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 * עותק פיסי של בקשה זו המוגשת במערכת נט המשפט יומצא גם למזכירות בית המשפט הנכבד *

"( בעניין אישור מסגרת התקשרות בעל התפקידבהמשך לבקשות שהוגשו על ידי הנאמן להסדר הנושים )להלן: "

)בקשה  Marcaliבענין מימוש נכס ו( 28 )בקשה מס' Nador(, בענין מימוש נכס 15)בקשה מס'  עם עו"ד בהונגריה

לאשר לבעל התפקיד להגדיל את מסגרת מתבקש בית המשפט הנכבד  -(; ולאור הטעמים שיפורטו להלן 31מס' 

 . ככל שיחול( בצירוף מע"מ)אירו נוספים  5,000של עד בסך ההתקשרות הקיימת עם עורכת הדין בהונגריה 

 רקע עובדתי קצר - 1פרק 

(, במסגרתו התבקש בית 15)במסגרת בקשה מס'  5הגיש בעל התפקיד דוח ביניים מס'  31.08.2014ביום  .1

 אירו.  10,000עם עו"ד בהונגריה בהיקף של עד להתקשר המשפט הנכבד, בין היתר, לאשר לבעל התפקיד 

ההשתלשלות העובדתית העניפה שהובילה לצורך במינוי עו"ד בהונגריה פורטה בהרחבה בבקשות שהוגשו  .2

 הנ"ל, ובקצרה יוזכר כי:  15בבקשה מס'  4ל ידי בעל התפקיד בעבר, ובכלל זה בפרק ע

עובר למינויו של בעל התפקיד ננטשו לחלוטין החברות הזרות שהוחזקו על ידי החברה בהונגריה תוך   )א(

 .הותרת חובות כבדים

 את החברות הזרותשתאפשר לו לשמר עם חברת האם לבצע התקשרות לאשר לו בעל התפקיד עתר   )ב(

 .אירו לחודש( 3,500)בעלות של עד  "השלד הבורסאי"וכן להגדיל את הסיכוי למימוש 
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שהפכו את ההתקשרות הליכי חדלות פירעון ביחס לחברות זרות בהונגריה החלו להינקט בין לבין  )ג(

 שהוצעה לבלתי רלבנטית.

תקופה בה הציגה עצמה בהחברה שהציגה בין הערכות שווי הנכסים  עצומיםהתגלו פערים במקביל,  )ד(

 שווים האמיתי. כסולבנטית )לרבות בחודשים הסמוכים לנקיטת הליכי חדלות הפירעון( לבין 

תמורות מסוימות בגין הנכסים שהוחזקו על ידי החברות עדיין לקבל יהיה כי יתכן וניתן  ,בעל התפקיד סבר .3

לצורך "( לאשר לו להתקשר עם עו"ד בהונגריה 15' הזרות בהונגריה, ובהתאם עתר בעל התפקיד )בקשה מס

אירו לשעה בצירוף מע"מ  100הגנה על זכויות החברה בנכסים בהונגריה, וזאת בעלות שלא תעלה על 

 ".אירו בצירוף מע"מ 10,000ובהיקף כולל שלא יעלה בשלב זה על 

את בקשת בעל התפקיד,  , ולאחר שניתנה גם הסכמת הכנ"ר, אישר בית המשפט הנכבד07.09.2014ביום  .4

בעיקר  אירו לחודש )שלא יושמה על ידי בעל התפקיד 3,500וזאת הן ביחס לתוכנית ההפעלה בעלות של עד 

 אירו.  10,000( והן ביחס להתקשרות עם עו"ד בהונגריה בהיקף של עד )ג( לעיל2לאור האמור בסעיף 

 יישום ההתקשרות עם עו"ד בהונגריה - 2פרק 

בעל התפקיד יישם את ההתקשרות עם עו"ד בהונגריה, אשר ייצגה את בעל התפקיד, לרבות בהליכי חדלות  .5

הפירעון שננקטו ביחס לנכסים השונים שהוחזקו על ידי החברה בהונגריה, ותוצאת הדברים מלמדת באופן 

 ברור וחד משמעי כי התקשרות זו אכן היתה מועילה ביותר ונשאה פרי. 

