחרתעבירהכל17.4

:המתאימההחלופהאתלסמןנא.18

רגל.פושטהוכרזתילא~

אן:

.והופטרתירגלפושטהוכרזתי0

.2ססס-התש"סחיצוני),לדירקטורוהוצאותגמולבדברככלליםהחברותתקנותליידועות.19

מסווגתשבהלדרגהבהתאםיהיוהחברהמןזכאיאהיהשלהםוההוצאותהגמולכיכ~יידוע19.1
בתקנות.וכמפורטהחברןן

לתפקיד.הסכמתילקבלתקודםחיצונילדירקטורהשנתיהגמולוהסכמתי':ידיעתיהובא19.2

הכישוריםליישבחברה,חיצוניכדירקטורלכהןכשירשאניסבורהנניוהבנתיהכרותימיטבלפי.20
.התפקידביצועלשםהראויהזמןלהקדישוהיכולתהדרושים

לחברה.כדעלאדווחזובהצהרתיהנאמרלעומתשינוייחולבחברהכדח"צכהונתילתוםעדאם.21

וכילאמיתהאמתהינולעילהאמורכלכימצהירהננילעיל,האמורכלאתןהבנתיבעיוןשקראתילאחר
והתקנותהחוקהוראותכיליידועוכיידיובכתבידיעלונכתבוומלאיםמדוייקיםtהיננהמזהיםהפרטים

לי.ידועותוהתקנותהחוקפיעלהמלאותוזכויותיחובותיוכיוסופיתממצהרישימהאינןלעילהמובאות
יהיהאםוכיבחברהחיצוניכדירקטורכהונתיעללהשפיעשעשוינוסףמהותיפרטכלליידועלאכוכמו
.בהצהרהמציינו-ניtהיישכזהפרטליידוע
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