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 ( )הגשת תביעה למתן הוראות( 52)מס' בקשה 
 * עותק פיסי של בקשה זו יוגש גם במזכירות ביהמ"ש הנכבד * 

ש"ח )לצרכי אגרה( נגד  110,000,000להגיש תביעה על סך לבעל התפקיד להתיר ביהמ"ש הנכבד מתבקש 

פי -על , הכלובגין העובדות והעילות המפורטותהמשיבים הפורמליים הנזכרים בכותרת בקשה זו )הנתבעים(, 

להוציא את כל וכן לאשר לבעל התפקיד "(, התביעה)להלן: " 1כנספח אשר מצ"ב התביעה נוסח כתב וכמפורט ב

, מומחים, והליכי גישור, ככל בית משפט)לרבות תשלום אגרת  התביעהוניהול ההוצאות שיידרשו לצורך הגשת 

הנספחים של התביעה )בנוסף על חוות יתר  .  2כנספח  עותק חוות דעת המומחה התומכת בתביעה מצ"ב  שיתקיימו(.  

 . לאור גודל הקבצים(ובכרכי נספחים נפרדים )בסריקה  3כנספח דעת המומחה הנ"ל( מצ"ב 
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 :החברה וקריסתה - 1חלק 

 כחברה פרטית.  24.10.1993"( התאגדה בישראל ביום החברהאינוונטק סנטראל מלונות בע"מ )להלן: " .1

פיו הוצעו לציבור מניות של החברה אשר נרשמו למסחר -פרסמה אינוונטק תשקיף על 14.08.1998ביום  .2

"(, ובהתאם החל מאותו מועד המדובר היה על חברה הבורסהאביב בע"מ )להלן: "-בבורסה לניירות ערך בתל

 גם פורסמו במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך.  ציבורית, אשר דיווחיה הפומביים

את  , חברה זרה )הולנדית(,"(Central)להלן: " .Central European Estates N.Vחברת רכשה  2009בשנת  .3

בעיקר פעלה החברה כאמור  Centralהשלמת רכישת השליטה בחברה על ידי , והחל ממועד השליטה בחברה

 . תחום המלונותב

בייזום, בניה ופיתוח של הזדמנויות עסקיות בתחום  ,בבעלותהחברות באמצעות רה פעלה, במסגרת זו, החב .4

 . המלונאות במרכז ובמזרח אירופה

 CEEחברת בת זרה )הולנדית(, בבעלות מלאה של החברה,  -עיקר נכסי החברה הוחזקו על ידה באמצעות  .5

Hotel Holdings B.V. " :ות נוספות )חברות שהתאגדו בהונגריה"(, וחברות זרחברת הבת ההולנדית)להלן 

 "(. החברות הזרות(, שהוחזקו )במישרין או בעקיפין( על ידי החברה ההולנדית )להלן: "ובארה"ב

אגרות חוב )סדרה א'( של החברה   45,561גייסה החברה חוב מהציבור באמצעות הנפקה של    2010בחודש מרץ   .6

אמנות של האג"ח מונה נאמן למחזיקי האג"ח, רזניק "(, ובהתאם להוראות הדין ושטר הנהאג"ח)להלן: "

 "(.נאמן האג"חפז נבו נאמנויות בע"מ )להלן: "

האג"ח שהונפקו על ידי החברה כאמור הובטחו )כפי שצוין גם בתשקיף, בשטר הנאמנות ובדוחות החברה(  .7

יבידנד, מניות הטבה בשעבוד קבוע יחיד וראשון בדרגה על כל מניות חברת הבת ההולנדית, ובכלל זה על כל ד

וזכויות שיתקבלו בגין מניות חברת הבת ההולנדית המשועבדות, וכן על כל תקבול שיתקבל בחברה מחברת 

 הבת ההולנדית, כולל החזר הלוואות שהועמדו או יועמדו על ידי החברה לחברת הבת ההולנדית.

למחזיקי רוע את התשלומים תוכל לפלא היא כי  של החברה(, חברת האם) Centralהודיעה  2012בשנת  .8

השופט איתן אורנשטיין( נשיא בית המשפט, כבוד הורה בית המשפט ) 30.10.2012וביום שלה, אגרות החוב 

לבין מחזיקי  Centralעידן כמומחה מטעם בית המשפט לצורך בחינת הסדר חוב בין  יצחק על מינוי רו"ח 

 (.49700-10-12אגרות החוב שלה )פר"ק 

גרעון קיים  צוין כי לחברה    ,14.03.2013שפורסם על ידי החברה ביום    ,2012הכספי התקופתי לשנת  עוד בדוח   .9

מיליון ש"ח ותזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת לשנה  32 -בסך של כ 31.12.2012בהון החוזר ליום 

הראשון של שנת בדוח הכספי התקופתי לרבעון ש"ח. מיליון  14.5 -בסך של כ 31.12.2012שהסתיימה ביום 

 כבר נכללה הערת "עסק חי". ,31.05.2013שפורסם על ידי החברה ביום  ,2013

)לאחר שדוחות החברה כבר כללו הערת "עסק חי"( החברה התנגדה למינוי נציגות להגנה  2013בחודש יוני  .10

גרתו טענה במס, במגנ"א דוח מיידיפרסמה החברה  25.06.2013ביום על זכויות מחזיקי האג"ח, ובכלל זה 

וכי "בהתאם לאסטרטגית החברה" יש ביכולתה החברה, בין היתר כי היא עומדת במלוא התחייבויותיה 

להמשיך ולפעול לא רק על מנת להגן על האינטרסים של בעלי החוב, אלא גם על אלו של "בעלי המניות". 

שתאפשר ה יש "אסטרטגיה"  לחברוכי    ,סיבה לחששנושים  אין להחברה הציגה במועד זה, כי  במלים אחרות:  

 לה לפרוע את כל חובותיה במועד ואף להותיר עודף לבעלי המניות שלה. 

 בתוך פרק זמן קצר התנפצה לרסיסים אותה "אסטרטגיה". .11
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נגד החברה )ואחרים( הליך אכיפה מנהלי בגין הגשת דוח הגישה רשות ניירות ערך  - 2013בחודש אוגוסט  .12

; החברה ושר על ידי בית המשפט, במסגרתו הוטלו קנסות ואיסורי כהונה, ובהמשך גובש הסדר שאברשלנות

קיימים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כ"עסק חי" לרבות "דווח מיידי, לפיו פרסמה 

 . "עמידה בתשלומי אגרות החוב העתידיים במועד הנדרש

במסגרת תביעה שהגישה חברת   חופה"(כתב טענות )"הודעה ובקשה דהגישה החברה    2013בחודש אוקטובר   .13

הבת ההולנדית נגד בעל השליטה )יולי עופר ז"ל( להחזר הלוואה שנלקחה על ידו ולא הוחזרה לחברת הבת 

החברה, נטען,  "(. בכתב טענות זה, שנתמך בתצהיר שנחתם על ידי חשב תביעת העיזבוןההולנדית )להלן: "

מים למחזיקי אגרות החוב שלה החברה חייבת לקבל עד לתחילת על מנת לעמוד בפירעון התשלובין היתר, כי  

 ."וכן לממש נכסים נוספים"מבעל השליטה את החזר ההלוואה  2014שנת 

, הכולל גם "מסמך עקרונות" שנחתם על ידהדיווח מיידי אודות פרסמה החברה במגנ"א  17.11.2013ביום  .14

מבהיר "מיידי  הוסיפה ופרסמה החברה במגנ"א דיווח  , ובהמשך היום  גיבוש "הסדר חוב" עם מחזיקי האג"ח

לא נכללה בדיווח הראשוני שפרסמה )ולגבי סוגיה מהותית שנכללה באותו "מסמך העקרונות"  ,"ומשלים

מחזיקי האג"ח מצד  הסכמה  קבלת  הינה  נשוא "מסמך העקרונות"  תנאי מתלה לקיום העסקה  לפיה  ,  (החברה

בהמשך . תנאי ההלוואהשל ועדכון  הלצד פריסכלפיהם ה משמעותית מגובה החוב לדרישת המציע להפחת

לביצוע העסקה כי מחזיקי האג"ח אותו מציע דרש כתנאי לצד הפחתת ריבית ותנאים נוספים התברר, כי 

 כלפיהם.מגובה החוב  50%-40%בשיעור של  ("תספורת"יסכימו להפחתה )

שב  28.11.2013שפורסם על ידי החברה במגנ"א ביום  2013נת בדוח הכספי האחרון לרבעון השלישי של ש .15

והסב רואה החשבון המבקר של החברה את תשומת הלב לקיומם של ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה 

 48.6 -מיליון ש"ח וגרעון בהון החוזר של כ 9.3 -לקיומם של הפסדים כוללים בסכום של כוכן כ"עסק חי", 

 .(2013ל תשעת החודשים הראשונים של שנת מיליון ש"ח )לתקופה ש

, הוגשה לבית המשפט בקשה 05.12.2013, ולאחר כינוס אסיפה של מחזיקי האג"ח ביום על רקע האמור .16

( על 21224-12-13הורה בית המשפט )פר"ק    22.12.2013, וביום  לחוק החברות  350פי סעיף  -למינוי מומחה על

 . "(המומחהלחוק החברות )להלן: " 350י סעיף פ-מינויו של רו"ח יצחק עידן כמומחה על

, וכי היא כי היא חדלת פירעון הודתה החברהפרסמה החברה דוח מיידי במגנ"א, בו  12.01.2014ביום  .17

 החליטה לעצור תשלומים שעליה לשלם )למחזיקי האג"ח, וכן בגין הלוואות של נכסי החברות הזרות(. 

( להורות לנאמן האג"ח לנקוט בהליכי חדלות 100%ח )ברוב של החליטו מחזיקי האג" 2017בחודש פברואר  .18

הגיש נאמן האג"ח בקשה לפירוק החברה ולמינוי  23.02.2014פירעון נגד החברה )כולל בקשת פירוק(. ביום 

, תוך שמירת כל זכויותיו כנושה מובטח כאילו לרבות לצורך מימוש הנכסים המשועבדיםמפרק זמני, של 

 מומש השעבוד. 

פרסמה החברה דוח מיידי במגנ"א, לפיו כל נושאי המשרה בחברה )כולל דירקטורים,  16.03.2014ביום  .19

, אשר תיכנס לתוקף הזרותהמנכ"ל וסמנכ"ל הכספים( הודיעו על התפטרותם מכל תפקיד בחברה ובחברות 

במגנ"א על השהיית הכניסה לתוקף של נוסף פרסמה החברה דוח מיידי  18.03.2014)ביום  18.03.2014ביום 

על נוסף  פרסמה החברה במגנ"א דוח מיידי    20.03.2014; ביום  20.03.2014התפטרות נושאי המשרה עד ליום  

נכנסה לתוקף הודעת ההתפטרות  23.03.2014השהיית הכניסה לתוקף עד להחלטת בית המשפט; ביום 

אף  בליית של כל נושאי המשרה בחברה )ובחברות הזרות(, כאשר החברה והחברות הזרות נותרו הקולקטיב

 נושא משרה, ובכלל זה תוך הפרה של הוראות הדין החלות על החברות הזרות(.    
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 :מינוי בעל התפקיד וגיבוש הסדר הנושים - 2חלק 

הורה בית  23.03.2014משרה בחברה(, ביום לאחר מספר התנגדויות של החברה )וליתר דיוק של נושאי  .20

 המשפט )נשיא בית המשפט, כבוד השופט איתן אורנשטיין( על מינויו של עו"ד עדי פיגל כמפרק זמני לחברה.

התברר, כי קופת החברה רוקנה כמעט לחלוטין, וכי במהלך תקופה ארוכה בעל התפקיד במועד מינויו של  .21

לשמר את קיום חברת הבת ההולנדית והחברות הזרות   )א(ל מנת:  ע  שהתחייבולא שילמה החברה תשלומים  

לשמר את  )ב(זרים של חברות זרות אלו(; הדירקטורים ל)כולל חובות בסך עשרות אלפי אירו ליועצים ו

בנכסים השונים, ובכלל זה תשלומים משמעותיים בגין הנכסים שהוחזקו על זרות זכויות כל אותן חברות 

המחשת הדברים יצוין, כי לצד תשלומים בהיקף של יותר ממיליון ש"ח ששילמה ידי החברות הזרות )ל

אפילו בקופת החברה החברה במהלך תקופה קצרה של כשלושה חודשים ליועצים וספקים שונים, לא נותר 

חויבה להפקיד בתביעת העיזבון, בסך שחברת הבת ההולנדית הסכום הנדרש על מנת להפקיד את הערובה 

תביעת העיזבון היתה  -וככל שבעל התפקיד לא היה מצליח לגייס מימון ולהפקיד ערובה זו  ש"ח, 100,000

 נמחקת על ידי בית המשפט(. 

נושאי המשרה נטשו כאמור את החברה, את חברת הבת ההולנדית ואת בעל התפקיד בנוסף, עובר למינוי  .22

הפרה של הוראות דין החלות על החברות החברות הזרות, שנותרו כאמור ללא אף נושא משרה )לרבות תוך 

  הזרות(, והלכה למעשה המפרק הזמני מצא עצמו בפני "אדמה חרוכה".

כפי שהוצג בהרחבה בדוחות שהוגשו לבית המשפט על ידי בעל התפקיד, החל ממועד מינויו בוצעו פעולות  .23

משועבד )נכסים שרובם רבות כדי לשמר ולאפשר מימוש מיטבי של זכויות ונכסי החברה, לרבות הרכוש ה

שילם   -ככולם היו כבר בהליכי חדלות פירעון או בסכנה לאובדן מוחלט(. במסגרת זו, בין היתר, בעל התפקיד  

את הסכום שנדרש לצורך מניעת מחיקת תביעת העיזבון, הסדיר חובות של החברות הזרות ובכך נמנעה 

נקט בהליכים משפטיים בארץ ובחו"ל, נדית, מחיקתן ואובדן זכויותיהן, מינה דירקטור לחברת הבת ההול

 גיבש ופרסם דוחות כספיים שאפשרו את מימוש השלד הבורסאי של החברה, ועוד. 

בעל פיו מימש -הסדר הנושים שגובש על ידי בעל התפקיד, עלאת , אישר בית המשפט 2014בחודש נובמבר  .24

"(, והחל מאותו מועד הסדר הנושים( )להלן: "14את "השלד הבורסאי" של החברה )בקשה מספר התפקיד 

 "(. בעל התפקידלהלן: "לעיל ולשמש כנאמן להסדר הנושים )התחיל  (המפרק הזמניעו"ד עדי פיגל )

בהתאם להוראות הסדר הנושים, בין היתר, כל הזכויות והנכסים של החברה הועברו לידי בעל התפקיד  .25

בויות החברה )הן כלפי הנושה המובטח והן כלפי )לצורך מימושם בנאמנות עבור הסדר הנושים(, וכל התחיי

יתר הנושים( הפכו להיות התחייבויות של קופת הסדר הנושים, המתנהלת תחת אותם כללים שהיו חלים 

 בהליך פירוק, כולל לגבי הכרעה בתביעות חוב ותשלום דיבידנד בהתאם לסדר הנשייה הקבועים בדין. 

(, 14 -ו 12.8, 8.8(, וכן במסגרת הסדר הנושים )לרבות סעיפים 15בנוסף, עובר להסדר הנושים )בקשה מס'  .26

הוסמך בעל התפקיד, בין היתר, לבצע בדיקות וחקירות בקשר עם גיבוש כל זכות תביעה שעמדה לחברה ו/או 

הסדר הוראות  ואשר בהתאם ללנושים ו/או לכל גורם אחר בגין התקופה שעד למועד השלמת הסדר הנושים,  

 . לקופת הסדר הנושיםהנושים הועברו 

למימוש זכויות ונכסים של החברה, כבר  בעל התפקיד ביצע הליכים משפטיים רבים )בארץ ובחו"ל(, שהובילו   .27

שהוחזק )" Nadorנכס "מימוש  :כוללבעל התפקיד, שהוגשו על ידי כפי שהוצג בהרחבה בדוחות ובבקשות 

נכס מימוש    ;(28אירו )ברוטו( )בקשה מס'    425,000  -תמורת כ(  באמצעות תאגידים בהונגריה, ארה"ב והולנד

"Marcali  "  )(31אירו )ברוטו( )בקשה מס'    100,000  -תמורת כ)שהוחזק באמצעות תאגידים בהונגריה והולנד ;

אירו )ברוטו( )בקשה  60,000 -תמורת כ)שהוחזק באמצעות תאגידים בהונגריה והולנד( " Atidנכס "מימוש 

 -תמורת כ(  ובאמצעות זכויות בהולנד  שהוחזק בבנק בהונגריהנכס פיננסי,  )רידיאן"  "נכס ממימוש    ;(35מס'  
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)באמצעות חברת הבת ההולנדית(   "תביעת העיזבון"מימוש במסגרת   ;(42אירו )ברוטו( )בקשה מס'    500,000

ש"ח  2,250,000 -השלד הבורסאי" תמורת כ"מימוש  ;(41ש"ח )ברוטו( )בקשה מס'  11,800,000 -תמורת כ

 מס' ש"ח )ברוטו( )בקשה    3,216,000  -אקסלייט" תמורת כתביעת  "מימוש במסגרת    ;(14מס'  )ברוטו( )בקשה  

לצד תקבולי המימוש )ברוטו( הנ"ל, בוצעו תשלומים של הוצאות פירוק בסכומים נכבדים בקשר עם . (37

 (. 47שה מס' הנ"ל )ראה גם בק שמירת ומימוש הנכסים

 :התביעה והסדר התביעות - 3חלק 

ראשוני   "Claimכולל מימוש זכויות ונכסים כאמור, כמו גם "  -  בהמשך לפעולות שבוצעו על ידי בעל התפקיד .28

  - (8בבקשה מס'  10שהוגש על ידי בעל התפקיד לחברת הביטוח עוד לפני תום תקופת הגילוי )ראה גם נספח 

הנשייה מ  97%  -המהווים כ)  על ידי מחזיקי האג"ח של החברה  100%רוב של  ובהתאם להחלטה שהתקבלה ב

את )בתמיכת הכנ"ר(  ביהמ"ש הנכבד  אישר    01.08.2016ביום  הנשייה המובטחת(,  מ  100%  -הבלתי מובטחת ו

"( הסדר התביעותוניהול תביעות )להלן: "בקשת בעל התפקיד להתקשר עם מר אילן יצחקי בהסכם לגיבוש 

בעל התפקיד אישר בהתאם להסדר התביעות גם את זהות המייצג, עו"ד  31.08.2016(. ביום 36)בקשה מס' 

 (.36קשה מס' במסגרת ב 31.08.2016"( )הודעת בעל התפקיד מיום עו"ד בנקל)להלן: " יוסף בנקל

, ובעל התפקיד בשיתוף פעולה עם מר אילן יצחקי וצוות מטעמו, וצוות מטעמועו"ד בנקל מיד עם מינויו  .29

משפטית וכלכלית יסודית ביצעו חקירה    -  אישור הסדר הנושים והסדר התביעות(  עובר ולאחרוצוות מטעמו )

שורה של חקירות כולל ובחו"ל,  בארץ, התרחשווהשתלשלות האירועים המורכבים שבוצעו של ומעמיקה 

בינם: בעל שליטה וגורמים ) פרונטליות למול גורמים שהיו קשורים בחברה במועדים שונים עובר לקריסתה

(, מקורבים לו, נושאי משרה ודירקטורים, מעריכי שווי שנתנו חוות דעת לחברה ורואי החשבון של החברה

 .(, ועוד)בארץ ובחו"למקיפות חקירות משפטיות וכלכליות 

מפורטים בהרחבה בנוסח כתב התביעה אותו מבוקש )בלשון עדינה(  העובדות, העילות והממצאים החמורים   .30

הנזכרים בכותרת בקשה זו  הפורמלייםכלפי המשיבים  (לעיל 3נספח , על נספחיה, לעיל 1נספח ) להגיש

 לעיל(.  2נספח ), כמו גם בחוות הדעת הכלכלית התומכת בתביעה (הנתבעים)

( הינה תוצר של אלפי שעות עבודה לעיל 3נספח , על נספחיה, לעיל 1נספח התביעה אותה מבוקש להגיש ) .31

 שנים.  3 -למעלה משהושקעו על ידי בעל התפקיד ועו"ד בנקל וצוותים ממשרדיהם במשך תקופה של 

, על נספחיה, לעיל 1נספח ) תביעההרחבה בבכאמור העובדות העילות והממצאים החמורים המפורטים  .32

)שוב, מעלים בבירור כי מעשיהם ומחדליהם הבוטים והחמורים  לעיל(,    2נספח  )  , ובחוות הדעת(לעיל  3נספח  

בשלב ש  ,הנכללים בתביעה הסבו נזקים כבדים ביותר )הרבה מעל לסכום התביעהשל הנתבעים  בלשון עדינה(  

כורח( למצות את המעידים על הצורך )שלא לומר , ו(בלבד לצרכי אגרהמיליון ש"ח  110הועמד על סך זה 

 . הנתבעיםזכויות התביעה כלפי 

(, לעיל  3נספח  , על נספחיה,  לעיל  1נספח  על מנת שלא לחזור על אותם הדברים המפורטים בהרחבה בתביעה ) .33

, ביהמ"ש הנכבד מתבקש לראות את התביעה וחוות הדעת הנ"ל כחלק בלתי לעיל( 2נספח ובחוות הדעת )

 נפרד מהנימוקים הכלולים במסגרת בקשה זו. 