בעל התפקיד לממש  ו של, עלה בידי28ות עם עו"ד בהונגריה, וכפי שפורט בבקשה מס' בעקבות התקשר .6

יותר מהשווי שנקבע לנכס זה בדוח הכספי שפורסם עובר  6.25% -)כ אירו 425,000תמורת  Nadorאת נכס 

(. BDOלאישור הסדר הנושים על ידי בעל התפקיד ואשר עבר גם סקירה ואישור של משרד רו"ח חיצוני, 

ימוש זה צלח בעקבות הליכים משפטיים שונים ורצופים )בעיקר עם עורכת הדין בהונגריה( שמנעו מימוש מ

באופן שהיה גורם לכך שקופת הפירוק לא היתה מקבלת דבר בגין נכס זה, וכפי שהוצג נכס זה על ידי הבנק 

ך מסך ההלוואה שלא בסכום נמוזה הציע לגורמים שונים לרכוש נכס אף הבנק  28גם במסגרת בקשה מס' 

 . ואף נקט כבר בהליכי חדלות פירעון בפועל נפרעה על ידי החברה

, עלה בידיו של בעל התפקיד 31בנוסף, בעקבות התקשרות עם עו"ד בהונגריה, וכפי שפורט בבקשה מס'  .7

פי -)בחוות דעת המומחה שמונה על ידי בית המשפט על אירו 100,000תמורת  Marcaliלממש גם את נכס 

 לפני מועד מינויו של בעל התפקידעוד לחוק החברות לצורך בחינת הסדר חוב, העריך המומחה  350עיף ס

מיליון ש"ח(. מימוש זה צלח גם הוא  2.4 -, להבדיל מהערכת החברה שעמדה על כאפסכי שווי נכס זה הוא 

בדיונים שהתקיימו בעקבות הליכים משפטיים שונים ורצופים )בעיקר עם עורכת הדין בהונגריה(, כולל 

, ומובן כי אם 2014בהליכי חדלות פירעון שננקטו בבית המשפט בהונגריה ביחס לנכס זה החל מחודש יוני 

 הליכי חדלות הפירעון היו צולחים היה מוביל הדבר להעדר תמורה כלשהי לנושים בגין נכס זה.
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גם סייעה בגיבוש הסכמי ההתקשרות למכירת הנכסים, שבוצעו בהקשר זה יצוין, כי עורכת הדין בהונגריה  .8

מול עורכי דין מקומיים בהונגריה )ההסכמים הינם בשפה ההונגרית ובאנגלית(, כמו גם בביצוע הבדיקות 

ובהתאם להוראות ההסכמים עורכת הדין בהונגריה משמשת גם כנאמן אלו ת יונדרשו לצורך התקשרוש

 ,אירו כבר הופקדו בידי עורכת הדיןאלפי  206 -ככספי התמורה )ת ובבמסמכי השלמת העסקאומחזיק ה

בימים הקרובים(, וכן כנאמן לצורך ביצוע אצלה אמורה להיות מופקדת  ,אלף אירו נוספים 319 -והיתרה, כ

 השלמת העסקאות, כאשר לאחר מועד ההשלמה תועבר התמורה על ידי עורכת הדין בהונגריה. 

, Marcaliולנכס  Nadorההסכמים האמורים ביחס לנכס והשלמת גיבוש לבר עובמהלך התקופה שחלפה  .9

ששולמו לה כבר, והצפי  שעות עבודה 81 -השקיעה עו"ד בהונגריה, בפיקוח שוטף וצמוד של בעל התפקיד, כ

תמוצה מלוא המכסה שאושרה  (כי עד השלמת העסקאות )לרבות העברת הזכויות והעברת התמורההוא 

 שעות(.  19 -ט הנכבד עד כה )כלומר עוד כעל ידי בית המשפ

העלות הכוללת ובהתאם , Marcaliונכס  Nadorנכס למימוש ( הינה בקשר 95% -שנוצלה )כמרבית המכסה  .10

תהיה נמוכה במעט העלות אירו )למעשה  10,000לא תעלה על ים אלו של עורכת הדין בהונגריה בגין מימוש

 . (אשר בשלב זה טרם מומש, Atidשכן חלק מהמסגרת נוצל עבור נכס 

אלף אירו(  525 -אין חולק כי עלות זו הוכחה כמשתלמת והיא אפשרה קבלת תמורות בסכום לא מבוטל )כ .11

עבור נכסים שהיו בהליכי חדלות פירעון, בבחינת "מים מן הסלע", וקל וחומר אמורים הם הדברים שעה 

בעל טרחת ופחת משכר הוא י, שכן הנושיםעל המוטלת עלות נוספת  לא מהווה ,אירו 10,000 -כשסכום זה, 

