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 )אישור מכר( בקשה למתן הוראות
 
 

"( מתכבד להגיש בקשה זו למתן הוראות, לפיה מתבקש בית המשפט בעל התפקידהנאמן להסדר הנושים )להלן: "

-על, אירו 00060,בתמורה של , (tidA)נכס  נכס בבעלות )עקיפה( של החברהמכירת לאשר לבעל התפקיד  -הנכבד 

"(, וכן להסמיך את בעל הסכם המכר)להלן: " 1כנספח פי הסכם המכר והסכם הנאמנות שעותק מהם מצורף 

 .פעולות נדרשות לצורך יישום הסכם המכר וקבלת התמורההתפקיד לבצע 

 
 : הדברים תמצית

)הולנדית(, בבעלות בעל התפקיד פי הסכם המכר, המותנה באישור בית המשפט הנכבד, חברה זרה -על  )א(

(, המחזיקה הונגריתאחזקותיה בחברה זרה אחרת )מלוא את תמכור קופת הסדר הנושים(, ל)בנאמנות 

להלן הינו למעשה זכויות בחברה )הונגרית( שהעניקה  3, אשר כפי שיפורט בפרק "Atid"נכס בבזכויות 

 .לצד שלישי הלוואה לצורך רכישת קרקע חקלאית

 ופקדו בנאמנות.האירו,  60,000מהתמורה,  100%בהתאם להוראות הסכם המכר   (ב)

במצב השוק ולהלן(  3" )כפי שיורחב בפרק Atid"נכס בהתחשב במגבלות במיוחד בנסיבות הענין, ו  (ג)

שווי נכס וכך: , לתמורה הראויההרבה מעבר התמורה הינה , "(Atidמצוי "נכס שם )בכלל  בהונגריה

"Atid הוערך בדוחות הכספיים האחרונים שפורסמו על ידי המנהל המיוחד )דוחות מבוקרים( בסך "

לחוק  350פי סעיף -עלשמונה על ידי בית המשפט  מחהבחוות דעת המוגם עוד יצוין, כי אירו.  50,000של 

מינוי מועד לפני (, 1בקשה מס' )במסגרת  18.03.2014הוגשה ביום אשר , לצורך בחינת הסדר חוב החברות

(, נכון לאותו מועד אירו 00005, -)כ ש"ח 240,000" הוא tidAנכס "שווי העריך המומחה כי , בעל התפקיד

 (. ש"חמיליון  2 -)שעמדה על כוזאת להבדיל מהערכת החברה באותה עת 



2 

 

 

"( התנהלו עוד לפני כניסתה של Atidגם ביחס לנכס זה )"קל וחומר אמורים הדברים בהתחשב בכך, כי   (ד)

החברה להליכי חדלות פירעון הליכים משפטיים כלפי עיזבון המנוח שקיבל את ההלוואה, וזאת במקביל 

 הליכי התכנון ביחס לאותם מקרקעין. לעיכוב 

ובהתחשב בעובדה כי במשך תקופה ממושכת היו גורמים בהתחשב בהליכי חדלות הפירעון, בנסיבות אלו,  )ה(

בודדים שהביעו ענין בבדיקת נכס זה אם יוסכם מראש על כך שהוא יימכר בתמורות נמוכות באופן ניכר 

ס זה לא יימכר פחות מערכו בדוחות האחרונים )עמדת בעל התפקיד היתה לאורך כל הדרך שנכ

שפורסמו(, ובהתחשב בכך שהתמורה המוצעת עולה על השווי האמיתי של נכס זה )להבדיל מהערכות 

לפעול לאישור ויישום הסכם יש בעל התפקיד סבור, כי החברה שהתבררו גם בהקשר זה כחסרות בסיס(, 

 המכר. 

 : שגובש )נשוא בקשה זו(" והסכם המכר Atidרקע רלבנטי, נכס "

 מונה בעל התפקיד כמפרק זמני לחברה. 23.03.2014ביום  .1

אישר בית המשפט הנכבד הסדר נושים לחברה, במסגרת מכירת "השלד בורסאי", והחל  19.10.2014ביום  .2

 )מועד הכניסה לתוקף של הסדר הנושים(, משמש בעל התפקיד כנאמן הסדר הנושים.  13.11.2014מיום 

ממועד החל  ."( את השליטה בחברהCentral)להלן: " .Central European Estates N.Vרכשה  2009בשנת  .3

פעלה החברה בתחום המלונות  2012ועד לחודש מאי  Centralהשלמת רכישת השליטה בחברה על ידי 

ייזום, ב ,בבעלותהחברות באמצעות  ,פעלה. במסגרת זו, החברה שהיווה את תחום הפעילות הבלעדי שלה

 בניה ופיתוח של הזדמנויות עסקיות בתחום המלונאות במרכז ובמזרח אירופה. 