כי החקירות , וללא כל שמץ של הפרזה,  , ניתן לומר באופן ברור וחדבתביעה ובחוות הדעת  כמפורט בהרחבה .34

, במסגרתה בארץידע שוק ההון לחשיפת פרשה כלכלית מהחמורות שהובילו והבדיקות המקיפות שבוצעו 

 . , תוך ניצול לרעה ונטילת כספי נושים ובעלי המניותחכמיםתובוצעו שורה של מהלכים מורכבים ומ

גורמים ידועים ומוכרים בקהילה העסקית בישראל, והון,  בעלי שליטהבפרשה זו הם נהנה )הגוזל( הגורם ה .35

עסקאות אפלות ופסולות  תבור על מנת לבצע שורשעשו שימוש פסול בחברות ציבוריות ובכספי נושים וצי
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להשתלטות על כספי נושים וציבור, משל היה מדובר על "קופה פרטית", שהם, בסיוע נושאי משרה שהובילו 

 כרצונם, תוך הותרת החברה, הנושים והציבור בפני "שוקת חרבה".ושומרי סף עושים בה 

שורה ארוכה של נושאי משרה ושומרי סף שתפקידם היה בראש הם  הגורם שהכשיר והוציא לפועל את הגזל   .36

ואשר מלבד "כבוד" או "כיבוד" וכספים שקיבלו עבור  ובראשונה למנוע מהלכים פסולים וחמורים כגון אלו,  

פעילותם, היו לא יותר מאשר "עדר כבשים", לא עשו דבר, לא שאלו דבר, לא התנגדו לדבר, ובפועל פעלו 

 .השליטה וההון(לשרת את רצונו של "הרועה" )בעלי למטרה אחת ויחידה, 

 נושים וציבור )כולל בעלי מניות וספקים( שנותרו כאמור בפני "שוקת חרבה".  הם  ששילם את המחיר  הגורם  ו .37

יובהר, כי בקופת הסדר הנושים מצויים סכומים נדרשים לצורך הגשת וניהול התביעה )כולל לצורך תשלום  .38

מצוי בקופת ההסדר סך נכון למועד הגשת בקשה זו  .  מיליון ש"ח( 110יעה בסך  אגרת בית המשפט בגין תב

עדיין כעתודה להבטחת חשיפות של החברה   מרותקש"ח מתוך סכום זה    200,000  -)כ  מיליון ש"ח  3.25  -של כ

  .(51בקשה מס' ראה גם  -ההולנדית 

ו/או  ת בעל התפקיד כלפי גורם כלשהולמען הסדר הטוב יובהר, כי אין באמור בבקשה זו בכדי לגרוע מזכויו .39

 . (כלפי הנתבעים)לרבות, אך לא רק,  למצות את טענות בעל התפקיד כלפי גורם כלשהוכדי 

 . הודיעו על הסכמתם למתן הסעד המבוקש הצד להסדר התביעות( ועו"ד בנקלמר אילן יצחקי ) .40

לאשר  )א(: המבוקשים בכותרת בקשה זולהורות על מתן הסעדים כן, מתבקש ביהמ"ש הנכבד -אשר על .41

לאשר  )ב(; לעיל( 3נספח )על נספחיה,  1כנספח פי הנוסח אשר מצ"ב -לבעל התפקיד להגיש את התביעה על

)לרבות תשלום אגרת בית  ההוצאות שיידרשו לצורך הגשת וניהול התביעהלבעל התפקיד להוציא את כל 

אישור מראש לבחינה ותהיה כפופה ]מובהר, כי כל הוצאה  משפט, מומחים, והליכי גישור, ככל שיתקיימו(

  של בעל התפקיד[.

      

 עו"דעדי פיגל,  

  נאמן להסדר הנושיםה

 

 2019בספטמבר  19היום, 



 1נספח מס' 
 ( 52לבקשה מס' )



 

המחוזימשפט הבבית    
 אביב יפו-בתל

 

 ת"א____________                                         
 
 

 בעניין:

 

 

 

 

 

 

 

 חברתעו"ד עדי פיגל בתוקף תפקידו כנאמן להסדר הנושים של 
 אינוונטק סנטראל מלונות בע"מ

 
ממשרד עוה"ד שבלת ושות',  וייזר דקלו"ד יוסף בנקל ה"י עוע

 , תל אביב. 4, ברקוביץ מרחוב
 03-6060266. פקס: 03-6060260טל': 

 
)מגדל  2 גוריון בן מדרך, דין עורכי פיגל-פרץ ממשרד"ד עוה"י וע
  .52573גן -רמת(, 18 קומה - 1.ס.ר ב

 03-7553899: פקס; 03-7553898טל': 
 

 
 -נ ג ד   -

  

  "םישוהנאמן להסדר הנ"

 

 

 

 

 

 

 

 לפידות חברת מחפשי נפט לישראל בע"מ  .1 :ובעניין      
 (520022971)ח.צ. 

 61170 יפו-אביב ,  תל19רח' ברודצקי 
   6417246-03; פקס: 6417241-03טל: 

 

 (54500764יעקב לוקסנבורג )ת.ז. מר  .2

 61170 יפו-אביב ,  תל19רח' ברודצקי 
   6417246-03; פקס: 6417241-03טל: 

 

 (069464329אליהו קמר )ת.ז. מר  .3
  4959661ב, פתח תקווה 1גרף צבי  רח' 

 

 (07066871יוסף קלרמן )ת.ז. מר  .4
 4937945, פתח תקווה 31, דירה 45רח' העצמאות 

 

 (16629586אריה וובר )ת.ז. מר  .5
 7500325, ראשון לציון 47 רח' ויניק

 

 (53537155דורית מאי )ת.ז. גב'  .6

 יפו-אביב ,  תל29רח' אופקים 
 

 (54131099דליה אבידר לויטין )ת.ז. גב'  .7

 6939538 יפו-אביב ,  תל4רב אשי רח' ה
 

 (52282050בנימין אבירם )ת.ז. מר  .8
  5222322, רמת גן 9רח' כרמלי 

 

 (000155432 חיים )ת.ז.-עמוס מרמר  .9
  9675796א', רמת דניה, ירושלים 24רח' קובובי 

 

 (015436025  עדינה קופר )ת.ז.גב'  .10
 4486400כוכב יאיר  54ת.ד.  13רח' המישר 

 

 (304765001אייזקס )ת.ז. דמיאן  רו"ח .11
 , קדימה צורן30רח' היער 

 

  (030842199רות עופר )ת.ז. גב'  .12
 הרצליה 46רח' המסילה 
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 הסעדים: כספי
 סכום התביעה: 110,000,000 ש"ח )לצרכי אגרה(

 

 כ ת ב      ת ב י ע ה
 

תיק פר"ק במסגרת  )  , השופט איתן אורנשטיין  אביב יפו-בתלהמחוזי  משפט  הבית    נשיאכבוד  החלטת  ל  בהמשך

הנאמן להסדר הנושים , "(הפירוק שלבית המשפט ( )להלן: "________, מיום 52, בקשה מס' 14-02-46394

עה זו, במסגרתה יתבקש בית ימתכבד להגיש תב,  ("התפקיד  בעל"  של אינוונטק סנטראל מלונות בע"מ )להלן:

פותיו, בחוות הדעת הכלכלית והמשפט הנכבד, על יסוד הטיעונים והנימוקים שיפורטו בכתב תביעה זה ובצר

התובענה, להורות על מתן הסעדים  רחבה הנדרשת במסגרת בירורה, וב('א נספחכ"ב )מצ המצורפת אליו

 המפורטים להלן כלפי הנתבעים המפורטים בכותרת כתב תביעה זו, ביחד ולחוד, הכל כדלקמן:

 
  ' א נספח כהעתק חוות דעתו של המומחה הכלכלי, רו"ח יצחק עידן, שהוכנה לבקשת בעל התפקיד, מצ"ב  -

 לכתב התביעה.

 המנוח יולי עופר ז"ל עזבון  .13
  צבי אפרת וראובן בכר עו"דזמניים העיזבון המנהלי  ע"י

 משרד גורניצקי ושות', עורכי דיןב"כ באמצעות 
 יפו-אביב ,  תל45שדרות רוטשילד 

 03-5605555פקס: ; 03-7109191טל: 
 

 (59252742נמרוד רינות )ת.ז. מר  .14

 יפו-אביב ,  תל38ילת סופיה המרח' ק
 

 (003333093פנינה דבורין )ת.ז. גב'  .15

 יפו-אביב , תל23/20יערי  מאיר
 

 (003372166נות )ת.ז. אברהם רימר  .16
 תל מונד 13רח' הגלבוע 

 

 (033006495רן בר תקווה )ת.ז. מר  .17
 4976003, פתח תקווה 15מרח' נקש 

 

 (05001692דניאל פלטי )ת.ז. מר  .18
 6789037, תל אביב 97ב, דירה 17שדרות ההשכלה מרח' 

 

 ( 024812943)ת.ז. גב' דפנה כהן .19
  יפו-תל אביב 11מרח' אנטיגונוס  

 

 (  005307673ז.)ת. מר דוד ליטבק .20
 הרצליה  6צמרות  מרח' 

 

 (65494981)ת.ז. רובינשטיין)נגרו( מר יצחק  .21

 609051  געש דואר ,קיבוץ געשמ
 

 ( 6513592)ת.ז. מר דניאל מושייף .22
 46426הרצליה,  182/6צמרות   מרח'

 

 (055009187)ת.ז. פארןטוביה אורלי ד"ר  .23
 חיפה, 7ע"י ב"כ עו"ד יעל פורת קוצר, משדרות הפלי"ם 

 04-8555976: פקסימיליה; 04-8147500 :טלפון
  

 (0508800327מר יוסי בנבנישתי )ת.ז. .24
 כ"ס 5מרח' גיבורי ישראל 

 

 (540180262שותפות מ. ) רואי חשבון"–"זיו האפט .25

 יפו-תל אביב 48מנחם בגין רח' , BDOבית אמות מ
  

 "הנתבעים"     



3 

 

3 

  

 : זו תובענהתמצית הדברים וההליכים שקדמו להגשת  .1פרק 

 
 : והמסגרת הפורמלית להגשתה התובענהשקדמו להגשת   ההליכים. 1.1פרק 

 
הורה על מינויו של בעל התפקיד, עו"ד עדי של הפירוק )כהגדרתו לעיל( בית המשפט    23.3.2014ביום   .1

-" ותיק הפירוק)להלן: " זמני( אינוונטק סנטראל מלונות בע"מ )בפירוק פיגל, למפרקה הזמני של 

את של הפירוק אישר בית המשפט  19.10.2014בהתאמה(. בהמשך, ביום  "אינוונטק"/"החברה"

 ואושר על ידי הנושים ובעלי המניות ידי בעל התפקיד-גובש עלזה הסדר הנושים של החברה כפי ש

 "(.הסדר הנושים)להלן: "

 
הוסמך, בין היתר, לבצע בדיקות וחקירות בקשר עם גיבוש כל במסגרת הסדר הנושים, בעל התפקיד   .2

זכות תביעה שעמדה לחברה ו/או לנושים ו/או לכל גורם אחר בגין התקופה שעד למועד השלמת 

 הסדר הנושים, זכויות אשר בהתאם להוראות ההסדר הועברו לקופת ההסדר.

 
 
מר אילן יצחקי )להלן: אישר לבעל התפקיד להתקשר עם של הפירוק , בית המשפט 1.8.2016ביום  .3

ורמים גבהסכם הנוגע להמצאת ראיות, חקירה, גיבושן וניהולן של תביעות עתידיות למול  "(  יצחקי"

קשורים וצדדים שלישיים, בינם גורמים שכיהנו במועדים שונים כבעלי עניין ושליטה, נושאי משרה 

 "(.עותהסדר התביויועצים של החברה )להלן: "

    1  נספחב ומסומן כ, מצ"1.8.2016מהסדר התביעות שאושר שניתן בתיק הפירוק ביום העתק  -

 
פי בקשת יצחקי ובעל התפקיד שאושרה -עלויצחקי )  מיד עם מינויו של עו"ד בנקל כב"כ בעל התפקיד .4

אישור ובעל התפקיד )עובר ולאחר    (הסדר התביעותהוראות  על ידי בית המשפט של הפירוק בהתאם ל

משפטית וכלכלית חקירה  בוצעה - וגורמים מקצועיים נוספים בסיוע של יצחקי, הסדר התביעות(

המורכבים שבוצעו או התרחשו בארץ ובחו"ל ואשר השתלשלות האירועים  יסודית ומעמיקה בדבר

שורה של חקירות  וכן ,לעיל( א' נספחגם בחוות הדעת )כמו , יפורטו להלן במסגרת כתב תביעה

פרונטליות למול גורמים שהיו קשורים בחברה במועדים שונים עובר לקריסתה, בינם: בעל שליטה 

וגורמים מקורבים לו, נושאי משרה ודירקטורים, מעריכי שווי שנתנו חוות דעת לחברה ורואי 

 החשבון של החברה.

 
 
ר התביעות, ולאחר בדיקה וקבלת חוות דעת פי הסד-בהמשך לחקירות ובדיקות שבוצעו, לרבות על .5

לעיל,   א'  נספחשניתנה לבעל התפקיד על ידי היועץ הכלכלי המסייע בתיק הפירוק )רו"ח יצחק עידן(,  

כאמור  עלה כי קיימות עילות המחייבות את הגשת התביעה, ולאחר שבעל התפקיד ביקש וקיבל 

  ת בזאת התביעה. של הפירוק אישור להגיש את התביעה מוגשמבית המשפט 

 
 מהטעמים האמורים מוגשת תובענה זו. .6

 

 :הממצאים נשוא תביעה זו עיקרי. .21פרק 
 

כלכלית מהחמורות שידע שוק ההון הישראלי, הביאו לחשיפתה של פרשה  חקירות ובדיקות שבוצעו   .7

, כזה ונושיםבעלי מניות לרעה כספי שנועד לנצל , במהלך מתוכנן פרשה המתמצת בקליפת האגוז
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  רעון מוחלטת.יעד לחדלות פשהביא בסופו של יום לקריסת החברה 

 
עצימת עיניים מוחלטת בה לקו לאורך תקופה שורה ארוכה ל  יש לומר, תודות  ,אותו מהלך התאפשר .8

ושומרי סף של החברה, יועצים  של בעלי שליטה,שלוחים ונציגים בפועל , מנהלים, של דירקטורים

עניין בה )לרבות הובעלי  פעול לטובת החברהלו בחובתם לשמור על האינטרסים כשלותוך שכל אלו 

 .חברה(ה נושי

 
ראיות למכביר המלמדות על קנוניה שנרקמה, בין מספר בעלי שליטה והון,  תובענה זו מבוססת על .9

גורמים ידועים ומוכרים בקהילה העסקית בישראל, במטרה להכשיר את הקרקע לעסקה סיבובית, 

להתפשט בנזיד עדשים ממלא אחזקותיה החברה מורכבת וסבוכה, במסגרתה עתידה הייתה 

פת מזומנים נכבדה שהיוותה את עיקר הונה, ולהעבירם קו בראשםהריאליות ונכסיה הפיננסיים, 

מהונה המונפק  88%-כששלטה ב חברת לפידותלקרי  ,עובר למועד ביצועה בחברהלבעלת השליטה 

 .החברהומזכויות ההצבעה של 

  
)חברה ציבורית שניירות ערך שלה נסחרו בבורסה  הוזרמה לחברה כחלק מאותה עסקה סיבובית .10

פעילות , 2-1בשליטת הנתבעים מס'  תו המועד היתה בפועל "קופת מזומנים"שבאו ,אביב יפו(-בתל

, זאת כלכלית הפסדית וחסרת תוחלתכולה במזרח אירופה,  שרוכזהוכושלת  "רעיונית" נדל"נית

, ששימש בתורו כבסיס לגיוס הון לכשעצמו כבסיס ליצירת "פורטפוליו נכסים" כוזב וחסר ערך

. לת עתידית ונראית לעין להשתמש בנכסים האמורים לשירות החובמהציבור )אג"ח(, בלא כל יכו

שלון קולוסלי בתשלום חובותיה קריסת החברה, וכי  -לתוצאה הצפויה  הביא במהרה  המהלך האמור  

 לנושיה. 

 
" )כהגדרתו בגוף מזכר הבנות מחייבבניסוחו ואישורו של " הנ"ל הינהתחילתה של הפרשה החמורה  .11

שהייתה במועדים , .Central European Estates N.V חב', בין 2009ביוני,  23המסמך( שנחתם ביום 

שניירות ערך שלה נסחרו בבורסה לני"ע  14-12בשליטת הנתבעים מס' חברה הולנדית  םהרלוונטיי

לפידות , 1תבעת מס' הנ –דאז בחברה לבין בעלת השליטה  ;"(Central European)להלן: "יפו -בת"א

מזכר ההבנות מיום )להלן: "החברה "(, ולבין לפידות)להלן: " חברת מחפשי נפט לישראל בע"מ

23.6.2009 .)" 

 
 2נספח כמצ"ב  23.6.2009מזכר ההבנות מיום  -

    
קנוניה שגובשה בין בעלי השליטה בחברות ב, הינו 23.6.2009בנות מיום המזכר העיקרו של  .12

להעביר החברה  להכשיר" את הקרקע לעסקה סיבובית, במסגרתה עתידה היתה  "האמורות, שנועדה  

, )שיצרו לה את שוויה ונזילה את מלא אחזקותיה הריאליות ונכסיה, לרבות קופת מזומנים עשירה

-כששלטה ב)עובר למועד ביצועה    בחברההריאלי עובר לעסקה הסיבובית האמורה( לבעלת השליטה  

 . ללפידות, קרי מהונה המונפק ומזכויות ההצבעה של אינוונטק( 88%

 
שורה של החברה בהמשך ישיר לכך, וכחלק מאותה עסקה סיבובית, הצדדים ביקשו לצקת אל תוך  .13

)פעילות ספקולטיבית וכושלת במזרח אירופה יזמית, נכסים רעילים, בדמות "פעילות" נדל"נית 

, דורשת שורה ארוכה של תנאי סף חסרי היתכנות שברובה אינה מניבה וממשית, אלא צופה פני עתיד

ודורשת השקעות עתק(, זאת בתמורה לקופת המזומנים העשירה  באותה העת על מנת לממשה,

המצויה בה. כל זאת בוצע תוך הסתמכות על הערכות שווי כוזבות אשר נקבו לנכסים האמורים 
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 בסיס.היתכנות שווי מנופח, כוזב וחסר כל רה עצמה ולחב

 
ל"מוכרת" נכסי מהחברה  שהועברה    "שמנה"וכך, במסגרת אותה עסקה סיבובית, קופת המזומנים ה .14

ולשמש לה כאמצעי את ה"מוכרת" עצמה, בפועל  "לשרת", נועדה בתורה הרעילים הנ"להנדל"ן 

, החברהה קופת מזומנים שהייתה בבעלות קרי, אותמידי לפידות. החברה מניות  תשילרכ הכספי

. מנגד, לאחר העברת קופת החברהכשהיא נקיה מכל התחייבות, הועברה ללפידות בתמורה למניות 

נותרו  ובעיקרבסכום נמוך יתרת מזומנים  זולת, כמעט דברבחברה לא נותר  המזומנים ללפידות,

בפועל היה להם ערך שלילי כפי שיוצג ו, ממשיחיובי  רעילים וחסרי כל ערך נדל"ן אותם נכסי, שם

החברה מהציבור הושקעו בנכסים רעילים אלו תוך )סכומים נכבדים, כולל כספים שגויסו על ידי 

 . חילוץ של בעלי השליטה החדשים בחברה(

 
: קופת המזומנים שלה )ואף נכסיה הריאליים(, נותרו החברהשעה שנכסיה ה"מוחשיים" של  וכך, .15

הפקירה, כך ממש,  אותה לפידותעובר לאותה העסקה, קרי בידי לפידות,  ההשליטה בבידי בעלת 

, אשר הם, שלא היו חלק מאותה העסקה, נותרו בחברה בחברהאת אחריותה לבעלי מניות המיעוט 

 והועמדו בפני שוקת שבורה עד לקריסתה הצפויה. 