 . 1ים אלוהתפקיד בגין מימוש

 עם עו"ד בהונגריההצורך להגדיל את מכסת ההתקשרות  - 3פרק 

למען הנוחות במצורף שוב עיקר נכסי החברה הוחזקו על ידי חברה הולנדית בבעלות מלאה של החברה, ו .12

 ות נכון למועד בו ננקטו הליכי חדלות הפירעון:תרשים החזקות החברה, המפרט את אופן ההחזק

 
                                                 

1
גם שכר הטרחה שבעל  אושרבהסדר הנושים שאושר פה אחד וללא כל הסתייגויות )באסיפות הנושים כמו גם באסיפת בעלי המניות(  

 18% -הבהיר בעל התפקיד כי הוא הפחית את שיעור שכר הטרחה )מ 23במסגרת בקשה מס' והתפקיד יהיה זכאי לו בגין מימושים אלו, 

עלות עורך הדין אזי  ,נוסף לצורך ניהול הליכים משפטיים )בענייננו, עורכת הדין בהונגריה(עו"ד יעסיק בעל התפקיד אם (, וכן כי 15% -ל

בעל התפקיד יופחת משכר טרחת בעל התפקיד בגין מימושים אלו )במלים אחרות: משכר טרחת בעל התפקיד בגין הנוסף שיועסק על ידי 

 בהונגריה בגין מימושים אלו(.לעו"ד ירו, שכר הטרחה ששולם וישולם א 10,000 -יופחת כ Marcaliונכס  Nadorמימוש נכס 
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, שהוחזק על ידי החברה ההולנדית Nadorנכס  )א(: כאמורמימש בעל התפקיד  יתנדולההה ברהחר שומיב .13

"( .Nador Palace Kft" -ו "Central Capital 2006 LLC)"ובהונגריה בארה"ב חברות זרות, באמצעות 

 Marcaliחברת "באמצעות ואחרים על ידי החברה ההולנדית , שהוחזק Marcaliנכס  )ב(; (28)בקשה מס' 

Kft."  '(.31)בקשה מס 

, במישור החברה ההולנדית ו/או החברות 2מעבר לזכויות ולנכסים במישור החברה עצמה )אינוונטק( .14

 : , כדלקמןנכסים 3המוחזקות על ידה נותרו 

שהגישה החברה ההולנדית עובר להליכי , מיליוני ש"ח 16 -בסך כתביעה משפטית  :תביעת העיזבון  (א)

חדלות הפירעון,  המנוהלת על ידי בעל התפקיד )עם אחרים(. תביעה זו מצויה בשלבי הגשת ראיות 

 על ידי הצדדים )כולל תצהירים וחוות דעת( וגישור בפני כבוד השופטת )בדימוס( אורית אפעל גבאי.

שמקורו במכירת מלון "מרידיאן" בהונגריה, , אירו אלפי 500 -כ"נכס מס", בשווי עד  :מרידיאןנכס  )ב(

כאשר לצורך הבטחת חבויות מס בהונגריה הפקידה החברה ההולנדית )בבנק בהונגריה( ערבות 

 "(. מרידיאן נכסבנקאית בסך הנ"ל )להלן: "

חברת )להלן: "( .Atid Kftבחברה הונגרית )מחזיקה כאמור לעיל החברה ההולנדית  :"Atid"נכס  )ג( 

 Gödלעיירה דונם בסמוך  80 -בשטח של כבקרקע אשר מחזיקה בזכויות מסוימות "(, נכסה

חברת הנכס מצויה בהליכי  .3"(Atidנכס )להלן: " ק"מ מעיר הבירה בודפשט( 20 -)כ בהונגריה

. חדלות פירעון מתקדמים וקיים ספק רק בנוגע לאפשרות לקבל תמורה כלשהי עבור נכס זה

של  נטוהחברה העריכה נכס זה בשווי  -בעל התפקיד  מועד מינויבסמוך ולפני בהקשר זה יוזכר, כי 

 .  אירו 50,000 -כשמונה על ידי בית המשפט העריך נכס זה בשווי של והמומחה  מיליון ש"ח 2 -כ

( גורם 2015בעקבות פעולות שבוצעו על ידי בעל התפקיד עלה בידיו לעניין לאחרונה )בשלהי חודש מרץ  .15

, ועל מנת להתקדם בעניין זה נדרש בעל התפקיד לסיוע עורכת הדין בהונגריה, Atidנכס מסוים ברכישת 

 הקונה הפוטנציאלי.  וזאת בעיקר לצורך בדיקות שונות ברשויות בהונגריה ומגעים מול עוה"ד ההונגרי של