 -על ידה באמצעות חברת בת בבעלות מלאה של החברה )חברה הולנדית זרה( עיקר נכסי החברה הוחזקו  .4

CEE Hotel Holdings B.V. " :וחברות זרות נוספות שהוחזקו )במישרין ו/או  -"( החברה ההולנדית)להלן

"(. במצורף תרשים החזקות החברה, החברות הזרות הנוספותבעקיפין( על ידי החברה ההולנדית )להלן: "

 המפרט את אופן ההחזקות נכון למועד בו ננקטו הליכי חדלות הפירעון:

 



3 

 

 

במהלך תקופה ארוכה כי ו בעל התפקיד התברר, כי קופת החברה רוקנה כמעט לחלוטין ו שלבמועד מינוי .5

לשמר את  )א(על מנת:  שהתחייבובחרה לא לשלם תשלומים וסכומי עתק לנושים שונים, החברה שילמה 

קיום החברה ההולנדית והחברות הזרות )כולל חובות בסך עשרות אלפי אירו שהותירה החברה ליועצים 

חברות בנכסים אותן כל לשמר את זכויות  )ב(ודירקטורים זרים של החברה ההולנדית והחברות הזרות(; 

 . , ובכלל זה תשלומים משמעותיים בגין הנכס נשוא בקשה זו, לרבות לרשויות המדינה )הונגריה(ניםהשו

אשר נותרו ללא הדירקטורים החברות הזרות, והחברה ההולנדית ננטשו בנוסף, עובר למינוי בעל התפקיד  .6

 כאשר הלכה למעשה מצא עצמו בעל התפקיד בפני "אדמה חרוכה".וללא המנהלים, 

אלו, כפי שפורט בהרחבה בדוחות הקודמים שהגיש בעל התפקיד, בוצעו פעולות רבות על מנת  בנסיבות .7

שהוחזקו על ידי החברה, ובמיוחד את החברה ההולנדית, וכן על מנת לאפשר קבלת החברות לשמר את 

 .ןמצד נושיה הליכי חדלות פירעוןהיו בשרובם ככולם , ןמסוימות בגין הנכסים שהוחזקו על ידתמורות 

כי קיימים פערים עצומים בין שווי הנכסים שהציגה החברה בשעתו לבין שווים גם, בנוסף התברר 

 האמיתי, וקל וחומר לאור קיומם של הליכי חדלות פירעון ביחס לנכסים אלו. 

בכלל זה, כפי שפורט בהרחבה בדוחות הקודמים שהוגשו לבית המשפט הנכבד, בהתאם לבקשות שהוגשו  .8

 על ידי בעל התפקיד )ובאישור בית המשפט הנכבד(: 

, אשר פועלת כחברה עצמאית לכל דבר ההולנדית בעל התפקיד מינה דירקטור וב"כ זרים לחברה )א(

לים על דירקטורים בחברות הולנדיות(. יחד עם וענין )דבר זה מתחייב גם בהתאם לדינים הח

זאת, הדירקטורים בחברה ההולנדית פועלים בשיתוף פעולה מלא עם בעל התפקיד, לא מבוצעות 

" הוסכם על החברה Atidעל ידם פעולות ללא עדכון בעל התפקיד, ובכלל זה גם לגבי מכר נכס "

קבלת אישור  -על ידי בעל התפקיד ההולנדית כי הסכם המכר יהיה מותנה בתנאי מתלה שנדרש 

 בית משפט זה של הפירוק. 

באמצעות הדירקטור וב"כ הזרים, פעולות רבות )כולל הסדרת חובות עבר של בעל התפקיד ביצע,  )ב(

החברה ההולנדית( על מנת להסדיר את מחדלי וחובות העבר של החברה ההולנדית ולהבטיח את 

חיוניות אלו מנעו את מחיקת החברה ההולנדית ואובדן המשך פעילותה השוטפת. ביצוע פעולות 

זכויותיה, ובכלל זה בנכס נשוא בקשה זו. יודגש, כי לא ניתן היה לממש את הנכס נשוא בקשה זו 

אם בעל התפקיד לא היה מבצע את כל אותן פעולות שנדרשו לצורך מינוי הדירקטור הזר ומניעת 

 מחיקתה של החברה ההולנדית. 