 
, משני צידי 23.6.2009מיום בסופו של יום, ולאחר השלמת העסקה שעמדה בבסיס מזכר ההבנות  .16

מצד אחד החברה; ומהצד השני, לפידות   -המתרס עמדו שתי קבוצות בעלי אינטרסים נוגדים ושונים  

)ראו  שבמעלה הפירמידה של אינוונטק ה"חדשה"עלי השליטה החדשים בלצד ובעל השליטה בה 

 .בהמשך כתב תביעה זה(

 
בהובלת בעלי השליטה "החדשה" אינוונטק אף גיוס ההון שבוצע בשלב מאוחר יותר בבהמשך,  .17

(, לא השיא כל רווח לחברה ברובונפרע  , שלימים לא  החדשים, )באמצעות הנפקת אג"ח סחיר בישראל

כי הנכסים שעמדו בבסיס קביעת שווי החברה לצורך גיוס כך, בהמשך התברר או לבעלי החוב.. 

"לשרת את החוב" החברה קרסה  האג"ח שווים כקליפת השום, ומשלא היה בנכסים האמרים כדי

מניות של הבעלי  ותוך מחיקת כל ערך שיורי ליתרתוך שהותירה אחריה חובות עתק לבעלי החוב, 

 החברה.    

 
תשקיף, במסגרתו  החברהפרסמה  26.2.2010ביום כי , בקצרה לעניין אותה פרשת אג"ח יסופר .18

 .ערך נקוב )סדרה א'(, ש"ח 50,000,000הזמינה את הציבור לרכוש אגרות חוב עד 

 
על החברה וע"י אורגניה תוך התבססות  במוסדותואושר  "נבחן"האמור התשקיף , רבהברשלנות  .19

דוחות )להלן: " 12.12.2009, שדווחו לציבור ביום 30.9.2009ליום  לא מבוקרים הפרופורמדוחות 

 עמד על סךת בעלי המניוכלל המיוחס ל החברה"(, לפיהם שווי ההון העצמי של ההפרופורמ

דיבידנד שאושרה לביצוע ביום חלוקת בחשבון  הלקחהנ"ל נתחשיב מסגרת ה)בש"ח  132,000,000

דהיינו, במשך למעלה  .ש"ח 103,170,000" בתשקיף עצמו לסך של  הופחת(, שווי הון ש"3.11.2009

נתונים שגויים החברה ומוסדותיה, עת דנו בטיוטת התשקיף ואישרו אותה, על התבססו מחודשיים 

 הכלכלי(. לדו"ח המומחה.6.2פרק ראו )להרחבה בעניין זה,  ומנופחים בדבר שוויה של החברה.

 
 26.2.2010יום שדווחו ב כפיחמור מכך, התמונה שהתגלתה מצביעה על כך, כי הערכת נכסי החברה  .20

על הערכות שווי ישנות, באופן בלתי מתקבל על הדעת )בלשון המעטה( ההנפקה, נשענו תשקיף ב
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כבסיס לאישור הוכנו , אשר 30.6.2009ליום אותן הערכות שווי לא עדכניות,  - ומטעות לכשעצמן

  . העסקה המשולבת

 
ומשקפות שווי גבוה משמעותית משווים  מטעות 30.6.2009בשים לב כי גם הערכות השווי ליום  .21

לא כל שכן לאור ירידה מהותית נוספת שנמצאה  ,, אף ביום פרסומם במקורהאמיתי של הנכסים

מסקנה כלל בשווי הנכסים הנסקרים במועד שעד לפרסום התשקיף, הרי שיש באמור כדי להביא ל

ומקיף בדבר מידת  יעניינ לא נבחנו כנדרש, לא נערך דיון הערכות השווי האמורותכי , ברורה

, הביא שווי" אלוהערכות ". כתוצאה מכך, אישורה הרשלני של ההנפקה, על בסיס , ועודמהימנותן

 .או יכולת להשיבו לציבורו/גיוס חוב בלא כל בטחונות  -והמוכתבת לתוצאה הצפויה 

 
שגויה של שווי   להצגה  וגרם, המתואר בתשקיף אינו עולה בקנה אחד עם המציאות  דבר  של  בסיכומו .22

החברה את דוחותיה  פרסמה, עת 28.11.2010, ביום לראיה. בה ההשקעה וכדאיות נכסיההחברה, 

)לצורך השוואה בדוחות(   המדווחכי שווי החברה    בדיעבד  הסתבר(  3)רבעון    30.9.2010הכספיים ליום  

 פרופורמה "ח בדוש"ח שניתן לחברה במעמד  103,170,000 -מבדרך פלא  התכווץ, 2009- 3לרבעון 

 תזאו,  בלבד  "חש  60,733,000 -ל,  )והיווה את הבסיס לאישורו( התשקיף  פרסוםלשפורסם בסמוך  

כל אירוע שהצדיק הפחתת שווי מזו שניתנה לחברה  בחברה התרחש לאלמרות שבמהלך תקופה זו 

 .קודם שנהפרופורמה פורסמו  בדוחות

 
 -כלפי גורמים הקשורים בחברה וחמורים לביסוס חשדות נוספים ברורות ראיות  בנוסף, עלו .23

מרביתם בעלי שליטה ונושאי משרה שונים. הראיות האמורות מצביעות על שורה של פעולות 

שבוצעו בלא יידוע ומתן גילוי  ,צדדית עם בעלי עניין שונים-ומטיבות חד , פסולות פיננסיות שונות

בהליך המתאים, במוסדרות   -  נדרשים בדין, בלא קבלת האישורים המתאימיםמלא בפני הגורמים ה

החברה, והכל תוך גריפת רווחים עצומים לגופם של אותם גורמים פרטיים, על חשבון כיסה ההולך 

בעלי העניין, ולא על כספי אותם , משל המדובר היה על "קופה פרטית" של ומתרוקן של החברה

 . החברה והציבור

 

   :אחריותםתמצית ו הנתבעים. 2פרק 

 

 :לפידות חברת מחפשי נפט לישראל בע"מ .24
 

, וכן שימשה באינוונטקה טהשלי תלביצוע העסקה המשולבת בעל עובר ועדתה יהי לפידות •

מיום  החברהניהול בינה לבין ח הסכם וזאת מכ כגוף שניהל בפועל את החברה ועסקיה,

מר יעקב לוקסנבורג, ,  2הנתבע מס'    .(23.6.2009)צורף כנספח למזכר ההבנות מיום     14.4.2005

 .הנ"לח הסכם הניהול ומש כמנכ"ל החברה מכישאף בעל השליטה בלפידות, 
 

"חברה כ ,לביצוע העסקה המשולבת עובר ועד ,לכשעצמה פעלה (אינוונטקהחברה ) •

ידי -עלפקטו -דהבוצע  החברה יהולבשירות לפידות ולצרכי לפידות, שעה שנ ,וירטואלית"

באמצעות לוקסנבורג ומר אליהו קמר, נטלה בעיקר  לפידות,    לפידות וממשרדי חברת לפידות.

חלק פעיל: בקידום העסקה המשולבת ואישורה במוסדות החברה; בהכשרת  - באופן אישי -

; ובהמשך, ללפידותהשטח לביצועה; בהעברת נכסיה הריאליים של החברה במחיר חסר 

  .של העסקה המשולבת( האסורים" "פירותיהםמפרי עמלה הפסול )נהנתה לפידות גם 
 

מר לוקסנבורג,  , ובהמשך לטובת בעל השליטה בה,האישית הלמען טובת הפעללפידות בכך  •

התנערות מכל חובת זהירות ואמון, "לוליינות פיננסית" פסולה בכל קנה מידה וביצוע תוך 
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, כל זאת תוך הימצאות וליתר בעלי המניות ונושיה אותן חבה לחברה כללית וקונקרטית,

לקידום לכאורה  "אדיש"כגורם  העת פעל ,ופרמננטי אינהרנטיבניגוד עניינים תמידית 

 ואף נתנה לה שירותי ניהול באינוונטק  השליטה תבעלהעסקה המשולבת, שעה שזו הייתה 

 ח הסכם. ומכ
 

לוקסנבורג ושלוחו, קמר, התנערה מכל חובת זהירות ואמון, בעיקר  לפידות באמצעות אנשיה:   •

 תוך העדפת טובתהעסקה המשולבת,  לקיומה של הכללית וקונקרטית, בכך שדחפה והוביל

, לפידות בפועל. כך (מניותהעניין בחברה )כולל יתר בעלי הבעלי כל יתר על פני טובת  לפידות

, לפידות ה שלקופתלחברה ציבורית( )הובילה מהלך שבמרכזו "הברחת" כספה של החברה 

מעבר לחלקה היחסי של לפידות במניות החברה, זאת " כ"בונוס" שמנה" ית שליטהעם פרמי

את גם מצאה לנכון לשרת גזל הכספים כאמור לפידות ועל מנת לאפשר את תוך שבו זמנית 

ברה , קיבלו חבעד אפס השקעה , ובעלי השליטה בה, אשרCentral Europeanצרכיה של 

  ניתן לגייס בקלות חוב מהציבור(.גם ציבורית "תמימת מראה" )באמצעותה 
 

לוקסנבורג ושלוחו, קמר, פעלה תוך התנערות מכל חובת בעיקר לפידות באמצעות אנשיה:  •

שעה שדחפה לביצוע העסקה המשולבת מבלי להפעיל  זהירות ואמון, כללית וקונקרטית,

( בעסקת בעלי עניין 1את מנגנוני הפיקוח המתחייבים, עת עסקינן ))וליתר דיוק תוך "עקיפת"(  

ממאה מיליון ש"ח, העושה ( בעסקה מהותית מאין כמוה לחברה, עסקה בשווי של למעלה 2)

של  הנכס היחיד העת המקופת המזומנים של החברה, קופה שהיוותה באות 90%-שימוש בכ

  החברה )!(.
 

החברה  מנכ"לכבמקביל ששימש  ותו לוקסנבורגא בה, לפידות באמצעות בעל השליטה •

שעה שאף לאחר  , פעלה תוך התנערות מכל חובת זהירות ואמון, כללית וקונקרטית,ולפידות

ממזומניה של החברה לעצמה, הובילה להשלמת ש"ח    103,000,000  -  ישיר  באופן  –שהעבירה  

כל . 1לעצמה וברוב ,ש"ח 11,800,000, באמצעות חלוקת דיבידנד בסך החברהריקון קופת 

זאת נעשה והוביל בסופו של יום לתוצאה העגומה לפיה, אינוונטק ה"חדשה" נותרה עם סכום 

זעום בקופתה, שלא היה בו כדי להספיק לה לניהול שוטף של נכסיה, ובוודאי שלא היה בו כדי 

שחייבו תשלום שוטף של כספים נכסיה ה"נרכשים" להחזיק את לשרת את חובה ו/או 

היה בו כדי לקדם את פיתוח נכסיה ה"נרכשים" וקל וחומר שלא בסכומים משמעותיים, 

)ואכן, במועד כניסתה של החברה לחדלות פירעון התברר,  והפיכתם לנכסים יעילים ומניבים

 . בין היתר, כי אפילו חובות בגין הנכסים לא שולמו לבנקים ורשויות(

 
 לכתב התביעה. ,3 נספחכב דו"ח העברות כספיות ליום הקלוזינג שהוכן ע"י לפידות, מצ" -
 

אף לאחר השלמת העסקה המשולבת, והעברת השליטה בחברה לבעלי כאן המקום לציין כי  •

המשיכה לכוון את פעילות החברה לצרכיה ולמצער להשפיע על  לפידותהשליטה החדשים, 

פעילות החברה )ופעלה בה, דה פקטו, משל הייתה בעלת שליטה ולמצער בעלת עניין(, תוך 

דאגה וקידום האינטרסים הצרים שלה והעדפתם על פני טובת נושי החברה ובעלי מניות 

 המיעוט. בעניין זה יחודד ויובהר, כי:

"החדשה"  החברהממניות  14%( לאחר העסקה המשולבת באופן ישירהחזיקה ) לפידות 

( 3%-לה"ה יולי ורותי עופר )כ ,בתנאים מסוימים ן,כרושמאפשרת לה למ  PUTובאופציית

 

 .מהסך הנ"ל הועבר כדיבידנד לבעלת השליטה 88% -כ 1



8 

 

8 

 ואת היתרה לסנטרל. 

מניות( הוחזקו בנאמנות )אצל  15,512,319) "החדשה" החברהממניות  40.7%מעבר לכך 

חברת נאמנות ג.ל.ע. שירותי נאמנות בע"מ וחברת עדעד חברה לנאמנות בע"מ( עבור סנטרל 

 [ נקבע כי19.10.2009ולפידות! בשטר הנאמנות ]צורף לנוסח הסופי של מזכר ההבנות מיום 

חודשים מיום אישור  36שהייתה בתוקף (  PUT-ה תבמספר מקרים, בינם אי מימוש אופציי

 העסקה( המניות יושבו ללפידות. 

שטר )או ביצוע מלא שלה( ועד לפקיעת   PUTהתחשיב האמור מלמד כי עד לפקיעת אופציית

בעלת אינטרס   הממניות אינוונטק והיית  54.7%לפידות הייתה קשורה באחזקות ל  ,הנאמנות

  .מהותי בחברה

אף לאחר זכות למינוי דירקטורים מטעמה בדירקטוריון החברה בהמשיכה להחזיק  לפידות

כפי שיובהר ביצוע העסקה המשולבת, זכות המעמידה לצידה את החובות הקבועים בדין, ו

מהתקופה האמורה, ניכר בחלק אכן כיהנו בדירקטוריון החברה דירקטורים מטעמה  להלן,

ירקטורים אשר לכשעצמם נטלו חלק פעיל בשורה של פעולות שהביאו כאמור בסופו של יום ד

 לקריסת החברה.
 

  :יעקב לוקסנבורגמר  .25
 

בעקיפין בחברה   כבעל השליטהשימש עובר להשלמת העסקה המשולבת    יעקב לוקסנבורגמר   •

זאת באופן , כל המשולבתעד ליום העסקה  החברה,כמנכ"ל ו )באמצעות אחזקתו בלפידות(

באמצעות שלוחיו, לנתב את פעילות החברה באופן שיטיב  אשר אפשר לו, הן במישרין והן

 .ובעלי מניות המיעוט לשרת את טובתה האישית של לפידות חלף טובתה של אינוונטק

 
  

חלק פעיל: בקידום העסקה המשולבת ובאישורה במוסדות  - באופן אישי -לוקסנבורג נטל  •

במחיר חסר החברה ; בהכשרת השטח לביצועה; בהעברת נכסיה הריאליים של החברה

  חברת לפידות שבשליטתו.האסורים" באמצעות  ללפידות; ובהמשך, נהנה מ"פירותיה
 

התנערות מכל חובת ולטובת חב' לפידות שבשליטתו תוך  פעל למען טובתו האישית  לוקסנבורג   •

 ,אינהרנטיבניגוד עניינים  , ואף היה מצוי  לחברהזהירות ואמון, כללית וקונקרטית, אותן חב  

 שעה החברה,מתווך בין לפידות לבין כ, ובכלל זה בעסקה המשולבתמרכזי  עת פעל כגורם

 וכמנכ"ל בשתי החברות הללו.  בעל השליטהששימש כ
 

 אליהו קמרמר  .26
 

. בעוד איש אמונו של לוקסנבורגושימש בפועל כנציגו ו, איש חברת לפידות, היהאליהו קמר  •

)תפקיד בו  "מנהל אדמיניסטרטיבי" שפורמלית קמר נשא בתפקיד שולי לכאורה בלפידות:

(, הרי שבפועל, קמר שלא החזיק מנכ"ל לפידות, התמנה כאז, 19.11.2009עד ליום נשא 

שתפקידו היה  , "גיס חמישי",גורם מרכזיהיה  ,בחברהמית כל משרה רשמרבית הזמן בב

 בחברה. של לפידות והפסולים הצרים  םהאינטרסילשמור על  
 

"הניע" את בין היתר הוא ובחברה , היה המוציא והמביא כ"יד ימינו" של לוקסנבורגקמר,  •

העסקה לאישור וביצוע  , ובהמשך,נכסים ריאליים של החברה ללפידותמכירת המהלך ל

, ביודעין הפרניתב ו, אשר חברהב נושא היה בפועל  קמר במוסדות החברה. המשולבת

 הזהירות והנאמנות המוטלות עליו מכוח תפקידו בפועל.  חובותאת  ובמכוון,
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 תגמול אישי "מכובד"גם  ללו    העסקה המשולבת הביאשל קמר להגשמת קנוניית ה"תרומתו"   •

ביום , )המשולבת קמר קודם, בסמוך לאחר השלמת העסקה ."ניהול ה"אופרציהכבונוס על 

  .תפקיד מנכ"ל לפידות(, ל19.10.2009
 

 יוסף קלרמןמר  .27
 

 )חשב(, ודווח שהינו בחברה בכיר כנושא משרהיוסף קלרמן שימש בתקופה הרלוונטית מר  •

בכיר השימש כאיש כספים קלרמן  במקביל .בחברה ביותר הבכיראיש הכספים 

, שעה אינהרנטיניגוד עניינים בפעל  בנושאו בכפילות תפקידים זו, קלרמן בלפידות.ביותר

ידי -על CEE Hotelשאפשר מכירתם של נכסי אינוונטק ללפידות, ואת רכישתם של נכסי 

אינוונטק, ללא בדיקה פיננסית ראויה, אך מאחר והיה בעסקאות אלו כדי להטיב במישרין 

 בעקיפין עם לפידות. ו

 

אופן ניהולה ומצבה לבאשר  החברההיה אחראי על הדיווח השוטף לדירקטוריון קלרמן  •

עת  ,לכל הפחות התרשלהפר את חובת הזהירות והאמונים שלו, ווכך, בין השאר, הפיננסי, 

קבלת ההחלטות בדברי ביצוע העסקה המשולבת בדירקטוריון החברה ובהמשך   אפשר 

 .יתבאסיפה הכלל
 

 עמוס מר חייםואריה וובר, דורית מאי, דליה אבידר לויטן, בנימין אבירם, ה"ה  .28
 

חברי כשימשו    עמוס מר חייםואריה וובר, דורית מאי, דליה אבידר לויטן, בנימין אבירם,  ה"ה   •

  עובר לעסקה המשולבת. החברהדירקטוריון 

 ;20.10.2009עסקה המשולבת ועד  ל  עוברבאינוונטק  יו"ר הדירקטוריון  שימש כ,  אריה וברמר  

עסקה המשולבת ועד ל עוברבאינוונטק הדירקטוריון  יתשימש כדירקטור, גב' דורית מאי

20.10.2009; 

 עוברבאינוונטק  ית חיצונית וחברה בוועדת ביקורתשימש כדירקטור, דליה אבידר לויטןגב' 

 ;13.5.2010ליום והמשיכה לכהן אף לאחר העסקה המשולבת עד עסקה המשולבת ל

עסקה ל עוברבאינוונטק  חיצוני וחבר בוועדת ביקורת שימש כדירקטור, מר בנימין אבירם

והמשיך לכהן אף לאחר העסקה  )וכן נרשם כבעל מומחיות פיננסית חשבונאית( המשולבת

 ;3.3.2011המשולבת עד ליום 

עסקה ל עובר יקורתוחבר בוועדת בבאינוונטק חיצוני  שימש כדירקטור, מר עמוס מר חיים

 ;20.10.2009ועד  המשולבת

 

, פוקחו ובהרחבה בכתב התביעה המתוארים לעילקמר,  ,לוקסנבורגשל  הםומחדלי הםמעשי •

 הנ"ל בפועל,. םמפוקחים ו/או מאושרים, על ידמבוקרים, ו/או אושרו, או צריכים היו להיות 

לכל כלפי אינוונטק ו ובה חבהכללית והקונקרטית הפרו את חובת הזהירות וחובת האמונים 

 התרשלו כלפיה. הפחות 
 

 

)ולכל הפחות לבקש ולקבל  היה לדעת נדרש , עובר לעסקה המשולבת,החברהדירקטוריון  •

 העסקה המשולבת, כי נתונים מתחייבים לצורך קבלת החלטה בעסקה כה דרמטית לחברה(

דוק: מלבד, ישיבת ו. ובבעלי ענין בה אלא תביא לפגיעה אנושה בההחברה  מטיבה עםאינה 

עדינה קופר מספר שאלות מעריכת השווי, הגב'  , במסגרתה נשאלה  8.6.2009דירקטוריון מיום  

לא חקר ולא דרש במהותה של  החברה"לצאת ידי חובה", דירקטוריון בחזקת  ,בודדות

 ,היו צריכים לעלותשאו עתו למגוון "תמרורי האזהרה" שעלו לא נתן ד ;העסקה המשולבת
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לפידות שליטה  הבעלת  לולמעשה, עצם עיניו ולא נתן דעתו לדבר, אלא שימש כ"חותמת גומי"  

 .ולבעל השליטה בלפידות
 

ולנהל משטר משטר תאגידי תקין,  התנער מחובתו לפקח על קיומו של החברהדירקטוריון  •

)שטובת החברה לא הייתה לנגד עיניהם שעה שנתן לבעל עניין ו/או לשלוחיו כזה במוסדותיו, 

ועדת הביקורת ת וישיבאת ישיבות הדירקטוריון ושיטתי לנהל באופן לשון המעטה(,  -

בתוכם בעניין אישור בנושאים הקשורים בבירור לטובתם האישית של אותם בעלי עניין, 

 . המשולבתהעסקה 
 

בדירקטוריון החברה עובר לעסקה המשולבת,   דליה אבידר לויטין ובנימין אבירם, כיהנו  ה"ה •

, כ"בובות על חוט" של בעלי המשיכו לכהן בתפקידם, גם בדירקטוריון "אינוונטק החדשה",  ו

 ולפיכך )מר אבירם( 3.3.2011-)הגב' אבידר( ו 13.5.2010, זאת עד ליום השליטה ועושי דברם 

לכשלים מאוחרים שנמצאו בפעילות הדירקטוריון ושהביאו גם יש לראות בהם אחראים 

 .בסופו של יום לקריסת החברה ולאובדן כספי נושיה ומשקיעה
 

 :עדינה קופר ודמיאן אייזקסה"ה  –מעריכי השווי  .29
 

, "(מעריכי השווי)להלן: " דמיאן אייזקסרו"ח עדינה קופר וגב'  –ה ה" מעריכי השווי •

שווי כוזב,   חברה הנ"לל  להעניק, בחרו  CEE Hotel  חב'  של  "שוויההחתומים יחדיו על הערכת "

מוכתב מראש, ומלאכותי, זאת כבסיס להצגת ואישור העסקה המשולבת בדירקטוריון 

לנזקים וההפסדים הכספיים עם האחרים ביחד ולחוד אחראים החברה. מעריכי השווי הנ"ל 

התשקיף המטעה ו בעקבות העסקה המשולבת מניותהלי , לנושיה ולבעלחברהשנגרמו 

  שפורסם לאחר מכן, ונסמך אף הוא עליה.