                                                 
2

, וזכויות תביעה נוספות של החברה ו/או הנושים, ככל ש"ח 2,250,000"השלד הבורסאי" שכבר מומש על ידי בעל התפקיד תמורת  

)סוגיות המצויות בשלב  מיליוני דולר ארה"ב 15עד שקיימות, ובכלל זה מכוח פוליסת ביטוח לחבות דירקטורים ונושאי משרה שהיקפה 

 שהוגשה לאחרונה(. 30חקירות ובדיקות וטרם גובשו מסקנות בעניין זה, כפי שהוצג גם במסגרת בקשה מס' 

3
הנכס היו מקרקעין אלו מיועדים לעבור שינוי ייעוד )מקרקע חקלאית( לנופש ומגורים. חברת חברת הנכס פי תכנית הפתוח של -על 

מיליון אירו לצורך רכישת המקרקעין.  1 -כהלוואה בסך של לצד השלישי הנכס חברת העמידה ם צד שלישי בהסכם, לפיו התקשרה ע

התחייב הצד השלישי להעביר ( ועם שינוי יעוד המקרקעין ולמגורים לנופשהמקרקעין כאמור )הצד השלישי התחייב לפעול לשינוי יעוד 

בגין שירותיו מהקרקע היו אמורים לשמש תמורה לצד השלישי הנותרים  10%כאשר , הנכסת הקרקע על שם חברמ 90% -את הבעלות ב

הזכויות על בטוחה הנכס לטובת חברת פי ההסכם נרשמה -. כבטוחה למילוי התחייבויות הצד השלישי עלהמקרקעיןלשינוי ייעוד 

 הזכויות במקרקעין. עלהנכס חברת לטובת בטוחה נרשמה  ןכו "קרקע עירונית פנימיתזה ייעוד המקרקעין הינו "למועד  נכון. במקרקעין
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על ידי בעל התפקיד בקשר עם נכס מרידיאן, בעל התפקיד מבוצעות שבוצעו ובנוסף, ובמסגרת הפעולות  .16

נדרש גם כן לסיוע עורכת הדין בהונגריה, וזאת בעיקר לצורך בדיקות הנוגעות למסמכי ההתקשרות שנעשו 

בהונגריה )מול הרוכשת כמו גם מול הבנק( בקשר לעסקה זו בכלל )מכר מלון מרידיאן והשלכות המס שלה( 

 ה בפרט. ולערבות הבנקאית שהועמד

שעות,  50 -בעל התפקיד מעריך כי היקף העבודה הנדרש לצורך כך מעורכת הדין בהונגריה יעמוד על עד כ .17

בהתאם למידת ) Atidעבור הטיפול בנושא נכס שעות  20-10 -כ - אירו 5,000 -אשר משקפים עלות של עד כ

 עבור הטיפול בנושא נכס מרידיאן.שעות  30 -וכ (הרצינות של הקונה הפוטנציאלי

(, יצלחדבר שאין כל וודאות שבידי בעל התפקיד לממש נכסים אלו )יעלה ם אבוצעו, שלמימושים בדומה  .18

 . 4עורכת הדין בהונגריה תופחת משכר טרחת בעל התפקיד בגין כךעלות , שכן נושיםלנוספת תחול עלות לא 

אירו( ובהתחשב בחשיבות הקיימת לצורך בדיקות  5,000בנסיבות אלו, בהתחשב בהיקף הכספי הנדרש )עד  .19

מדובר בקונה ש, אם כי דומה קלושים Atidמרידיאן )הסיכויים לממש את נכס בנוגע לנכס ובעיקר  אמור,כ

 בעל התפקיד סבור שיש לאשר לו את הגדלת מסגרת ההתקשרות המבוקשת.  -( פוטנציאלי רציני

 

  

 

 

 _______________________ 
 עו"דעדי פיגל, 

  נאמן להסדר הנושים
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התפקיד ישלם לעורכת הדין בהונגריה שכר  בעלואירו אלף  50תמורת  Atidנכס יעלה בידי בעל התפקיד לממש את אם  :בלבד לדוגמא 

אירו  5,500רחה בסך שכר טישולם לבעל התפקיד  (מ"בצירוף מע)אירו  7,500במקום  -, אזי (אירו 2,000)שעות עבודה  20עבור טרחה 

ל תחוכן  (אירו 5,000עד )אזי העלות הנוספת  ,אלוכסים נא יעלה בידי בעל התפקיד לממש לחד עם זאת, מובן כי אם י. (מ"מעבצירוף )

 .שולי באופן יחסי, אם כי מדובר בהוצאה בהיקף על הנושים