בפיקוח שוטף וצמוד של בעל התפקיד ש, )הונגרית(יד התקשר עם עורכת דין מקומית בעל התפק )ג(

נכסים לביצעה פעולות רבות וחיוניות, כולל בהליכים משפטיים ודיונים שננקטו בהונגריה בקשר 
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אלו מנעו הליכים ו ,)בשרשור באמצעות החברה ההולנדית( החברות הזרותשהוחזקו על ידי 

 . אלואובדן זכויות בנכסים 

על מנת לקבל הצעות לרכישת הזכויות בנכסים, ובכלל זה גם בעל התפקיד פעל במישורים רבים  )ד(

, אשר מומש על ידי בעל התפקיד באופן חלקי )ביחס למכירת נכסים Centralביצע התקשרות עם 

, ובהתאם תהיה זו זכאית לקבל Centralבלבד(. מימוש הנכס נשוא בקשה זו נעשה בסיוע של 

פי תנאי -( בגין כספי המימוש של נכס זה שיקבל בפועל בעל התפקיד )על3%בעתיד דמי תיווך )

 שאושר על ידי בית המשפט הנכבד(.  Centralמול ההסכם 

 (. 28)בקשה מס'  אירו 425,000תמורת " Nadorאת נכס "כבר מימש בעל התפקיד  )ה(

 (. 31)בקשה מס'  אירו 100,000" תמורת Marcaliבר את נכס "מימש כבעל התפקיד  )ו(

 .אירו 60,000", תמורת Atidמבקש בעל התפקיד למכור את נכס "וכעת, במסגרת בקשה זו  )ז(

 ."Atidנכס " -אחד הנכסים שהוחזקו על ידי החברה היה הנכס נשוא בקשה זו  .9

מהחברה  100% -החברה החזיקה ב :הפירעון, עובר להליכי חדלות לעיל 4כמפורט בתרשים בסעיף  .10

( )בהסדר הנושים הועברו כל המניות החברה ההולנדית לבעלות .CEE Hotel Holdings B.Vההולנדית )

מחברת  100% -בהחברה ההולנדית החזיקה  בעל התפקיד, המחזיק בהם בנאמנות עבור הסדר הנושים(;

Atid Kft. " :(; חברת הנכס ההונגרית)חברה זרה הרשומה בהונגריה( )להלן" 

"(, הן "Atidנכס "אחזקות החברה ההולנדית בחברת הנכס ההונגרית כאמור לעיל )לעיל ולהלן: " .11

 הממכר נשוא בקשה זו. 

הנכס חברת העמידה התקשרה עם צד שלישי בהסכם, לפיו הנכס ההונגרית חברת : "Atidתיאור נכס " .12

הצד השלישי התחייב מיליון אירו לצורך רכישת מקרקעין.  1 -כהלוואה בסך של לצד שלישי ההונגרי 

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

מהקרקע היו הנותרים  10%כאשר , הנכס ההונגריתמן הקרקע על שם חברת  90% -את הבעלות ב

. כבטוחה למילוי התחייבויות המקרקעיןבגין שירותיו לשינוי ייעוד י אמורים לשמש תמורה לצד השליש

  .הזכויות במקרקעיןעל בטוחה הנכס ההונגרי לטובת חברת פי ההסכם נרשמה -הצד השלישי על

הליכי שינוי התכנון של המקרקעין לא התקדמו ועוד לפני מינוי בעל התפקיד הלך לעולמו הצד השלישי  .13

פטיים, ובהתאם לבדיקות שנעשו במהלך התקופה שחלפה בסיוע עורכת הדין הנ"ל והתנהלו הליכים מש

 בהונגריה הפועלת תחת בעל התפקיד לא חלה התקדמות לגבי נכס זה. 
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זאת ועוד, במהלך התקופה שחלפה גדל באופן משמעותי הסיכון לאובדן מוחלט של האפשרות לקבל  .14

ההונגריות הזרות שהוחזקו על ידי החברה  ", וזאת מאחר וכל החברותAtidתמורה כלשהי בגין נכס "

ההולנדית ננטשו על ידי החברה ובהתאם להוראות הדין בהונגריה החלו להינקט כלפיהם הליכי מחיקה 

במסגרת זו, ולאור ההערכה שהיתה עוד לפני מועד מינוי עקב אי מינוי מנהלים והגשת דוחות כספיים. 

חברת ק השקעה בסכומים ניכרים שנדרשו כדי לשמר את אינו מצדיבעל התפקיד, כי שוויו של נכס זה 

 . , נוצר סיכון שבסופו של דבר לא ניתן יהיה לממש כלל אחזקות אלוהנכס ההונגרית

כאמור בסעיף קטן ")ג(" בתמצית הדברים שהובאה בפתח בקשה זו, השווי )האמיתי( של נכס זה הוערך  .15

בתמצית הדברים שהובאה בפתח בקשה זו,  אירו. כאמור בסעיף קטן ")ה(" 50,000 -בסכום של כ

עמד על כך התפקיד שהליכים למימוש זה חייבו גם העסקה של עורכת דין בהונגריה, בעל ובהתחשב בכך 

, וכן כי כל הסכם (אירו כאמור 50,000) שנכס זה לא יימכר פחות מערכו בדוחות האחרונים שפורסמו