 

ניתוח ראוי, שעה שלא ביצעו  הביאו לכדי הטעיית הציבור,והשווי כשלו בתפקידם  מעריכי •

לרבות בחינות , עליהן התבססו בחוות דעתםשומות השל  ותהליך הסקת מסקנות מתבקש,

וכל ועת שעשו שימוש מגמתי, חלקי ומוטעה בשומות האמורות,  ההתניות אשר עמדו בבסיסן,  

 הקבועות בהןתניות התקיימות הה, כי יש לבחון הזהירו מפורשות אלועל אף ששומות זאת 

  .במקרה של עסקת מכר
 

לטיביים ספקוחישובים  ביצעועת , , זאת בין השארמעריכי השווי כשלו בתפקידם •

וליתן לה שווי כוזב, מוכתב  CEE Hotelשל  "שוויה"מניפולטיביים אשר נועדו לנפח את ו

 מראש, ומלאכותי, על בסיסו בוצעה העסקה המשולבת.
 

 ככזומה לפרסודירקטוריון, ול שגויה ומוטעיתערכת שווי נתנו את ידם לה, מעריכי השווי •

 שימשה לאחר מכן כבסיס לתשקיף ולגיוס חובהערכה שאף  - במסגרת הדיווח על העסקה

  .בהתבסס על המידע השגוי הנ"ל

 
גב'  רן בר תקוה, מר , אברהם רינותמר  , נמרוד רינות מר ,, המנוח יולי עופר, ז"לרות עופר הגב' .30

הגב' דפנה כהן, מר דוד ליטבק, מר יצחק רובינשטיין ומר דניאל  ,דניאל פלטימר , פנינה דבורין

מר יוסי ו, פארןטוביה אורלי ה"ה ד"ר , וכן אבירם ובנימין לויטין אבידר דליה"ה ה, שייףמו

 :בנבנישתי
 

, במעלה הפירמידה (שמשו כבעלי שליטההגב' רות עופר, המנוח יולי עופר ז"ל ומר נמרוד רינות   •

 ." ודרכה באינוונטק עצמהשל אינוונטק  "החדשה
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הגב' דפנה כהן, מר פנינה דבורין, מר דניאל פלטי, גב' ה"ה אברהם רינות, מר רן בר תקווה,  •

בחברה ודח"צים דירקטורים כשימשו  מושייף דוד ליטבק, מר יצחק רובינשטיין ומר דניאל

 , זאת בתקופות שלהלן:לאחר ביצוע העסקה המשולבת והעברת השליטה בה
 ;7.20128.ועד  המשולבתשימש כדירקטור באינוונטק מיום העסקה מר אברהם רינות, 

, וכן 6.3.2014באינוונטק מיום העסקה המשולבת ועד  שימש כדירקטורמר רן בר תקווה, 

 20.10.2009מיום  )מנהל כספים( נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום כספיםכשימש כמנכ"ל ו

 ;31.12.2010ועד ליום 

מיום העסקה  באינוונטק( ביקורת בוועדת)וחברה  כדירקטורית שימשהפנינה דבורין, גב' 

 ;10.11.2014המשולבת ועד 

  11.201410.מיום העסקה המשולבת ועד באינוונטק  דירקטוריו"ר שימש כדניאל פלטי, מר 

עם גורם קשור בלפידות: בנו  (ראשונה)מר פלטי מצוי היה בקשרי קרבה משפחתית   יצוין כי

עסקה המשולבת עת עבד כעו"ד במשרד עורכי הדין של טיפל ב ,פלטיאייל עו"ד של מר פלטי, 

לפידות ואינוונטק עובר לעסקה. לאחר אישור העסקה המשולבת עו"ד פלטי עזב את משרד 

בחברות אחרות אף עבד ועבר לעבוד בלפידות )בתפקיד יועמ"ש( ובהמשך  עורכי הדין

התמנה לכך, משך )לפידות חלץ וסאני תקשורת( ובהובמר לוקסנבורג לפידות ב הקשורות 

 לתפקיד מנכ"ל סאני אלקטרוניקה. 

 

באינוונטק מיום  פיננסית( חשבונאית מומחיות ת)בעל שימשה כדירקטוריתהגב' דפנה כהן, 

 ;1.7.2012המשולבת ועד  6.3.2011

 ;.201119.7ועד    1.7.2010ם  מיו)וחבר וועדת ביקורת(  באינוונטק    שימש כדח"צמר דוד ליטבק,  

ועד  25.9.2011מיום )וחבר וועדת ביקורת( באינוונטק  שימש כדח"צמר יצחק רובינשטיין, 

10.11.2014; 

פיננסית וכן כחבר בוועדת חשבונאית )בעל מומחיות  כדירקטור שימשר דניאל מושייף, מ

 .10.11.2014ועד  4.4.2011באינוונטק מיום הביקורת( 

 

בדירקטוריון החברה עובר לעסקה המשולבת,   , כיהנואבירם  ובנימין  לויטין  אבידר  דליה  ה"ה •

 13.5.2010זאת עד ליום אך המשיכו לכהן בתפקידם, גם בדירקטוריון "אינוונטק החדשה", 

חשבונאית . מר אבירם כיהן כדירקטור בעל מומחיות )מר אבירם( 13.3.201-)הגב' אבידר( ו

  .חברה בוועדת ביקורתהגב' אבידר כיהנה כ פיננסית וכן כחבר בוועדת הביקורת.

 

ועד ליום  29.12.2010שימש כמנכ"ל אינוונטק ה"חדשה" בתקופה שמיום  מר יוסי בנבנישתי •

 .5.11.2013ועד ליום  29.12.2010, וכסמנכ"ל כספים מיום 11.10.2011

 

וכן,  1.6.2012עד  8.10.2001מיום  Central Europeanכמנכ"ל  שימש, פארןטוביה אורלי ד"ר  •

  .18.11.2014ועד ליום  11.10.2011אינוונטק החדשה בתקופה שמיום שימש כמנכ"ל 

 

 , לבעלי מניותיה,חברהלהכספיים שנגרמו  הפסדיםלולנזקים נושאים באחריות  ה"ה לעיל •

חוב ובגיוס ה  ואישור הפרטים שנמסרו בתשקיף  בבחינהרשלנותם  בעקבות    , ובכלל זה  ולנושיה

פורסם   עתכמו גם במסירת הפרטים הכלולים בתשקיף לעורכיו, עד שבסופו של יום  בעקבותיו,  

 .ולא אומתושגויים שלא נבחנו  יםפרטתחת ידם תשקיף המכיל בתוכו 
 

חד כפי כל א,  אחריותםוהתנערו מ  בתפקידם  כשלוהתרשלו ואף    ,ביחד ולחוד  כולם  ה"ה הנ"ל, •
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נתנו ידם לביצוע עסקה נדל"נית שתתואר במסגרת בקשה זו )"עסקת  עתתפקידו ואחריותו, 

הרברט סמואל"( בלא לבחון את אפיק ההשקעה והתאמתו לתשקיף, את כדאיותו, ובסופו של 

 .יום אף בלא לבחון את כדאיות מכירת הזכויות בו
 

כל אחד כפי ,  אחריותםוהתנערו מ  בתפקידם  כשלוהתרשלו ואף    ,ביחד ולחוד  כולם  ה"ה הנ"ל, •

שניתנה לגורם מקורב לבעל שליטה,   הלוואה תנאי  לפינמנעו מלפעול,  עתתפקידו ואחריותו, 

 אף והייתה עליהם חובה לעשות כן.לגביית הסכומים שמועד פרעונם הגיע,  מר אריה יום טוב,  
 

 זיו האפט BDOאי החשבון רו שותפות .31
 

לנזקים ביחד ולחוד אחראית "(, BDO)להלן " זיו האפט – BDOפירמת רואי החשבון   •

בשל פעולותיה ו/או מחדליה  ,בעקבות התשקיף המטעה חברהוההפסדים הכספיים שנגרמו ל

 שגויפרט פרסום המהווים הפרות בוטות של הוראות הדין, ואשר מטילים עליה אחריות בגין 

  , כדלקמן:בתשקיף
 

• BDO חשבון ה הכרוא , שימשהחופית גוטסדינר, באמצעות שותפה בכירה בפירמה, רו"ח

, החל Central Europeanחברת האם של אינוונטק ה"חדשה", היא  שלוהמבקרת המלווה 

במסגרת העסקה   Central Europeanידי  -עצמה, החל מ"רכישתה" על  החברה, ושל  2007משנת  

 המשולבת. 
 

על התשקיף ועל הפרטים החשבונאיים המצויים בבסיסו,  BDOעבודת הביקורת שביצעה  •

רשלנות, ותוך מקרה הטוב בבבוצעה  לרבות הכנת דו"ח פרופורמה עבור הליך אישור התשקיף,  

, לרבות התנערות מהחובה התעלמות מופגנת מנתונים שהיו ו/או היו נדרשים להיות לפניה

. עניינו שבהערכת השווי ששימשה כבסיס להנפקהלבחון את נכונות, וכל הפחות את הסבירות,  

לכדי מסירת  בביטוי חריף להתנערות שומר סף מתפקידו, התנערות שהביאה בסופו של יום

והביאה, הלכה למעשה, לכדי גיוס הון בערכים   –בתשקיף  פרטים שגויים ולא מבוקרים כיאות  

במועד  - כון, של החברה, המעשי והנהפיננסיבלתי ריאלים שהיו רחוקים מלשקף את ערכה 

 הגיוס. 
 

• BDO כשלה בתפקידה כשומר סף, שעה שלא ביקרה כראוי את טיוטת התשקיף, לרבות את

השווי עליהן נסמך התשקיף והשומות שעמדו הערכת  הנתונים העומדים בבסיסו, ובכלל זאת

 . בבסיסן

 

 עובר להגשת בקשה זו, ה( שבוצעעדינה קופר ודמיאן אייזקסה"ה )מעריכי השווי  מחקירת •

עלה, עוד לעסקה.  את מעריכי השוויהם ש"שידכו" גוטסדינר באמצעות רו"ח , BDOכי עלה 

הכירה גוטסדינר רו"ח השתמשה במעריכי השווי הנ"ל כ"אנשי קש", כאשר בפועל  BDOכי 

 עברה על טיוטותהכתיבה את המבוקש, , כבר בשלב הכנתה הנ"ללעומק את הערכת השווי 

 רו"ח. למעשה, מעריכי השווי מצביעים על  מלללהן  , שכתבה אותן ואף הוסיפה  הערכת השווי

 . למזמינת העבודהאשת הקשר שלהם הכווין אותם בעבודתם, וכשכגורם גוטסידנר 
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 : הפרטים העובדתיים  - 2פרק 
 

     כושלת אירופאית   חברההשקעת כספיה של אינוונטק ב  – העסקה המשולבת  - .12.פרק 

 :אירופה  במזרח המשבר של  בעיצומו רעיליםנכסים ב המחזיקה                    

 

ביוני,  23ביום  ה שנערכהבחתימ הינהתובענה זו,  בסיסהעומדת בהחמורה הפרשה  תחילתה של .32

הולנדית שניירות ערך חברה  שנחתם בין, " )כהגדרתו בגוף המסמך(מזכר הבנות מחייב", על 2009

  Central: "להלן) .Central European Estates N.V: יפו-בבורסה לני"ע בת"אשלה נסחרו 

European)";    להלן:   לפידות חברת מחפשי נפט לישראל בע"מ  -דאז  יטה באינוונטק  לבעלת השלבין(

 "(23.6.2009מזכר ההבנות מיום להלן: ")עצמה  אינוונטקלבין ו "(;לפידות"

  
 

במסגרתה  ,עסקה סיבוביתאותה הקרקע ל בהכשרת , הינו23.6.2009בנות מיום המזכר השל עיקרו  .33

לרבות קופת מזומנים עשירה   ,אחזקותיה הריאליות ונכסיהא  ולהעביר את מלהחברה    עתידה הייתה

עובר למועד בחברה לבעלת השליטה שוויה הריאלי עובר לעסקה האמורה( מרבית לה את  ה)שיצר

  .החברהמהונה המונפק ומזכויות ההצבעה של  88%-כבהחזיקה קרי ללפידות, אשר  ,העסקה

 
באותה עת כאשר " ה"פעילות חדשהחברה אל תוך לצקת ביקשו הצדדים , בצוותא חדא עם האמור .34

שורה של כל ניסיון בה ושמעולם לא הייתה ליבת עסקיה, פעילות שהתמצתה בלחברה לא היה 

 מניבה   )פעילות שברובה אינה  במזרח אירופה  תווכושל  ,תוספקולטיבירעילים,    סי נדל"ןנכאחזקות ב

  .השלבתמורה לקופת המזומנים העשירה זאת , (ובוודאי אינה רווחית

 
ל"מוכרת" נכסי הנדל"ן מהחברה השמנה שהועברה מזומנים העסקה סיבובית, קופת הבמסגרת  .35

לרכוש את מניות מש בה כדי להשתה"מוכרת" עצמה, על מנת לשרת את בתורה נועדה , הרעילים

  .מידי לפידותהחברה 

 
 -לפידות  -בעלת השליטה , כשהיא נקיה מכל התחייבות, הועברה לת מזומניםקרי, אותה קופ .36

, אלא אותם נכסים רעילים וחסרי כל בחברה, אלא שבאותה העת לא נותרו  החברהבתמורה למניות  

בעלת השליטה ל הועברהת המזומנים שלה, ערך, שעה שנכסיה ה"מוחשיים" של אינוונטק, קרי קופ

ה, כך ממש, את רהפקי . כל זאת בוצע תוך שלפידותלפידותלעובר לאותה העסקה, קרי בחברה 

שלא היו חלק מאותה בעלי מניות המיעוט גם ובכלל זה , בחברהבעלי מניות גם כלפי אחריותה 

 ריקה מכל שווי ממשי.העסקה נותרו בחברה 

 
 ,, באופן מתוזמן23.6.2009מזכר הבנות מיום בכחלק מהתחייבויות הצדדים כי , יצוין ביתר פירוט .37

לעשות שימוש בקופת  "נדרשה"החברה לקופת מזומנים,  המנכסיה והפיכתהחברה ריקון ל ובסמוך

, חברה "(Hotel CEE)להלן: " CEE Hotel Holdings B.V :שליטה בחברה זרה, כדי לרכוש המזומנים

האם של  חברת, מ("מדינת היעדלהלן: " – בהונגריה חסרי ערךבעלת נכסי נדל"ן  כושלתפרטית 

, שהייתה מצויה אף Central European במקביל, אותה .Central European היאהחברה הנרכשת, 
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מהחברה עשתה שימוש בקופת המזומנים שהועברה אליה  ,2היא בעיצומו של משבר פיננסי חמור

, את דבוקת מניות לפידות( על מנת לרכוש מבעלת השליטה באינוונטק, CEE Hotelכספי מכירת )

 . "(העסקה המשולבת)להלן: "החברה השליטה 

 
, משני צידי 23.6.2009ולאחר השלמת העסקה שעמדה בבסיס מזכר ההבנות מיום  ,בסופו של יום .38

 שתי קבוצות בעלי אינטרסים נוגדים ושונים:מצאו נהמתרס 

 
וחסרי שווי,   רעילים  נדל"ן  כחברה בעלת מצבת נכסי,  החברהמצאה עצמה    מצידו האחד של המתרס

 חברה שהיה בה כדי לשקף לבעליוחסרה את המזומנים שנדרשו לה על מנת לפתח הנכסים שרכשה. 

בעלי מניות המיעוט שלא זכו ליהנות מ"הפרי האסור" שהולידה כן למניותיה שווי אפסי, לא כל ש

)מכירת מניות השליטה מחוץ לבורסה במחיר  לפידותלקרי לבעלת השליטה  לבתואותה עסקה מש

  .(בעסקה המיעוטמניות בלא שיתוף בעלי  -הכולל פרמיית שליטה 

 
  אינטרסים:בעלי שתי קבוצות  עמדו של המתרס האחרמצידו 

 
השליטה באינוונטק עובר  יבעל, קרי )מר יעקב לוקסנבורג( : לפידות ובעל השליטה בההאחת

של אינוונטק שמצאה דרכה אליהם באמצעות ה"שמנה" הן מקופת המזומנים ו, למכירתה, שנהנ

ובלא "לסבול" מהפחתות שווי ויתר מכשולים שעשויים היו להיווצר בכל ניסיון  העסקה המשולבת

של אינוונטק שנרכשו   הריאלייםהן מנכסיה  ו  אחר של לפידות "להנזיל" את הונה של אינוונטק אליה;

 ; בפחות מכפי שוויםו , במסגרת "מכירת חיסול"על ידם עובר לעסקה האמורה

 
 )ה"ה יוליעובר להשלמת העסקה,  Central Europeanמידה של מעלה הפירבעלי השליטה ב :ההשני

שהפכו לבעלי השליטה במעלה בפירמידה של אינוונטק   ,(רינותנמרוד  מר  ו  ,עופר  רות  הגב'    ,לז"עופר  

 לחוב  והתחייבות שבמימוןמעליהם את העול  הסירואותם בעלי השליטה לאחר השלמת העסקה. 

תוך הכשרת הקרקע לגיוס חוב חדש שיבוצע בהמשך בחברת   ,במקור  רעילים  נכסיםה  רכישתמ  נבעש

מנת לשרת, בין השאר, את ההתחייבויות לגורמים שמימנו   על  חוב שנדרשגיוס  ,  )מהציבור(אינוונטק  

  Central Europeanלאחר שאותה  זאת, CEE Hotelבמקור את רכישת אותם נכסים רעילים בחברת 

 . הנדרש הוןהאת  בעצמה לגייס םהנדרשי בתנאים עמדהלכשעצמה, לא 

 
 ,הון שבוצע בשלב מאוחר יותר באינוונטקהבר עתה, כי אף גיוס כאת המאוחר אם נציין  לא נקדים .39

הביא לשיפור , לא (באמצעות הנפקת אג"ח סחיר בישראל) בחברהוהעניין בהובלת בעלי השליטה 

קביעת שווי החברה לצורך בבסיס  עמדו  ש. לכשנודע כי הנכסים  )!(ההפך הוא הנכון  .מצבה של החברה

בסכומים ניכרים קרסה תוך שהותירה אחריה חובות החברה שווים כקליפת השום, האג"ח  גיוס

ונותרו, הלכה  אחזקותיהםשווי  מלאהפסידו את שבעלי מניות המיעוט ל , כמו גםלבעלי החוב

    . למעשה, בלא כלום

 

עסקה סיבובית, התמצתה באופן פשוט למדי, בריקון קופת המזומנים של , אותה בקיצור נמרץ .40

 )!(.  ללפידות –ישירות  -אינוונטק והעברתה 

 , ה"ה "החדשה"  אינוונטקשל  שצמח לבעל השליטה החדשים במעלה הפירמידה  המיידי  מנגד, הרווח  

 

 (25נספח )מצ"ב ומסומן כ, ו EuropeanCentralהמתייחס למצבה הפיננסי הכושל של , 2009מחודש ינואר  דו"ח מידרוגראה לעניין זה,  2
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ההסתברות להתרחשות אירוע , התבטא בהרחקת נמרוד רינותמר ו ,עופר רות , הגב'עופר ז"ליולי 

, בעלת הנכסים הרעילים בעברחובה של רעון חלק מיפל האישית שיביא לכדי הפעלת התחייבותם

Central European אותה באמצעות "ריפוד" קופתה של ,, זאת בין השאר Central European: 

 

, ראה "חש 8,872,010שהועברו ישירות מחשבון אינוונטק במסגרת העסקה המשולבת )כספים ב

 (;דו"ח העברות כספיות ליום הקלוזינג שהוכן ע"י לפידות 3 נספח

 

של אינוונטק ה"חדשה" חופשיות כתוצאה ממכירת מניות  Central European -בכספים שהתקבלו ב

 . בדו"ח המומחה הכלכלי(;3.2.2ש"ח, ראה סע'  10,000,000-לציבור כ

 

שנותר בקופת אינוונטק "החדשה" לאחר העסקה  ש"ח 15,000,000באמצעות שימוש בסך של כ 

 המשולבת על מנת לתמוך בפעילות החברות במורד הפירמידה.

 

, תהמיידי שצמח לו מהעסקה הסיבובי גהישמר נמרוד רינות, הרי שה באשר לבעל השליטהבנוסף, ו

 6-של כ בשוויממניות אינוונטק,  5% שלללא תמורה  לקבלה אופציה בהענקתהתבטא, בין השאר, 

 (. התביעה לכתב 13 נספח  20.10.2009דווח לבורסה מיום אה ר), ח"שמיליון 

 

בפתיחת הדרך לעיל התמצא בין השאר שצמח לבעלי השליטה החדשים הרווח צופה פני העתיד 

 לגלגול חובה על מחזיקי האג"ח העתידים לבוא בשערי אינוונטק.

 
, הורהו, המשולבת את תנאי העסקה , פרט23.6.2009מיום מזכר ההבנות , לאינוונטק עצמה רבאש .41

ערבות שחרור צדדים קשורים מכל על ונכס, מכל פעילות החברה  "ריקון"ב שעניינןלצד הוראות 

 .לעסקה האמורה רעוב לה ניתנווהתחייבות ש

 
כבר  , לפיו,להשלמת העסקהראשון במעלה תנאי קבע,  23.6.2009מיום מזכר ההבנות לצד זאת,  .42

, בחברהשיותרו  סכום הנכסים השוטפים  להביא למצב לפיו  החברה  היה על  במועד ההשלמה הראשון  

 .ש"חמיליון  145ולא יעלה על  ש"ח,מיליון  130-לא יפחת מ, תעמוד על סך שקרי קופת המזומנים

במועד החברה ובלא תלות בערכם הראוי והנכון של נכסי מראש  סכום העסקה נקבערוצה לומר, 

תוכל לחלק דיבידנד החברה , נקבע כי בקופת אינוונטק באשר ליתרת המזומנים השלמת העסקה.

)שם, סעיף  ש"חמיליון  140במקרה בו במועד ההשלמה הראשון סכום הנכסים השוטפים, יעלה על 

5.) 

 
כי , 23.6.2009מיום מזכר ההבנות נקבע ב, כספית מוכתבת מראשתוצאה על מנת להביא לאותה  .43

  CEE Hotelרכישת מניות  לכאורה בגין ,במועד ההשלמה הראשון, במזומןהחברה התמורה שתשלם 

התלויה גם , תוצאת "הערכת השווי" כפי שיומחש להלן, אלא ש"הבלתי תלוי בהערכת שווי"יקבע 

 .)!( נקבעה מראשתלויה, 

 
 קרי  ,CEE Hotelמניות מוכרת כי כי השווי יגיעו ל"תוצאה המצופה" נקבע, ילהקפיד כי מערעל מנת  .44

Central European ,מעריך שווי חיצוני"ידי -חוות דעת חתומה עללהמצאת  תפעלהיא ש עצמה"..., 

אשר יוסכם בין הצדדים ויאושר  . נקבע כי אותו גורםאו בבעלי השליטה הב "בלתי תלוילכאורה "

, בעסקה "שווי הראוי"בקשר עם ה "אובייקטיבית" ליתן חוו"דיתבקש ע"י דירקטוריון החברה, 



16 

 

16 

 . CEE Hotel, של מניות "מקונה ברצון למוכר ברצון"

 
 שתשלם עבור הכנתהיא  ,)המוכרת( עצמה Central European, כי נקבע באופן תמוה עוד יותר .45

לעשות שימוש בהערכת השווי  "רשאית"תהא  ,החברהמנגד נקבע, כי הרוכשת, . הערכת השווי

ח "או לצרף אותה לדו ת הרכישה הנ"לבנוגע לעסק לשם קבלת החלטות )שהוכנה עבור המוכרת...(

 . פי דיני ני"ע-על לפרסם שעליהעסקה 

 
להשלמת  מצטבריםו תליםתנאים מ עוד שורה ארוכה שלקבע , 23.6.2009מיום מזכר ההבנות  .46

 :(4)שם, סעיף  הותנתההעסקה , כך למשל .לא תיכנס לתוקףהעסקה בהיעדרם שנקבע כי , העסקה

, ובכלל זה למכירת מניות כמקשה אחתמזכר ההבנות,  ב  המוזכרותל האשורים לעסקאות  לקבלת כב

הסבת הסכם לע"י אינוונטק;  CEE Hotel מניותרכישת ל; Central European-למלפידות החברה 

פקטו, עובר להשלמת העסקה -)לפיו הייתה זו לפידות אשר ניהלה דהלחברה  לפידותשבין הניהול 

חברות בנות בשם ב החברהמכירת מלוא החזקות ל; Central European-ל (החברההאמורה, את 

עובר בחברה לדירקטורים ולנושאי משרה  Run Offעריכת ביטוח לוללפידות;  "ורוסקייפ"-ו "דסל"

 לרבות למי שכיהנו ו/או מכהנים כבעלי שליטה בה.לעסקה, 

 
מקרים ספציפיים  רמנגד, אותו מזכר הבנות קבע, כי הצדדים יוכלו לסגת ממזכר ההבנות במספ .47

עַ , שהיה בהם כדי ומוגדרים מראש  :את תנאי העסקה המוטים לטובת העומדים מאחוריה ְלַקבֵּ
 

• Central European  מבלי שהדבר יהווה הפרה תהיה רשאית שלא לקיים את העסקה,  ,  מצידה

 , בשני המקרים הבאים: מצידה

מיליון ש"ח   130, יפחת מסך של  החברהבקופת    השוטפיםסכום הנכסים  כי    : היה ויקבעהאחד

 מיליון ש"ח.  145או יעלה על סך של 

  מיליון ש"ח. 122 סך שלתפחת מ-CEE Hotel הכוללת להערכת השווי היה ויקבע כי  :השני
 

מבלי שהדבר יהווה   אף זאת  ,תהנה רשאיות שלא לקיים את העסקהמצידן,    ולפידות  החברה •

תעלה על   CEE Hotelבגין מניות    Central European, במקרה בו התמורה שתדרוש  הפרה מצידן

 .החברהשל  השוטפיםסכום הנכסים 

 

לאמור , תנאי מתלה להשלמת העסקה אינה CEE Hotelשל בדיקת נאותות ה נקבע, כי באופן תמו .48

 (.6.2)שם, סעיף  אינוונטק לא נדרשה לבצע בדיקת נאותת לנכסים ש"נרכשו" על ידה

 
שלא , חתמו על מכתב הבהרה למזכר ההבנותהצדדים למזכר ההבנות  ,13.8.2009ביום בהמשך,  .49

, כי הוסכם"(, בו מכתב ההבהרה הראשון)להלן: " החברההובא לאישור אסיפת בעלי המניות של 

 למכתב ההבהרה הראשון(. 2)סעיף  ש"חמיליון  117בסך של  CEE Hotelתרכוש את החברה 

 
במועד ההשלמה הראשון תעביר  - מועדי תשלום מקביליםבמכתב ההבהרה הראשון כן, נקבעו  .50

באותו תשלם    Central European, כאשר  ש"חמיליון    107"תשלום" בסך    Central European-להחברה  

 . החברהשל  "בסיס"עבור מניות ה הסכוםאותו את  מועד

עבור ש"ח מיליון  Central European10 -ל תעבירהחברה  ,25-26.1.2011ביום נקבע כי בהמשך, קרי 

עבור יתרת מניות ש"ח מיליון  10תעביר ללפידות  Central Europeanבו זמנית ו, CEE Hotelמניות 

 . )שם( הבסיס

https://milog.co.il/קבע/e_1382/מילון-עברי-עברי
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 Centralשל כותה זבמכתב ההבהרה הראשון צומצם טווח השווי לביצוע העסקה, תוך שנקבע, כי  .51

European  130 -יפחת מבחברה שלא לקיים את העסקה, תחול במקרה בו סכום הנכסים השוטפים 

מיום מזכר ההבנות ש"ח הנקוב במיליון  145מיליון ש"ח )במקום  140ליון ש"ח או יעלה על מי

 .(5)שם, סעיף  (23.6.2009

 

    4  נספח, מצ"ב ומסומן כ13.8.2009ההבהרה מיום  מכתבהעתק  -

 
, שאף הוא לא הובא לאישור אסיפת בעלי נחתם מכתב הבהרה נוסף למזכר ההבנות 9.9.2009ביום  .52

תחלק  שהחברהכי ככל  ,"(, במסגרתו הוסכםמכתב ההבהרה השני)להלן: "החברה המניות של 

סי של לפידות יהא מתוך סכום הדיבידנד חלקה היחהרי שדיבידנד לפני מועד ההשלמה הראשון, 

מגובה הדיבידנד יוחסר מהסכום  44%-ו)עובר למכירתה( וורוסקיפ חברת הבת מהחברה שקיבלה 

 6לשלם עבור יתרת מניות הבסיס )עשרה מיליון( )סעיף  Central Europeanשעל  ש"חמיליון  10של 

  למכתב ההבהרה השני(.

 
, 12.10.2009 -ה יוםיהיה המועד להתקיימות התנאים המתלים  נקבע, כיבאותו מכתב הבהרה שני  .53

או לשני ימי עסקים לאחר המועד האחרון  ,19.10.2009-יום הומועד ההשלמה הראשון ידחה ל

 (.4להתקיימות התנאים המתלים לפי המאוחר )שם, סעיף 

 
   .5 נספח, מצ"ב ומסומן כ9.9.2009העתק מכתב ההבהרה מיום  -

 
החברה , במסגרתו רכשה החברהלבין  Central Europeanנחתם הסכם בין  17.9.2009ביום בהמשך,  .54

התשלום הראשוני בסך כי , . נקבעש"ח 117,000,000בסך של  CEE Hotelאת הון המניות של 

 25.1.2011שולם ביום  ת  ה, והיתר19.10.2009  -שנקבע ל  ישולם ב"יום הקלוזינג",ש"ח,    107,000,000

 להסכם(. 1.2)סעיף 

 

    .6 נספח, מצ"ב ומסומן כ17.9.2009מיום  ,לחברה CEE Hotelהעתק ההסכם בין  -

 
תוספת  המהווה לפנות למסמך נוסףבסיס אותה עסקה סיבובית, יש בעל מנת להשלים את התמונה ש .55

מסמך ,  אינוונטקאסיפת בעלי המניות של  אף הוא לא הובא לאישור    ,19.10.2009יום  מ  ,למזכר ההבנות

.  לפידותEuropean    Central   אינוונטק במסלול:הכספים  העברתאת  -בפשטות  -להסדיר  שנועד

 ."(19.10.09התוספת מיום )להלן: "

 
  .7  נספחמצ"ב ומסומן כ, 200910.19.מיום  ,תוספת למזכר ההבנותההעתק  -

 
מחשבונה של  ישירות מניות הבסיס תועברבעבור  ה הכספיתתמורהכי  ,קבעה 19.10.09מיום התוספת  .56

-להחברה לשלם על חשבון התמורה שעל באופן "וירטואלי" , ותיזקף לפידותאינוונטק לחשבונה של 

Central European  עבור מניותCEE Hotel . 

 
והעברתה החברה פת המזומנים של בריקון קו ,באופן פשוט למדי ,התמצתה עסקה סיבוביתהוכך,  .57

 . )!(לפידות לבעלת השליטהישירות 

 
בסופו של יום התמורה הכוללת שהוענקה ללפידות בעסקה המשולבת )מזומן + אופציה למכירת יתרת  .58
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 12,000,000, סכום המהווה תמורה עודפת של ש"ח 128,000,000מניותיה( הסתכמה לכדי שווי של 

 מבעלי מניות המיעוט. מוראההסכום , הכל תוך גריעת בחברהלפידות על שווי מניות  ש"ח

 
למשוך לעצמה את  " ,לפידות אפשרה לבעלת השליטה,כאן המקום לציין, כי אותה עסקה משולבת  .59

במאמר י לא הייתה מתאפשרת בכל דרך אחר.  א, לרבות משיכת פרמיית שליטה שבוודנכסיה כמזומנים

בין השאר לאור כי כל דרך אחרת להוצאת המזומנים מהקופה הייתה חסומה בפניה, זאת    מוסגר יצוין,

כנגד החברה, תביעות תלויות ועומדות  החברה באותה העת שכללו, בין השאר, יותהתחייבומצבת 

 . ש"ח 40,000,000 -בהיקף של כ

 
, של אינוונטק מידהבמעלה הפיר עלי השליטה החדשיםלבוCentral European -ל חמנגד, הרווח שצמ .60

 :בין השארהתבטא 

 

לכדי סך בתחילה שהגיע , Central Europeanלחברת האם  "חמצןכ"מזומנים תזרים קבלת ב •

הערבויות האישיות של בעל של  פשר חילוץ מהירישאסכום  ,ש"ח 35,000,000נזיל של 

רכישת מלון מרידיאן שניתנו כביטחון למימון  רינות נמרוד ומר , מר יולי עופר, ז"ל,השליטה

 (; "חמיליון ש 60 של למעלה סךערבויות שהגיעו ל) בהונגריה

 

בטווח זמן  , להתממשותקרובה לוודאיתאת הסכנה  ,"זמני" בהורדה מעל הפרק, ולו באופן •

יגיעו  בהונגריה Central Europeanחברת האם  נכסיהחברות שהחזיקו בלפיה  , קרוב למיידי

 :כללו אתאותם נכסים . Central Europeanאשר תביא לקריסת חדלות פרעון, לכדי 

 
תפעוליים ולא הצליח לשרת את החוב  שגרם להפסדיםבודפשט עיר ב מלון מרידאן -

 48-חוב לבנק הונגרי בסך של כ המלון "גרר" 2009. נכון לשנת שהועמד לרכישתו

רינות   נמרוד ומר , ז"ל,יולי עופר המנוחע"י  ושניתנת אישית יווערבו ;מיליון אירו

עופר ז"ל יולי מר אישית של  ערבות)  מיליון אירו 11.0סך של כ לבנק המלווה, על 

  .מיליון יורו( 0.5רינות על סך  נמרוד מיליון יורו, וערבות אישית של מר 10.5על סך 

למלונאות(  שינוי יעודבודפשט )בניין ציבורי נטוש שתוכנן לעבור עיר ב בנין נאדור -

מיליון יורו אותה הבנק סירב   5.7בת    "בלון"הלוואת  נשא  הפרויקט    2009נכון לשנת  

  להאריך;

 ;קמת מלון ספאהשינוי יעוד לל שיועדהחקלאית קרקע  ;ליצנכס מר -

עודו ישהודאות בדבר שינו יקרקע חקלאית לשינוי יעוד עתידי(, נכס ) ATIDנכס  -

 והוכחת הבעלות בו ע"י החברה היו מוטלות בספק;
 

תשלום קבוע של באמצעות  יתרת המזומנים שבקופתה  החברה הנרכשת ממתמשך של  ריקון  ב •

מידי  ארה"ב-דולראלף  25,000 בסה"כ של, ושליטה לבעלי משרה, לאורך שנים ,דמי ניהול

ושהסבירות  שלא אושר כנדרש-לאינוונטק לפידותישן שבין באמצעות הסכם ניהול ) חודש

שבסכום דמי הניהול הקבועה בו )עוד מימי אינוונטק "הישנה"( לא נבחנה עם שינוי 

באמצעות הסכם חדש למול בעלת השליטה  2011, ובהמשך, משנת בפעילות ובצרכי החברה

 ;(במעלה הפירמידה של אינוונטק
 

 (מר נמרוד רינותאח של  בינם) הקשורים בבעלי השליטה" מניות מיעוט"בעלי  "חילוץ"ב •

)ראו  "בערכי הון "שגוייםממכירת חלקם באמצעות הון הקשורים בערך מניותיהם,  מהפסדי
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 ;(13 כנספח, צורף לכתב תביעה זה 20.10.2009לעניין זה דיווח מידי מיום 
 

( מהתחייבותה ה"חדשה" )ובהמשך הרוכשת, קרי אינוונטק CEE Hotelת חברשחרור ב •

)הלוואות  , מר יולי עופר ז"ל, ומר נמרוד רינותשליטההבעלי מלה  שניתנוהלוואות רעון ילפ

רישום לתמורת ב זאת (,CEE Hotelבסיכון גבוה לאור מצבה של  היהלמלווים  ןפירעונ שעצם

, צורף לכתב תביעה זה 17.8.2009)ראו לעניין זה דיווח מידי מיום  החברה ןהופרמיה על 

 (;8 כנספח
 

 5% שלללא תמורה  בחברה, לקבלהמבעלי השליטה  ,נותינמרוד רהענקת אופציה למר ב •

על כך במזכרי ההבנות דיווח ש"ח(, בלא למסור מיליון  6-כ)בשווי של ממניות אינוונטק 

ראו לעניין זה  .Central Europeanולא בחברת  ,בחברת אינוונטק, לא אסיפת בעלי המניותבו

 (;13כנספח  זה, צורף לכתב תביעה 20.10.2009דיווח מידי מיום 
 

מקרקעין שמאות הליך של ביצוע  שקדם לכךלא ב "חדשהה"אינוונטק גיוס אגרות חוב בב •

והערכת שווי ישנות ת  יושמאותוך הסתמכות מלאכותית על    ,ומעודכנות  והערכות שווי חדשות

. להרחבה בעניין שהוכנו עבור העסקה המשולבת  ,ומוטעות לכשעצמן(מוטות )  ,ולא מעודכנות

 ;המומחה הכלכלי לדו"ח, 7 בפרקהאמור זה ראו 
 

בסך  ,(, ז"ליולי עופרהמנוח ) שליטה בעלל שניתנה( 2006)משנת היסטורית  הלוואהגלגול ב •

 Adira  ( אל חברת2007, שהתמזגה מייד לאחר מכן )בשנת YR מחברת אירו,מיליון  3.9 של

והתנערות  ,אינוונטק אל( CEE Hotelחברה בת של  Adiraבמועד העסקה המשולבת היתה )

הר . יובבגין העמדתה ומתשלום הריבית עופר מחובת השבתה לחברה יולי עקבית של המנוח

פשרה (, בהתאם להסכם  באופן חלקי)עופר    יולי  ע"י עזבון המנוחכי הלוואה הושבה לאחרונה 

 לאחר שהוגשה תביעה בנושא.שגובש 
 
 

 מניות מיעוט בחברה )הקשור בעלל שניתנה( 2006)משנת  נוספת היסטורית הלוואהגלגול ב •

 ,אינוונטק אל ,אירו 244,000על סך של  טוב,-מר אריה יום בעל השליטה(,ומזוהה עם 

ואף  הושבה לאיובהר כי הלוואה והתנערות עקבית של מר יום טוב מחובת השבתה לחברה. 

 לא שולם רכיב הריבית בגינה.

 

 1סכום של  ,מרידיאן עסקתאת המלווה להזרים לבנק  מהתחייבותה CEE Hotel בשחרור •

ו שלא הי  סכומים  –עבור עסקת נאדור  המלווה  לבנק    אלף אירו  600סכום של  כן  , ומיליון אירו

ובסמוך לאחר הועברו  כלפי הבנקים לעיל, ,CEE Hotel. יצוין כי התחייבויות ברשותה

מכיסה של CEE Hotel -השלמת העסקה המשולבת, תוך שהסכומים האמורים הועברו לל

 . החברה
 

 Centralיבידמניות אינוונטק שהוחזקו מ חלק "מימושבמתן האפשרות להביא לכדי " •

European  2009בחודש נובמבר    ,העסקההשלמת  מיד לאחר    ,בורסהאמצעות מכירה בתוך הב, 

 כל הייתה לא Central European -בעלי השליטה בלדוק כי  ."חמיליון ש 10בסכום של כ 

ביצוע העסקה המשולבת, זאת בשל ערכן  בטרםלממש אחזקות כלשהן  מעשית אפשרות

בעניין זה ראו האמור בסעיף  להרחבה .זה במועד Central Europeanהמעשי האפסי של מניות 

 הכלכלי; לדו"ח המומחה 3.2.2
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 החברה שבבעלותהמכרה את מניות  לפידות  במסגרתה  מדורגת    ת מזומןהעסקה המשולבת הינה עסק .61

מימנה את  Central European-תוך ש ,3ש"ח 000,000127,-כ שלמוחשי בסכום  Central European-ל

 ,השלהכושלת ונטולת השווי הפיננסי  חברת הבת  של    המכירהעברה ו  באמצעות  מלפידות  החברהרכישת  

CEE Hotel, ש"ח 117,000,000של  סכוםב, לחברה . 