 צורך ביצוע התקשרות, שעיקרם:לתנאים מקדמיים מספר יותנה בהסכמה של הקונה ל

, וזאת חרף העובדה כי "המוכר" בתנאי מתלה של אישור בית המשפט הנכבדכל הסכם יותנה   )א(

 מצויה בהליכי חדלות פירעון ואשר לה נושאי משרהשלא ( החברה ההולנדיתהינו חברה זרה )

 .החייבים גם הם לפעול לטובת החברה ההולנדית

, או )למעט באישור בית המשפט הנכבד( תהיה בלתי מותנית "Atid"בגין נכס שתשולם התמורה   )ב(

 כל תמורה עתידית. בבטוחות משמעותיות להבטחת תגובה לחילופין 

בחברת אחזקותיה )מניות( ימומש באופן בו החברה ההולנדית תמכור את מלוא  "Atid"נכס   (ד)

יכול לבצע התקשרות משפטית לא  . מבנה זה נדרש, הן מאחר ובעל התפקידהנכס ההונגרית

 .באמצעות חברת הנכס ההונגרית שננטשה, והן על מנת להקטין את החשיפה

עורכת , ואשר חייב מעורבות חודשים האחרוניםבבסופו של דבר, ולאחר משא ומתן ממושך שהתקיים  .16

בתמורה ראויה )בנסיבות  "Atid"לגבש הסכם למימוש נכס בעל התפקיד עלה בידי  ,הדין בהונגריה

 .(1נספח פי הסכם המכר והסכם הנאמנות נשוא בקשה זו )-התקשרות מחייבת עלהקיימות(, ולבצע 

לאיזה מבין הגורמים שהיו מבעלי השליטה אינו גורם הקשור  "הקונה"למיטב ידיעת בעל התפקיד  .17

 בחברה. 

  :עיקרי הסכם המכר שההתקשרות בו מבוקשת במסגרת בקשה זו, הינם .18

וכן תעביר לקונה כל כל מניות חברת הנכס ההונגרית החברה ההולנדית תמכור לרוכשת את  )א(

 . "(הממכר)להלן: " זכות )לרבות להחזר הלוואה( מול חברת הנכס ההונגרית
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( ולרוכשת, אשר ביצעה בעצמה ועל אחריותה As-Isהממכר יירכש על ידי הרוכשת כפי שהוא ) )ב( 

 ( לא תהיה כל טענה כלפי המוכרת בקשר עם הממכר.  Due-Diligenceהליך בדיקת נאותות )

הופקדה מלוא התמורה ו, "(התמורהאירו )להלן: " 60,000הרוכשת תשלם עבור הממכר סך של  (ג)

 .המייצגת את בעל התפקיד ,בנאמנות בידי עורכת הדין ההונגריתכבר 

וחזק מאירו(  60,000הסכום הנ"ל )לוא התקבל בידי בעל התפקיד אישור כי מ 01.03.2016ביום  )ד(

בעל המייצגת את בידי עורכת הדין ההונגרית )כאמור בהתאם לתנאי הסכם המכר בנאמנות 

הרוכשת לא תקיים את הסכם המכר יחולט סכום , ואם "(סכום הנאמנותהתפקיד( )להלן: "

 הנאמנות. 

  .04.201610.עד לא יאוחר מיום הסכם המכר מותנה בקבלת אישור בית משפט נכבד זה  (ה)

לחברה ההולנדית לאחר במלואו סכום הנאמנות ישולם לאחר קבלת אישור בית המשפט הנכבד  (ו)

 .ההשלמהממועד  ( ימי עסקים5חמישה )רישום הזכויות על שם הרוכשת ולא יאוחר מתום 

 : סיכום - 5פרק 

אשר חייב , ממושך ומתן משא של סיומו מהווה ,הנכבד המשפט בית של לאישורו המובאת העסקה .19

עלות הסכומים ששולמו וישולמו לעורכת הדין . עורכת הדין בהונגריה מטעם בעל התפקידמעורבות של 

 אירו. 2,400הסכם המכר( עומדת על " )כולל בקשר עם Atidבהונגריה עבור הטיפול הכולל בנכס "

עבור נכס אירו  60,000של ראויה, בתמורה המדובר בעסקה על בסיס הנימוקים שפורטו בהרחבה לעיל,  .20

 יש בה כדי לבטל את הסיכון )הממשי בהרחבה לעיל(כמפורט ובנסיבות הקיימות )שהוערך בשווי אפס, 

 בקופת ההסדר. התמורה הנ"ל ( לאובדן המוחלט של הנכס ולקבלת והכמעט וודאי

 זו לעיל.  כן, מתבקש בית המשפט הנכבד לאשר את המבוקש ברישא של בקשה-אשר על .21

 

 

 

 

 _______________________ 
 עו"דעדי פיגל, 

  נאמן להסדר הנושים
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