 
ותנאיהן באופן אשר אפשר, הלכה בין שתי העסקאות הללו    חמורהיצרו הקבלה  המשולבת  תנאי העסקה   .62

 : למעשה

 אותם הנכסיםלפידות בשווי מופחת ויצירת ערך עודף ל-להחברה מכירת נכסיה הריאליים של ( 1)

  ;לפידותחברת ב

 - שבעוד  לפידותקופת ישירות ל - המזומניםקופת  מרבית - ברההחשל  הנזיליםנכסיה העברת ( 2)

European Central ,  יותר מ"צינור" וירטואלי להעברת הכספיםלא  השימש . 

 
, והערכת השווי ש"חמיליון    130-140לסכום הנע בין  במסמכי העסקה  הוגבל    החברהלא בכדי שווי מניות   .63

. בהתאם, ש"ח(מיליון    117לסך של  )סכום שירד לבסוף    ש"חמיליון    122הוגבלה לסכום של    CEE Hotelשל  

 הצדדים לעסקה המשולבת ע"יהלכה למעשה  הוכתבההערכת השווי "החיצונית" ו"האובייקטיבית", 

שוויה הריאלי של  כדי לשקף אתונועדה כל כולה על מנת לשרת את התוצאה המצופה ולא    ,  ,ושולחיהם

CEE Hotel  . 

 
להצביע על הכשלים  עת,, אם הייתה מבוצ, אשר היה בכוחהבדיקת נאותותנקבע, כי  ,מאותה סיבה .64

 בדיקת נאותות  ,בהתאם לכך  .תנאי מתלה בעסקה  לא תהווה,  לחברה  כדאיותהבאי  שבתמחור העסקה ו

 . לא בוצעה

 
  :עם , בין היתר,יצאה מהעסקה המשולבתלפידות בסופו של יום  .65

 

 

  ;(3.11.2009ביום  שחולק)ש"ח  10,000,000בסך של כ  ,דיבידנד (1)
 

 ,באותה עסקה סיבובית –ישירות לפידות קופת אל הועברה מרבית קופת המזומנים של אינוונטק  (2)

 ,השאר  בין,  בה  שהיה  פרמיה,  החברהמניות  לחלקה היחסי ב  מעל  10%של    ת שליטהייפרמ  בתוספת

ממניות החברה לבין הדיבידנד ש"צמח" בעסקה  88%-כדי לגשר על הפער שבין אחזקת לפידות ב

יובהר כי על   לשווי החברה כולה.קרובה  ה  מכירה, קרי לשקף ללפידות תמורת  מניות המיעוטלבעלי  

הרוויחה מהעסקה   זו(  23.3.2010, ודו"ח שנתי מיום  21.10.2009)מיום_פי דווח של לפידות לבורסה  

 ;בלבד ראשוןהבשלב  חש"מיליון  10

 
ב' רות גז"ל, העופר יולי המנוח כולל ) בה השליטהובעלי  Central European ,מצידה השני של העסקה .66

העבירו את הנכסים  .CEE Hotel-פירמידת השליטה שלהם בקומה ב והוסיפ רינות(,נמרוד ועופר 

 

( 2מיליון ש"ח במזומן ללפידות; ) 108תשלום מיידי של  –( שלב א' 1מתווה התשלומים בעסקה המשולבת כלל: ) 3
ממניות   3%מיליון ש"ח, שישולם ע"י הגב' רות עופר ללפידות, בתמורה להעברה של   4.3תשלום מושהה של   –שלב ב'  

 Central Europeanמיליון ש"ח בערכים נומינליים, מחב'  16תשלום מושהה של  –( שלב ג' 3החברה מלפידות אליה; )
בות אישית של מר יולי עופר ז"ל על מלא מובטח בערממניות החברה מלפידות,  11%בתמורה להעברה של , ללפידות

  הסכום האמור.
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 האישיות םמהתחייבויותיהבהמשך והשתחררו  ,אינוונטק " החדשה שלהם:חברת הבת"הרעילים ל

חדש  לצורך גיוס חוב השתמשו באינוונטק)חדשים( אותם בעלי שליטה לימים  .CEE Hotelלחובות 

  .בעסקה הסיבוביתהחברה חוב אותו "ירשה"  – CEE Hotel-ב ממילא קייםישן, שהיה לשירות החוב ה

, (מרידיאן)בעלת המלון    ,ADIRAחב'    לקריסת  יםהסיכויגם    כך למשל, כתוצאה מהמהלך האמור, הופחתו

 להליך ADIRA ולהכנסת המלון למימוש הבנק את מביא שהיה דברבשל אי עמידה בהחזרי ההלוואה, 

 לחברת  עופר  יולי    המנוח  שלאישי    חוב  להשבת  לדרישה  באופן  מביא  שהיה  דבר  ,בהונגריה  פירעון  חדלות

ADIRA (3.9  ואף היה מעמיד את ,)עופר בסכנה למימוש הערבות שנתן לבנק בגין יולי המנוח מליון יורו

 מיליון אירוADIRA (10.5 ;)מחויבותו להלוואה של 

 "חש  8,872,010  סך של  closing-הביום  לידם  קיבלו    ,Central European  ,אותם בעלי השליטה  ,בנוסף .67

בסך מתוכם סכום פנוי , 4ש"ח  33,695,770סך של בבאינוונטק קופת מזומנים שליטה על  והרוויחאף ו

את צרכיהם של בעלי  ,בין השאר ,שימשהאותה קופת מזומנים בדיעבד הסתבר כי . ש"ח 17,112,778

את תשלום דמי הניהול  ,במשך תקופה ארוכה ,מימנה"החדשה" אינוונטק , למשלכך  .יטהלהש

נדרש האף והדבר בוצע ללא אישור   (European  Centralלבעלת השליטה הישירה באינוונטק )החודשיים  

 .דמי הניהול הללותשלום צדקה שבה, ובלא בחינת המעת לעת במוסדות החברה

 
ובעלי אורגניה    באמצעותהובלה ואושרה  המשולבת  העסקה  ,  החברהככל שהדבר אמור במוסדותיה של   .68

בחברה ונציגו  לפידותבעל השליטה ב קמר,אלי ולוקסנבורג ה"ה , של הנמכרת עצמההשליטה 

אף בחברה  ועדת הביקורת הרלוונטיותישיבות את הובילו את ישיבות הדירקטוריון וש בהתאמה, הם

 .בעסקה אישי עניין ואלו היו מצויים במוקד ניגוד העניינים, והיו בעלי

 
, נכסים שהניבו לה את הסכום שעמד ריאלייםפיננסיים והאולצה להתפשט מנכסיה ההחברה  וכך, .69

תמורתן אולצה ,  "חמיליון ש  140-ה ממעלבסך של ל  קופת מזומנים  התגבש לכדישסכום    העסקה,סיס  בב

לא היו , אשר כפי שיתואר להלן, במזרח אירופה רעיליםנכסים בשיאו של משבר כלכלי גלובלי,  ,לרכוש

 . אלא כקליפת השוםשווים 

 
, הרי שזו לא הייתה ולבתהייתה נשקלת במסגרת העסקה המש החברהלו טובתה של ניכר הדבר, כי  .70

 .   חזון""ההשליטה וידי בעלי -, ובוודאי שלא בתנאים שהוכתבו לה עלמבוצעת כלל

 

 "הכשרתה" הפיקטיבית של העסקה המשולבתלבסיס כו שי שישמו הערכות השו -. .22פרק 

 :לציבור המשקיעיםולהצגתה 
 

 :  Colliers International–של הנחזית הערכת השווי 

 
 (. "הדיווח על העסקהדיווחה אינוונטק לציבור על העסקה המשולבת )להלן: " 00917.8.2ביום  .71

 
שנעשתה  חברת שמאות בינ"ל של הערכת שווי הנחזה להיותכרס -עבף מסמך לדיווח על העסקה צור .72

 CEE Hotel:  Colliers International – the international instituteלצורך קביעת שוויה של חברת 

 

כאשר מתוכם   לאחר השלמת העסקה המשולבת, יתרת המזומנים שנותרו בקופת אינוונטק - ש"ח  33,695,770  4

 Central -ש"ח נצבע לתשלום עתידי ל  4,782,992ש"ח יועדו לחלוקת דיבידנד ללפידות, ועוד סך של  11,800,000

European  2011לשנת. 
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for real estate evaluation (A.C) Ltd, " :ווי הנ"ל שההערכה בפועל  ."(חברת קולייר הבינ"ל)להלן

 חסרי הסמכה ורישוי לעיסוק בשמאות שראלים ימעריכי שווי ידי -בישראל, עלונחתמה הוכנה 

ומר  ,ישראלית , שמאית מקרקעיןהגב' עדינה קופר :ראיית חשבון במדינות היעדבו/או  מקרקעין

שוק מערכת הכלכלית וב  הםמקצועי שלהן  והידע והניסישגורמים  שניהם  ,  רו"חכלכלן ו,  דמיאן אייזקס

הערכת "או /", והישראלים מעריכי השווי)להלן: " בנמצאאינו המלונאות והנדל"ן במדינת היעד, 

  "(.של קולייר השווי

 
 שווי נטול אחיזה במציאות, שהועמד ביום  ,נכון למועד הקובע  CEE Hotel,-העניקה ל,  הנ"ל  הערכת השווי .73

 .אירו 26,144,000או  ,ש"ח 145,675,000 , על סך של30.6.2009

 
בוצעו ש  מקרקעין"  שומות  חלקה האחד, נחזה להיות "סקירת  :הערכת השווי של קולייר נחלקת לשניים .74

ערכם ה"ריאלי", לכאורה, ולכאורה בלבד, על , וקביעת (מעריכי השוויידי -)שלא על CEE Hotelנכסי ל

  חותיה."מהאמור ומדו  CEE Hotelניות  משווי  הנחזה להיות כזה שגוזר את    ,חלקה האחרו  בסיס האמור;

 

אותן סקרו מעריכי השווי  CEE Hotelהשומות של נכסי  ובתוכו, 17.8.2009העתק דיווח על העסקה מיום  -
 .8  נספחומסומן כ מצ"בהישראלים, והערכת שווי קולייר, 

 
 .   9  נספח, מצ"ב ומסומן כ21.3.2017העתק פרוטוקול החקירה של עדינה קופר מיום  -

 
    .10  נספח, מצ"ב ומסומן כ7.6.2017העתק פרוטוקול החקירה של דמיאן אייזקס מיום  -

 

עצמאי, אלא ביקשה להסתמך על בחינות שווי נכסים   נעדרה כל מחקרהערכת השווי  יאמר כבר עתה, כי   .75

אותן בחינות והערכות ידי גורמים אחרים, שאת הנתונים שבבסיס -והערכות פיננסיות שבוצעו על

, אלא שאלו אף מלבחוןנמנעו הישראלים רק שמעריכי השווי לא  ן,, כמו גם את מסקנותיהחיצוניות

על מקצת הנתונים האמורים במסמכי הערכת  חלקית , תוך התבססותמסקנות שגויות ומוטות והסיק

לסכל את היו עלולים ששווי הנכסים והערכות הפיננסיות הנ"ל, והתעלמותם במפגיע מנתונים אחרים 

 .CEE Hotel-קביעת ערך "ידוע מראש" ל -מראש  מסומנתמוזמנת והה "מטרה"ה

 
, להערכת שווי קולייר[ 1]סעיף  (אינוונטקהחברה )נערכה עבור , כי ציינתמהערכת השווי של קולייר  .76

, חתמה על הסכם להגבלת אחריות ושיפוי, ומי שסיפקה מי ששילמה עבור הערכת השווי  הלכה למעשה,

הנכסים הרעילים  "מוכרתבאופן תמוה "החומרים עליהם הערכת השווי נסמכת, הייתה מכלול את 

 . (אינוונטקהחברה, ), הרוכשת ולא, CEE Hotel, הבעלים של  EuropeanCentral ,לחברה

 
כל  את שסיפקההיא  ,המוכרת, Central European-הנובע מכך שלמרות ניגוד העניינים האינהרנטי  .77

מעריכי השווי לא מצאו לנכון לעשות בחינה  - עבורה שילמהאף ועליה נסמכת הערכת השווי  המידע

נתונים, מסמכים ומיצגים שהועברו לנו  ..."על  :והסתמכו בלשונםחיצונית כלשהי במסגרת עבודתם 

  [.צורפה לדיווח על העסקהש להערכת השווי 6]עמ'  ..."CEEעל ידי הנהלת 

 
 1]סעיף  עסקה עם בעלי עניין"לצרכי ביצוע בהערכת השווי של קולייר מצוין, כי הערכה זו נדרשת " .78

כי מדובר בעסקת בעלי עניין, כי הם ניזונים  ידעו, על אף שמעריכי השווי וכךלהערכת שווי קולייר[. 

אלו , שתנאיה נקבעו מראש(, לצורך עסקה אשר לה יש בוודאי אינטרס בעסקה) המוכרתממצגים של 

 Central -עצמההמוכרת לא טרחו לבצע בדיקות חיצוניות מעבר לחומרים שהועברו להם על ידי 
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European – ום העסקהילה אינטרס אישי מובהק בק . 

 : CEE Hotelשל נכסי ת וביקורת שמא

, "נאדור" – CEE Hotel הנדל"ן של נכסי שוויבחנו את מעריכי השווי במסגרת הערכת השווי של קולייר,  .79

, שלא בקשר עם בהתבסס על הערכות השווי שביצעה - "לי'מרצ"ו, (Atid) "גוד", "מרידיאן"מלון 

קושמן להלן: ")  Cushman & Wakefield Hospitality ת השמאות הבינ"ל:חבר העסקה האמורה,

 "(.ווייקפילד

 נאדור -נכס  (1)

ברובע ומצוי  ,  נטו  מ"ר  5,200המשתרע על פני    ,המיועד לשימור  ולא מאוכלס,  ישןמבנה  היה  נכס "נאדור"   .80

עתיד ה מבנהנאדור כ נכס הוצג ,דיווח על העסקהמסגרת הב"(. נכס נאדור)להלן: "בבודפשט  החמישי

 הרשת המלונות היוקרב W Hotel "שפחת"מכוכבים, ולהשתייך ל חמישהלהפוך למלון יוקרה, 

Starwood. נטו( כך שיכלול 7,300מ"ר ברוטו ) 9,000-לכ וכך, דווח כי בכוונת אינוונטק לשפץ ולהרחיב 

אולם כנסים, מסעדה, בר, חדר כושר, ספא, שטחי מסחר ושטחי חניה.  לצד, לינה חדרי 95 ,קומות 8 -ב

 .Starwoodכולם על פי הסטנדרטיים היוקרתיים של רשת 

 
. (בעקיפין  הוחזק  חלקה)ואף    זה  הבעלות בנכסזכויות  א  וחזיקה במללא ה  CEE Hotelנכון למועד העסקה,   .81

CEE Hotel  ממניות חברת 56%-בהחזיקה Central Capital 2006 LLC  :("2006סנטראל קפיטל ")להלן ,

נכס בזכויות בהחזיקה ש היא"(, חברת נאדורלהלן: ") Nador Palace Kftבחברת החזיקה בתורה אשר 

  .(8 נספח –לדיווח על העסקה  7.1.5)סעיף . נאדור

 
של  םחברה בבעלות - Benevol Kftרכשה חברת  2004, בחודש נובמבר קודמים לעסקה על פי דיווחים .82

 4,568,000את נכס נאדור מתאגיד בנקאי הונגרי בסך של    -  וגורמים נוספיםה"ה יולי עופר, נמרוד רינות  

נכס נאדור מחברת חלקה המשורשר באת  CEE Hotel, רכשה 15.11.2006. כעבור שנתיים, ביום  אירו

Benevol Kft  תשקיף  ראו) אירו 7,300,000ולכל היותר בסך של  אירו 6,000,000לכל הפחות בסך של

 (. 9.2.3.2וסעיף  7.8.4, סעיף 30.8.2007סנטראל מיום 

 
בלא שהתחולל שינוי מהותי ר הכלכלי החריף במזרח אירופה ובעיצומו של המשבכשנתיים לאחר מכן,  .83

נכס  העריכו אתהישראלים מעריכי השווי בנכס, ותוך שהכלכלה ההונגרית הלכה ונקלעה לקשיים, 

 מליו אירו(  5.6היקף הלוואה של    מתוכו)  אירו  14,000,000של  ברוטו  בסך    Wכמלון עתידי של רשת    נאדור

שנתיים שולם עבור נכס נאדור  שהסכום  הרבה מעל ומעבר ל  –  [הכלכלי  המומחה"ח  לדו.  5.2.3'  סע  ראה]

)שלא היו בידי החברה ולא היה צפי עתידי , במשאבים העצומים , , בלא תלות במצבו הפיזילפני כן

, Wרשת  שיהיה להשקיע בנכס על מנת להכשירו למלונאות ולהתאימו לסטנדרטים שללהימצאותם( 

 . הפיכתו לנכס מניב כאמורובהיתכנות 

 
 30.6.2009ידיהם על השומה שערכו קושמן ווייקפילד לנאדור ביום  סמכוהישראלים מעריכי השווי  .84

"(, אולם קושמן ווייקפילד 30.6.2009שומת נאדור מיום , להלן: "8נספח  –)צורפה לדיווח על העסקה 

השנייה מיום ו )אותה לא ניתן לאתר( 2008מרץ  ערכו שתי שומות נוספות בעניין נאדור: אחת, מחודש

"(. 31.12.2008שומת נאדור מיום "-" ו2008חודש מרץ שומת נאדור מ)להלן, בהתאמה:  31.12.2008



24 

 

24 

לשומת   65-ו  7)ראו עמ'    אירו  16,300,000, הוערך הנכס בסך של  2008במסגרת שומת נאדור מחודש מרץ  

ומחודש יוני  2008שר בשומות נאדור מחודש מרץ המצורפת כנספח להלן(, כא 31.12.2008נאדור מיום 

חודשים, נרשמה ירידה  9-תוך כאירו. כלומר,  14,000,000כאמור, בשווי של נאדור, נכס הוערך , 2009

זו לא הובאה בחשבון בעבודת מעריכי השווי   ת. עובדה מהותישל נכס נאדוראירו בערכו    2,300,000של  

 .הישראלים, לא הוזכרה, ולא ניתן לה כל משקל

 

 .  11   נספח, מצ"ב ומסומן כ31.12.2008העתק שומת נאדור מיום  -

 
. 30.6.2009לבין שומת נאדור מיום  31.12.2008זה המקום לעמוד על ההבדלים בין שומת נאדור מיום  .85

, 31.12.2008אירו, הרי שזו מיום  14,000,000של  סךבנאדור  על אף ששתי שומות אלו אומדות את שווי

 .התוצר הסופיעל מהותית להשפיע  כדי שהיה בודיווח על העסקה, מכילה מידע המ "נעדרה"ואשר 

 
שמהווים הסתייגויות  שמונה נספחים לה צורפוו ,עמודים 153מונה  31.12.2008מיום  שומת נאדור .86

שהינם חיוניים על מנת לתמוך   על מנת לקבל אישורי בניה סופייםהנדרשים  ותנאים מתלים    השמאי,

תרגום לאנגלית של היתר מהמשרד לשימור המורשת . 2תכניות ושרטוטי בנייה; . 1:  בערך הנקוב בה

. 4עתק של הרישום הקדסטרי; ה. 3; 30.10.2008מיום ( the Heritage Protection Office)בהונגריה 

 W -לכאורה ממר ארין ר. גרין, מנהל במחלקה לפיתוח עסקי ב 6.2.2008העתק של מכתב כוונות מיום 

Hotelsומתווה תנאים בחברת נאדור(, מדווחת )שלא נשא בכל משרה  נמרוד רינותמר , הממוען ל

חישוב עלויות . 6של המלון וחישובי הערכת השווי;  EBITDAתחזיות  .5 ;להפעלת המלון העתידי ברשת

 רשימת מונחים סטנדרטים בהערכת השווי. . 8תמונות של האתר; . 7הפיתוח; 

 
העתק של  .1 נספחים: ק שלושהר לה צורפוו עמודים בלבד, 50 מונה 30.6.2009מיום  שומת נאדור .87

דווקא   ,. וכךחישוב עלויות הפיתוח.  3;  שומהשל המלון וחישובי ה  EBITDAתחזיות  .  2הרישום הקדסטרי;  

היא , 30.6.2009הנספחים אשר עשויים לגרוע משוויו של נכס נאדור, לא צורפו לשומת נאדור מיום 

 .אשר צורפה לדיווח על העסקה

 
 בקיומן של מספר התניות  שניתן לנכס נאדור  הגבוה  מכל מקום, קושמן ווייקפילד מסבירים את המחיר .88

היה לדעת במועד ניתן וזאת  הלן,. כפי שיוסבר לבהיעדרן אין כל הצדקה למחיר זה, צופות פני עתיד –

ולא הייתה כל הצדקה לשווי  , לא היה צפוי כי יתקיימו,הנחות היסוד הללו לא התקיימוהעסקה, 

 . הגבוה שיוחס לנכס

 : Starwoodשל רשת  ",Hotel W" ,כוכבים 5וך למלון נאדור עתיד להפנכס   –הנחת יסוד ראשונה  •

ת הנח  .Starwoodמרשת    Wנאדור יהפוך למלון    כיהיא  שומות נאדור  בסיס  בשזורה  ה(  השגויה)  ההנחה .89

ר. גרין, מנהל במחלקה  לכאורה ממר ארין 6.2.2008זו נסמכת על מכתב כוונות מיום  עבודה שגויה

 .("מכתב הכוונות"נמרוד רינות )להלן: מר , הממוען לW Hotels -לפיתוח עסקי ב

 
, המהווה חלק מהדיווח על 30.6.2009מיום  לשומת נאדור ו מצורףאינהכוונות על אף חשיבותו, מכתב  .90

 .30.12.2008מיום ה"נסתרת" העסקה, אולם צורף לשומת נאדור 
 

    .12  נספח, מצ"ב ומסומן כ6.2.2008העתק מכתב הכוונות מיום  -
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מכתב הכוונת המשולבת במועד העסקה  שכן, שומת נאדורלמסד  להוותהיה לא יכל מכתב הכוונות  .91

מונה מצבים בהם יפוג  למכתב הכוונות אשר כותרתו "תקופת המשא ומתן", 1 סעיף .לא היה בתוקף

 )!(. 1.4.2008 ביום, תוקפו יפוג בכל מצבוקובע כי  תוקפו של מכתב הכוונות

 
 נחזה כטיוטת מסמך עליו שורבטו, 31.12.2008מכתב הכוונות, כפי שצורף לשומת נאדור מיום  יצוין כי .92

)שלא נשא בכל משרה מדווחת בחברת נאדור( רינות    נמרוד  כאשרת,  ונמרוד רינמר  סימונים והערות של  

 )!(. לחתימת מר גרין נותר ריק שיועד מקוםה .חתום עליוש הינו היחיד

 
לכל היותר , אלא  מחייב מי מהצדדיםהמסמך    אינומכתב הכוונות    –ברור ונהיר מלשונו כי כשמו כן הוא   .93

אינו הרי ש, תוקפו המשפטיבהסתייגויות מפני  רוויממילא, משזה בלבד.  המכתב המצהיר על כוונהינו 

 , ובעקבותיו הערכת השווי של קולייר.שומות נאדור" והמסד עליו "נבנ יכול להיות

 
הנובע ממכתב מצוין מפורשות כי הוצאה לפועל של כל הסכם  ,למכתב הכוונות 3בסעיף למשל, כך  .94

 :. הסכמה שמעולם לא ניתנההכוונות תלוי בהסכמת הדירקטוריון של הצדדים

Execution of Definitive Agreement: Notwithstanding anything to the contrary 

in this Letter of Intent, the execution and delivery of any Definitive Agreements 

by Starwood or Owner, or any of their affiliates, shall be subject to the prior 

written approval of the Board of Directors or duly authorized executive 

committee of Starwood or Owner (as the case may be), which may be withheld 

in either party's sole and absolute discretion, notwithstanding the completion 

of all Definitive Agreements".  

 

הנלווה כולל מסמך התנאים    -כי מכתב הכוונות    "ברחל בתך הקטנה"למכתב הכוונות מציין    11אף סעיף   .95

אינו מהווה הסכם משפטי מחייב ואינו מחייב מי מהצדדים לתנאיו, על כן לא ניתן להסתמך עליו  -לו 

 לאף מטרה שהיא:

Term Sheet Not Binding: Notwithstanding anything to the contrary in this Letter 

of Intent, the parties acknowledge and agree that: (a) this Letter of Intent does 

not include all the material terms that would be included in the Definitive 

Agreements, and thus does not constitute a contract for the transaction 

described in the Term Sheet, but only expresses the interest and desire of the 

parties to negotiate and attempt to agree on and enter into Definitive 

Agreements for such transaction, subject to the terms set forth in this Letter of 

Intent; (b) neither party shall rely on this Letter of Intent, or any further 

discussions or negotiations regarding the transactions described in the Term 

Sheet, as a commitment, offer or agreement by the other party to enter into 

such a transaction; and (c) except for the numbered paragraph in this letter 

which shall be binding on the parties, this Letter of Intent does not otherwise 

create any legally binding obligation on the parties at law or in equity."  

  
של רשת   W Hotelנאדור יהפוך למלון  מכל מקום, נראה כי קושמן ווייקפילד ייחסו להנחת היסוד, לפיה   .96

Starwood :משמעות כלכלית רבה 

"We have taken into consideration the following scenario for valuation 
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purposes: The property developed into a hotel and operated by W HOTELS 

under a proposed management agreement."  

(4, עמ' 31.12.2008שומת נאדור מיום  אור ) 

 ובמקום אחר: .97

"We have taken into consideration the future management agreement with H 

HOTELS (part of Starwood Group) as the operator and have reflected these 

proposed operating conditions in our valuation as we consider them as market 

levels although we understand that these might vary slightly prior finalization 

and signing the actual management agreement"  

 (18עמ' , 30.6.2009מיום  שומת נאדור; 62, עמ' שם)

חשיבות כלכלית רבה, ככל   ניתנה  -  ועיצובםגודלם    -וכן החדרים    אף לעיצוב הפנימי והחיצוני של המלון, .98

 , לכאורה,"מתחייבת" Starwoodכאשר רשת  ,Starwoodנדרטים של רשת סטל שאלו יעוצבו בהתאם

 350,000כי נאדור ישופץ בהתאם לדרישותיה בעלות של    ,להעניק את שירותיה הטכניים על מנת להבטיח

שומת נאדור מיום ; 71, 20, 14-15, עמ' 31.12.2008מיום  שומת נאדור)ר'  אירו 250,000או  דולר

 (.  16 ,12, עמ' 30.6.2009

 
, Wכמלון , נערכה השוואה בין מלון נאדור העתידי, 31.12.2008מיום  שומת נאדורזאת ועוד. במסגרת  .99

 Four Seasons; Boscolo; Kempinski; Intercontinental; Sofitel; Corinthia)לבין מלונות אחרים 

Grand; Marriot; Le Meridien ) 'נקודות (. כאשר תחת 52-60, עמ' 31.12.2008מיום  שומת נאדור)ר

 של המלון מצוין: החוזק

"Internationally recognized and branded 5-star hotel, guest recognition. Part 

of the global Starwood Group … Economics of scale through centralized 

services provided by Starwood, such as reservation and marketing 

campaigns"  '(60)שם, עמ . 

השנים   4אחוזי התפוסה של המלון למשך    , משפיעה עלStarwoodבאופן טבעי, השתייכות המלון לרשת   .100

, (18, עמ' 30.6.2009מיום  שומת נאדור; 62, עמ' 31.12.2008מיום  שומת נאדורשיבואו לאחר הקמתו )

 :W hotels"בתכנון" הפעלת מסעדת דגל של רשת  ועל ההכנסות שלו, במיוחד כאשר

"The well-proportioned mix between rooms and food and beverage is 

reflective of the anticipated high profile name of W HOTELS will be in the city 

and should attract a younger well-to-do customer base that spend time in the 

food and beverage hotel outlets…In our projections, we have considered that 

the ground floor signature restaurant outlet will be leased to a third party 

operator or leased by W HOTELS, and either way will produce additional 

income to the Property"(63 'שם, עמ). 

עות רבה בשומות נאדור, , קיבלה משמW hotelsרשת להנה כי כן, ההתניה כי הנכס נאדור ישתייך  .101

 ור.הרי שאין כל הצדקה לשווי המנופח שיוחס לנכס נאד הייתה מוטלת בספק,ומשזו 
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 : CEE Hotelבבעלות מלאה של מצוי לכאורה, ולכאורה בלבד, כס נאדור נ  – שנייההנחת יסוד  •

בעקיפין החזיקה  CEE Hotelואף הערכת שווי קולייר,  ,כפי שצוין לעיל, במועד בו נערכו שומות נאדור .102

 . (Central Capital 2006 LLC חברתבחברת נאדור )באמצעות אחזקותיה במהאחזקות  56%-ברק 

 
בבעלות מלאה מצויה מוטעית לפיה נאדור השגויה וההנחה ה עומדת אף על פי כן, בבסיס שומות נאדור .103

 : Central European , קרישומהשל מזמין ה

"The current owner according to the land registry is "Nador Palace 

Ingatlanhasznosito Kft". Our understanding is that the owning company is 

part of the Central Estates Group" 

 ( 14, עמ' 30.6.09שומת נאדור מיום ; 18, עמ' .0831.12שומת נאדור מיום ר'  ).  

הערכת השווי מבוססת על ההנחה " כי" הסתייגויות"המציינת תחת  אכןהערכת השווי של קולייר,  .104

מזכויות  (Central Capital LLC)מהון המניות של חברת סנטרל קפיטל  44%שעסקת הקנייה של 

 8נספח  –להערכת שווי קולייר שצורפה לדיווח על העסקה  4.2.1" ]סעיף  ..המיעוט אכן יוצאת לפועל.

 אולם מעבר "להסתייגות" לא ניתנה לעובדה מהותית וחשובה זו כל התייחסות כלכלית.  –

 
ממניות  56%-ב CEE Hotel, למרות שבמועד שומות נאדור והערכת השווי של קולייר, החזיקה וכך .105

Central Capital 2006 LLC  ,CEE Hotel  מניות, ובהתאם שילמה המ  100%-הוערכה כאילו זו מחזיקה ב

  ., כפי שהייתה אמורה לשלם56%מניות, ולא עבור המ 100%ונטק עבור אינו

 

 ,20.10.2009דווח בתאריך  ', כפי שתנאי העסקה עם צדדי ג  ודווח  ושב  ,דווח העסקה עם הצדדים השלישים -
 .13 נספחכ, מצ"ב יום אחד אחרי חתימת העסקה המשולבת והחלפת הבעלות באינוונטק

 
, נרכשו יתרת (20.10.2009)דווחה לבורסה לני"י ביום    ה מאוחרת במקצתעסקבזהו המקום לציין, כי   .106

נמרוד רינות וחבריו לעסקים מר  אח של  )מבעליהן    הנותרים(   44%-)ה  Central Capital 2006 LLCמניות 

רכישת עסקת ")להלן:  מהון המניות של המונפק והנפרע של אינוונטק 4.8% השווהבסך , (רינותשל 

  :אנו למדים על ערך אחר שניתן לנכס נאדור. מכאן, (" Central Capitalיתרת מניות 

 

, עמד במועד השלמת העסקה הון המניות המונפק והנפרע של אינוונטקכלל : הנתונים •

  Central Capitalרכישת יתרת מניות  עסקתבמסגרת מניות.  38,113,806המשולבת על 

. שער (אינוונטק ממניות 4.8%)המהוות של אינוונטק מניות  1,829,462 קיבלו המוכרים

שדווח  כפי ,Central European-ונמכרו למכירת מניות אינוונטק שהוחזקו בידי לפידות 

 :לפיכך ש"ח למניה. 3.48הינו קה המשולבת( סרסה לני"ע )במסגרת העלבו

 
 Centralממניות  44%=  הנמכרות בעסקה הנ"לאינוונטק מניות כמות ) 1,829,462 :המניות

Capital ) 

 X  
 (למניה)שער מדווח ש"ח 3.48 : השער

= 
 ש"ח 527,366,6 : הסכום
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הינו כאמור (  Central Capitalממניות הבעלות בנאדור ) 44%על פי החישוב הנ"ל שווי 

 14,000,000ולא  ש"ח    14,469,379( הינו  100%ש"ח, מכאן ששווי כלל מניות נאדור )  6,366,527

אומץ, בלא כל בחינה, שניתן לה על ידי קושמן ווייקפילד ולאחר מכן המנופח השווי  –אירו 

   .מעריכי השווי הישראלייםידי -על

, וזה זמין כס נאדורנהשיגה את כל ההיתרים הבניה הנדרשים ל CEE Hotel – שלישיתהנחת יסוד  •

 :לבניה

מלוא קיומם של  על    ך, בין היתר,נסמ  נאדורשווי  מציינים קושמן ווייקפילד מפורשות כי    בשומות נאדור .107

 :היתרי הבנייה

"We have taken into consideration within our valuation that the Property has 

received the necessary planning and building permits for the hotel" שומת  )
(13, עמ' 30.6.2009מיום  שומת נאדור, 17; עמ' 31.12.2008מיום  נאדור  

מהמשרד לשימור  מותנההיתר ם לאנגלית של תרגוהינו  31.12.2008לשומת נאדור מיום  2נספח  .108

 המשרד היתר: "להלן) 30.10.2008מיום  (the Heritage Protection Office)המורשת בהונגריה 

כרוכות  חלקן רווי בתנאים ודרישות, - צורף להערכת השוויכאמור, היחידי ש -היתר זה  ."(לשימור

קיימות ראיות באישור נוסף מגופים אחרים, שרק בהתקיימם, יהיה ניתן לבחון מתן היתר כאמור. 

  .היתרים הנדרשים לא הושגוהמעידות בבירור כי 

 
כי הוא אינו תקף ללא היתר נפרד ונוסף לעניין התקנת  המשרד לשימור, היתרכך לדוגמא, מצוין ב .109

; כי נדרשים היתרים נוספים לעבודות (87, עמ' 31.12.2008מיום  שומת נאדור)מעליות 

 תכניות הבנייה כלל לא אושרו וכי יש לאשרן בטרם תתחלנה עבודות; כי  (96, עמ'  שם)קונסטרוקציה  

; כי תוכנית גרמי המדרגות וחסימתם לעשן, כמו גם תכנון כלל מערכות כיבוי (88)שם, עמ'  השיפוץ

 ; (89-90)שם, עמ' האש תדרושנה  אישור רשויות כיבוי האש 

 
, לא היו את לחברהעובר לביצוע העסקה המשולבת, ולאחריה  CEE Hotelהנה כי כן, לרשותה של  .110

בד הסתבר, כי עבדי. למלון שינוי יעודוו נכס נאדור צו שלשיפוהרחבתו ולהנדרשים  םהיתריהמלוא 

 האישורים הנדרשים.  CEE Hotel, לא היו בידי בנכס , עת נבחנה עסקה נוספת2011בשנת אף 

 

, המראה כי נכון למועד חתימתו לא היו 2011משנת  ,מלונות סטינגלרההסכם עם חב'  עיקריהעתק  -

 .14  נספח כמצ"ב ומסומן  שיפוץ נכס נאדורלצורך ל אישורים נדרשים החברה  בידי

 
 בדיקה  בביצועעל הצורך המצביע  ,2011, משנת לשימור ההונגרית מכתב מהרשותהעתק  -

 .51  נספחכבטרם קבלת היתרי בניה, מצ"ב ארכיאולוגית     

 

היתרי מלונות את כל  CEEנכון למועד הדוח, קיבלה כי " נמסרדיווח על העסקה, ב למרות האמור, .111

לשינוי ייעוד המבנה, שיפוץ הקיים שימורו והתאמתו וכן להגדלת שטחי הבנייה   הבנייה הסופיים

 . [(8)נספח  -לדיווח על העסקה  7.1.5 '" ]סעכאמור לעיל

 
 בשליטתה)החברה שפרסמה  בתשקיף ארבעה חודשים מיום ביצוע העסקה המשולבתבחלוף  .112

 :כי, שגויהפעם  גםדווח באופן זהיר יותר, אם כי (, החדשה
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את כל היתרי הבנייה הסופיים לשינוי ייעוד המבנה לבית  Nador, קיבלה 2008בחודש אוקטובר " 

והכל לבית מלון וכן להגדלת שטחי הבנייה כאמור לעיל  מלון, שיפוץ המבנה הקיים, שימורו והתאמתו  

בשנתיים עם אופציה להארכתם    2010תוקפם של ההיתרים הינו עד לחודש אוקטובר  .  בכפוף לתנאיהם

. להערכת החברה, תחילת הפרויקט, הכולל את שינוי ייעוד המבנה, שיפוצו והרחבתו, צפויה נוספות

, והפרויקט עתיד להימשך וזאת בכפוף להשלמת מימון הפרויקט, 2010להיות ברבעון הרביעי לשנת 

 . (28) נספחצורף כ -לתשקיף אינוונטק  6.8.2" ]סעיף כשמונה עשרה חודשים מתחילתו

 
פתע פתאום ולאחר שבוצעה העסקה, ההיתרים "הסופיים" הפכו להיתרים חלקיים, מותנים ל .113

ולא הובא בחשבון במסגרת הערכת  -שאינו נמצא   וכעת בניית נכס נאדור תלויה במימוןוזמניים, 

 . , מימון שככל ולא ימצא, הרי שאף תוקפו של ההיתר המותנה יפוגהשווי הנ"ל

 
 CEEבדיווח על העסקה, בטבלה המרכזת נתונים אודות הערכות השווי לנכסי  כאן המקום לציין, כי   .114

Hotel    במועד הערכת השווי של קולייר נובע המוגדל    "שוויו"מצוין, כי הפער בין שווי הנכס בעבר לבין

אולם כפי  (8) נספח –לדיווח על העסקה  7.2]סעיף " קבלת היתרי בנייה סופיים לבניית המלון"מ

 .היתרים סופיים לבנייה מעולם לא קיבלנכס נאדור שפורט לעיל, 

 
, כי בטרם חתימתה של עסקה יש לבחון מצייניםמזהירים וקושמן ווייקפילד מעבר לנדרש יצוין, כי  .115

אכן , וכי ההנחות אותן הם אימצו אכן מהימן ואמיתיכי המידע שעל בסיסו הוערך שוויו של נאדור 

 שרירות ותקפות:  

"Verification: We recommend that before any financial transaction is entered 

into based upon this valuation, you obtain verification of the information 

contained within our reports and the validity of the assumptions we have 

adopted."  

  (10, עמ' 30.6.2009שומת נאדור מיום  ; 10, עמ' 31.12.2008מיום  )שומת נאדור

האם ההנחות  ולא בדקהישראלים מעריכי השווי  לעיל, קושמן ווייקפילד זהרתבהתעלם מה .116

מהמסמכים העומדים  אימתו, אף לא אחדמתקיימות במועד הערכת השווי של קולייר, ולא 

 בבסיסן. 

 
( של התניות אלו הובא לידיעת הציבור פעם אחת בלבד, במסגרת ן)אך לא מהות ןיוער, כי קיומכאן  .117

בגין המניות הנ"ל תיקבע בהתאם לחוות דעת התמורה "שם צוין כי  – 23.6.2009דיווח מיידי מיום 

  של אותן התניות. פירוטכל אין ", אולם של מעריך שווי חיצוני מוכר, תחת התניות מסוימות

 

  .16   נספח, מצ"ב ומסומן כ23.6.2009העתק דיווח מיידי של אינוונטק מיום  -
 

לכתב תביעה התפקיד, המצורף    הדו"ח הכלכלי שהוכן עבור בעלעורך  כאן המקום לציין כי מסקנת   .118

 35,000,000בטווח שבין    -  , הינה כי שווי הראוי של נאדור, במועד העסקה המשולבת, היה נמוךזה

 מהשווי בו הוערך ונמכר במסגרת העסקה. - ש"ח 30,000,000 ביןל ש"ח

 

  Le Meridian Hotel - מרידיאןמלון  (2)

-ברובע החמישי בבודפשטהממוקם מלון חמישה כוכבים  היה - Le Meridian Hotel -מלון מרידיאן  .119
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בפורטפוליו הנכסים של  היחיד "מניב"שמיש וההנכס היה  . מרידיאן"(מרידיאן)להלן: " הונגריה

CEE Hotel, CEE Hotel) חב'  : ה שהחזיקה במלוןחברהמ 95%-חזיקה בהAdira).  

 

יום ממכוח הסכם ניהול  ,Starwoodהמהווה חלק מרשת  ,Meridian S.Aעל ידי חברת  המלון נוהל .120

 כוםבס  מרידיאןאת    והעריכהישראלים    מעריכי השווי  ."(Meridianהסכם ניהול  )להלן: "  12.2.1999

 .אירו 7,900,000, מחיר ששיקף לו סך נטו של )כולל התחייבויות( אירו 000,00058,של  לא מציאותי

 
למכור את מלון ביקשה אינוונטק "החדשה"  ,לאחר ביצוע העסקה יתכמעט מיידבאופן מדהים,  .121

 ,שוויולמול זאת  אך ,)נטו( אירו 10,000,000 הסך ה"צנוע" של תמורת , עם ההתחייבויות,מרידיאן

 עלבאופן תמוה הועמד  ע"י מר רן בר תקווה,, 28.03.2010יום אינוונטק בדירקטוריון ל כפי שדווח

במארס  25-ב, צוין כי 28.3.2010ישיבת דירקטוריון אינוונטק מיום בבלבד)!(נטו  אירו 4,000,000

רן בר תיקווה  באותה ישיבה . מיליון אירו 10הגיע משקיע שהציע לקנות את המלון תמורת  2010

המלון נערך לבדיקת נאותות שתתבצע וכי    אירומיליון    4חות הכספיים שווי המלון הוא  "בדוכי  ציין  

 ."ימים 60י המלון. הבדיקה תתבצע תוך רהמשקיע באחר מחדעל ידי 

 

 .17 נספח , מצ"ב ומסומן כ28.03.2010מיום אינוונטק העתק ישיבת דירקטוריון  -

 
, ומידע זה עמד לנגד ידי מעריכי השווי-על ברי כי מלון מרידיאן לא עמד בשווי המופקע שניתן לו .122

, מצורף כנספח  28.11.2010פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מיום עיניהם של אנשי אינוונטק )ראו 

 להלן(.

 .18נספח מצ"ב ומסומן כ ,28.11.2010מיום  ,דירקטוריוןהפרוטוקול ישיבת  -

 
מעריכי השווי סומכים ידיהם על השומה שערכו קושמן ווייקפילד למלון מרידיאן נכון זאת ועוד,  .123

קושמן ווייקפילד ערכו שלוש "(, אולם 30.6.2009ם שומת מרידיאן מיו)להלן: " 30.6.2009ליום 

; שומה מיום 10.12.2007על פני תקופה בת שנתיים וחצי: שומה מיום  שומות נוספות בעניין מרידיאן  

)צורפה  31.12.2008(; שומה מיום 30.9.2008)צורפה לדו"ח הרבעוני של סנטראל ליום  30.9.2008

", 10.12.2007שומת מרידיאן מיום )להלן, בהתאמה: "( 2008לדו"ח התקופתי של סנטראל לשנת 

 "(. 31.12.2008"שומת מרידיאן מיום " ו30.9.2008"שומת מרידיאן מיום 

 

 .19  נספח, מצ"ב ומסומן כ10.12.2007העתק הערכת שווי מרידיאן מיום  -

 .20 נספח כ, מצ"ב ומסומן 30.9.2008העתק הערכת שווי מרידיאן מיום  -

 .21  נספח כ, מצ"ב ומסומן 31.12.2008העתק הערכת שווי מרידיאן מיום  -

  
לעיל, מגלה כי בין שומה לשומה נרשמה ירידה   בחינת שווי מרידיאן לפי שומות של קושמן ווייקפילד .124

וסה"כ ירידה , )על התחייבויותיו( אשר נעה בין מיליון וחצי לשני מיליון וחצי אירו בשווי מרידיאן

 :של כשבעה מיליון אירו

 אירו 63,990,000 2007דצמבר 

 אירו 62,050,000 2008ספטמבר 
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לא נקדים את המאוחר אם נציין, כי בדיעבד הסתבר, שבשומה נוספת ומאוחרת, מחודש דצמבר,  .125

שנלווה להנפקת האג"ח  הוסתרה מהתשקיף ךא, 2009, שצורפה לדו"ח השנתי של שנת 2009

 . אירו בלבד 56,000,000, הוערך המלון בשווי של שבוצעה לאחר השלמת העסקה המשולבת

 
המחיר   ;יורד באופן עקבי  EBIDTA-אחוז ה  ; הפסדים  ברציפותצובר לחובתו  שן  במלו  עניין לנובפועל,   .126

דווקא  -אף על פי כן, ובזהירות המתבקשת  הממוצע היומי לחדר ואחוז התפוסה יורדים גם הם. 

ולא )  עתידיבגלל תוצאותיו השליליות של המלון בפועל, נראה, כי השומות נעשו לפי תזרים מזומנים  

הוצאות מימון, מסים, פחת   לפני, מדד פיננסי הבוחן את הרווח  EBITDA-(, ולפי בחינת הבפועלתזרים  

 מונה "ורודה" ולא מציאותית., כאשר התוצאה של שיטה זו הינה תוהפחתות

 
, עתידיות מכל מקום, גם שומות מרידיאן של קושמן ווייקפילד כפופות להתקיימות מספר התניות .127

 אין כל הצדקה לשווי הניתן לו, כמפורט להלן.  ידי מעריכי השווי,-, דבר שלא נבחן עלובהיעדרן

 :הנהגת רפורמה להקטנת ההוצאות – ראשונההנחת יסוד  •

ת מרידיאן להנהיג רפורמה אשר תוביל הנהל "החלטת"רכות השווי, נלקחה בחשבון הע במסגרת .128

 לשנה.  אירו 600,000המלון בסך הוצאות לקיטון ב

 
 13(; הפסקת תשלום משכורת Bellboys -מלצרים ורמה כוללת צמצום כוח אדם )למשל, הרפו .129

החלפת מיזוג ; ; מעבר למכשירי חשמל חסכונייםעובדים בהעסקה ישירה( 120-)לחברה היו כ

עלויות הצמחייה; חיסכון בהוצאות הביטחון; צמצום תדירות ניקוי חלונות; ב חיסכוןאוויר; ה

צמצום בארוחות ערב "מיוחדות"; צמצום ב"פינוקים" לחדרי האורחים וכדומה )שומת מרידיאן 

 (. 62-63, עמ' 10.12.2008; שומת מרידיאן מיום 57-58, עמ' 30.9.2008מיום 

 
ניתן לראות "ניצנים" של הרפורמה בתגובה לעליה בהוצאות  10.12.2007בשומת מרידיאן מיום  .130

ביתר השומות, ניתן לראות  (.53)עמ' , אך מובן כי זו טרם יצאה אל הפועל EBITDA-בוירידה 

הדעת  ולא ניתן אתיישומה עדיין לא החל, , אך בכולן נלמד כי התייחסות לרפורמה בכללותה

השפעתה על דירוג המלון להרפורמה,  םיישותיושם, לעלות היא לעולם לא יכול ולאפשרות כי 

לשומת  57-58)עמ'  .במלון ככל שהדבר קשור במערכת יחסי העבודה היישומיכולת לואיכותו, ו

לשומת מרידיאן   16-17; עמ'  31.12.2008ומת מרידיאן מיום  לש  62-63; עמ'  30.9.2008מרידיאן מיום  

 (.30.6.2009מיום 
 

 :נוספים לשכירותמסחריים החלפת שוכרים והקצאת שטחים  – שנייההנחת יסוד  •

מלון, מסחרי בשטח    שוכר, להחליף  2009החל משנת  על פי שומות מרידיאן, עתידה הנהלת מרידיאן,   .131

 אירו 60,500,000 2008דצמבר 

 אירו 58,000,000 2009יוני 
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, 22אירו למ"ר כל חודש )עמ'  80תשלם שכל חודש, בחנות בגדים אירו למ"ר  34 מתהמשל המספר

לשומת  17-18; עמ' 31.12.2008לשומת מרידיאן מיום  64; עמ' 30.9.2008לשומת מרידיאן מיום  59

 (. 17-18, עמ' 30.6.2009מרידיאן מיום 

 
, כחדרי ותשוממרידיאן תקצה שטחים נוספים, אשר משמשים נכון למועד כתיבת הנטען כי בנוסף,  .132

עמ' בכך תמקסם את השימוש בשטח ואת ההכנסות ממנו )וישיבות, לשכירות עבור חנויות שונות, 

     (.30.6.2009לשומת מרידיאן מיום  18עמ'  ;31.12.2008מיום  לשומת מרידיאן 64

                                                                                                                                                                                                                                    
עתידים להסתיים קיימים כי הסכמי שכירות עם שוכרים הנ"ל,  שומותכי על אף שמצוין ב ,גשדיו .133

 לא דווח, אףו כי אכן נעשתה התקדמות בעניין דווחהרי שלא , העלאת מחירי השכירות קרובהוכי 

, קרי "הנחה" כלכלית זו , בדבר הכנסות למלון השאתכי שטחי המלון אכן הוסבו לחנויות לצורך 

 .השאה צפויה בהכנסות המלון, לא מצאה כל ביטוי מוחשי/עובדתי בסיס הנתונים של השומות

 :חידושהזרמת כספים לקרן ה – שלישיתהנחת יסוד  •

מהכנסות המלון לקרן שכספיה  4%מרידיאן תפריש, מידי חודש, נקבע כי , Meridian הסכם ניהולב .134

קושמן ווייקפילד קבעו את שווי מלון  "(.קרן החידושישמשו לשדרוג או שיפור המלון )להלן: "

לתחזוקת יוחדו , יאל קרן החידוש "הופרשו"שהכספים אשר בהסתמך על כך בין השאר מרידיאן 

לשומת מרידיאן מיום  ,60 -ו 16 עמ'  של הנכס ומעמדו בשוק )רא' גבוההסטנדרט ה ושמירת

 (.31.12.2008לשומת מרידיאן  70-ו 65, 16עמ'  ;30.9.2008

 
ערך יתלויה במידה רבה בשיפוץ ש  EBITDA-עצירת ירידת ה , כיקושמן ווייקפילד קבעו מכך, יתרה .135

 (.31.12.2009לשומת מרידיאן מיום  61)עמ'  העלויותבמקום, וכן בצמצום 

 
. הסיבה לוויתור על קרן החידוש )!(מסך ההכנסות של המלון לא הופרשו כלל  4% ,בפועל .136

הצדדים הגיעו להבנה משותפת שאין ""מוסברת", בדיווח על העסקה, באמירה כללית וסתמית כי 

בדרך פלא, בדיווח ( 8)  נספח– על העסקה דיווחל 7.1.4סעיף ) "צורך להפריש את הסכומים לעיל

מימוש תשפיע על  אומלון מרידיאן,  מצבו ושוויו אין התייחסות לאופן שבו הסכמה זו תשפיע על

 .של קושמן ווייקפילד)צופות פני העתיד( תחזיותיהם 

 
מתייחסת לצורך , אשר צורפה לדיווח על העסקה, אינה 30.6.2009מכל מקום, שומת מרידיאן מיום  .137

. כל כך הרבה יוחס לכספים אין כל ביטוי כלכלי להיעדרםלשפץ את המלון ו/או לקרן חידוש המלון, ו

 ., אולם כל כך מעט יוחס להעדרםוערכו שנדרשו לחידוש המלון ושמירה על רמתו, הללו

 
צורף לדיווח -להערכת שווי קולייר 16מעריכי השווי מתייחסים לקרן החידוש בהערכת השווי )עמ'  .138

על העסקה(, ואף מתייחסים לפערים בעניין זה בין השומות, אך אינם מתייחסים למשמעות 

   שומות.ההפיננסית של ביטול קרן החידוש, כמו גם לצורך לשפץ את המלון כפי שעולה מיתר 

 
הדו"ח הכלכלי שהוכן עבור בעל התפקיד, המצורף לבקשה זו, עורך כי מסקנת  ,לציין כאן המקום .139

 ש"ח 28,000,000היה נמוך ב , במועד העסקה המשולבת, מלון מרידיאןהינה כי שווי הראוי של 

 מהשווי בו הוערך ונמכר במסגרת העסקה.
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  (Ktf Atid) "גודנכס " (3)

מ"ר, הממוקמת במרכז  80,330המתפרשת על פני  חקלאיביעוד ובשימוש קרקע  ו"גוד" היננכס  .140

)להלן:   (2009. לדו"ח שנתי של החברה לשנת  8.6, סעיף  33)ראו עמוד .  ק"מ מבודפשט  20-כהונגריה,  

 "(.גוד נכס"

 
הדין מאחר ו, CEE Hotelמציינים, כי נכס גוד לא נמצא בבעלות ישירה של הישראלים מעריכי השווי  .141

  CEE Hotel, חברת בת של  Atid Kftשום קרקע חקלאית על שם חברה. לפיכך, חברת  יראוסר  ההונגרי  

למימון רכישת   )אזרח מקומי  KÁROLY ANGELUSZ (בשם    "צד שלישי""( נתנה הלוואה לעתיד)להלן: "

 נכס גוד, ובתמורה נרשם לטובתה שיעבוד ראשון על המקרקעין.

  
נמצאת בהליכי לכאורה פי תב"ע אשר ל קרקע, לאחר חלוקת ההישראלים השוויעל פי מעריכי  .142

צד "ל  10%-לעתיד ו  90%לרשום את זכויות הבעלות של עתיד בקרקע ואלו יחולקו  ניתן  יהיה  ,  אישור

 להערכת שווי קולייר צורף לדיווח על העסקה(.  22)עמ'  "השלישי

 
לדוח השנתי   48ראו עמ'  של שינוי ייעוד למגורים )מורכב  הקרקע צריכה לעבור הליך  נקבע, כי  בנוסף,   .143

 (.2008של חב' סנטראל לשנת 

 

 King , בהתבסס על שומתאירו 1,300,000גוד בסך של נכס את  והעריכהישראלים  מעריכי השווי .144

Sturge  בשומה במאמר מוסגר יצוין, כי  "(.30.6.2009שומת גוד מיום )להלן: " 30.6.2009מיום

הוסברה בשינוי הסיבה לפערים האמורים  .אירו 3,670,000הקודמת העריכו את נכס גוד בסך של 

השמאית בין שתי השומות, כך שבשומה ה"ישנה" הקרקע הוערכה לפי סטטוס תכנוני נקודת המוצא  

מוקדם יותר טוס תכנוני  של "קרקע למגורים", בעוד בשומה המאוחרת יותר הקרקע הוערכה לפי סט

כאן המקום להבהיר שני מצבי הערכת השווי לעיל זקפו  " .בשלבי תכנון "קרקע חקלאיתמעיין  של 

יש לשאול מדוע לקרקע הנ"ל שווי הגבוה עשרות מונים משוויה כקרקע חקלאית לא מתוכננת, עלכן 

ס במצב תכנון העובדה לפיה דווקא בשומה המאוחרת השמאים החליטו לשוב ולשום את הנכ

היתכנות הנמוכה לשינוי "חקלאי" לא הדליקה אצל מערכי השווי הישראליים נורות אדומות ביחס ל

 .   .יעוד המקרקעין

 
השומה למועד הקובע סבירה ומשקפת את תנאי השוק ומצב כותבים, כי "הישראלים  מעריכי השווי   .145

בהערכת השווי  ת המצב המצויחוסר המחש[. 24" ]שם, עמ' התכנוני של המקרקעין נשוא השומה

 . ברור ובולטשל קולייר 

 
  . CEE Hotelאינה חברת בת של  "ATID"מעריכי השווי מתייחסים אליו  במועד הקובע ,ראשית .146

 Atidחברות ה דיי הנכסים האחרים שמוחזקים על"שהערכת השווי של קולייר מבוססת על ההנחה 

Marcali Kft,kft  לעבור לידי חברת  יםאמורCEE Hotels על פי טבלת  [.8]שם, עמ'  "לפי אותה עסקה

 3%-מחזיקה ב CEE Hungary, חברת 2008ההחזקות של חברת סנטראל, המופיעה בדו"ח תקופתי 

 CEEמחברת  100%-מחברת עתיד וב 97%-מחזיקה ב Tom Europe B.Vמחברת עתיד וחברת 

Hungary ,נתנה לעובדה זאת כל ביטוי כלכלי לא הערכת השווי של קולייר. אף על פי כן  . 

 

, מצ"ב 2008מתוך דו"ח תקופתי סנטראל לשנת    Central Europeanההחזקות של חברת  מבנה    העתק טבלת   -
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 .22 נספחכומסומן 

 
 Atid -ולא היא, הרי ש  CEE Hotelבבעלות מלאה של  הייתה    Atidאף אם היינו מניחים כי  על כן,    יתר .147

של הצד השלישי לפעול  "התחייבות"ובבשעבוד ראשון על גוד,  חזיקההחזיקה בגוד, אלא ה לא

שיאפשר את רישום זכויות יעוד  שינויתוך המתנה, כביכול, ל, Atid -בקרקע ל להעברת הזכויות

, אך ורק Atid -מהבעלות בגוד ל 90%מנין לנו שאותו צד ג' יסכים למסור  ,ואולם .הבעלות על שמה

 ספקולטיביות  ? האם כל שעבוד בהכרח מקים זכויות בעלותעל הלוואה שקיבל  בשל קיומו של שעבוד

, לכל היותר, ןהינ  שיעבוד  של  בדרך  שניתנו יותוזכ  .בנכס עליו הוא רשום? התשובה לכך היא שלילית

 ערכים .מסולקת הלא הלוואתו ערכילכדי  עדאת בעלת השעבוד לנושה של הלווה, זכויות ההופכות 

של השיעבוד שוויו ) .באו לכדי ביטוי בהערכת השווי של קולייר לא)ערכי ההלוואה(  אלומופחתים 

 (.אירו 882,776על סך של לכל היותר עמד  30.6.2009השומה נכון למועד 

 

שעבוד ראשון על גוד, הרי שאינוונטק הייתה צריכה, לכל היותר, היה  Atid חברת, מאחר שלשנית .148

 אירו 882,776עמד על סך של  30.6.2009לקנות את השעבוד, אשר שוויו נכון למועד השומה 

המצורפת לדיווח על  King Sturgeלהערכת שווי  24עמ'  –סכום השעבוד  –פורינט  240,494,911)

 תב"ע. ו  יעוד  שינוי  ולא אושר  –אחת כמה וכמה כאשר לא נעשה כל שינוי בנכס    (, על8נספח    –העסקה  

 
או לכל יחידות נופש ואירוח,  195כאשר בנויות עליו סכום כלשהו  שווההיה  ,, נכס גודשלישית .149

השמאי מציין כי לא ערך בדיקה עצמאית . ןלבניית מעשית ותכנונית היתכנותהפחות כאשר קיימת 

מספר , אך מנגד, מציין (24-25כלל, לבנות עליה )שם, עמ' לבחון האם ניתן, ב של הקרקע על מנת

 :נכס גוד יצדיק את השווי שניתן לו, ביניהם אשר רק בהתקיימותםתנאים 

כפי שצוין, מצבה הפיזי של האדמה החקלאית לא נבדק במסגרת הערכת  - אפשרות פיזית לבנייה

 כפי שצוין לעיל, שינוי ייעוד טרם אושר;  –השווי; אפשרות חוקית לבנייה 

אירוח ונופש, על פי הערכת השווי של קולייר, הנכס מיועד להקמת דירות ובתי    -  ניצול הקרקע למגורים

למרות דיווחי החברה הליך שינוי היעוד לא הושלם מעולם  ויבהר,(. 30-32ולא מגורים )שם, עמ' 

הקרקע   .חודשים  9תוך  יבוצע בהקרקע  הליך הפשרת    לפיהם  שנים  4  , שנותרו על כנם במשךםהלאקוניי

  .אירו 60,000-כונמכרה במחיר זעום של  2016נותרה חקלאית, אף בעת מכירתה, בשנת 

 
, עליה סומכים מעריכי השווי, מצינת מפורשות כי שומה זו 30.6.2009 מיום גודלא בכדי, שומת  .150

, ובוודאי שלא נועדה לשם הערכת שווי ולא לשם מטרה אחרת אך ורק לשם דוחות פיננסייםנועדה 

הנה כי כן, מכל הסיבות שפורטו לעיל, הערכת   .(30.6.2009  ליום  גוד  לשומת  10'  עמ)  הנכס במכירתו.

  ה משקפת את השווי האמיתי של נכס גוד. השווי של קולייר אינ

 מרצלי (4)

ק"מ מאגם  13 המצוי מ"ר 45,000בן מגרש ב םהתחוחקלאי ביעוד ובשימוש קרקע " הינה מרצלי" .151

  "(.מרצלי)להלן: "חדרים  120-בעל ארבעה כוכביםמלון לבניית  לשמשעתיד  השטח לוטון.

 
באמצעות חברה בת  Central Europeanהתקשרה  2008בחודש ינואר על פי הדיווח על העסקה,  .152

סך של  ,צד שלישיאותו ל , Central European, במסגרתו הלוותה צד שלישיבהסכם הלוואה עם 

בשם הונגרית מהונה של חברה  90%-רכישה של כ לצורך מימוןאירו(,  500,000פורינט ) 125,000
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Marcali Kft " :הוחזקה מרצלי חברת . יתרת הונה של מקרקעיןחזיקה בשה"(, מרצליחברת )להלן 

 מניותמ 90% -המירה את ההלוואה לכ Central European 10.3.2008ידי הרשות המקומית. ביום ב

 מרצלי.  חברת 

 
 שומותלשתי , תוך התייחסות אירו 1,300,000בסך של  מרצליאת  והעריכ הישראלים מעריכי השווי .153

מיום הבינ"ל    , של קוליירוהשנייה  30.6.2009מיום  של קושמן ווייקפילד  : אחת,  מרצליערכו לנכס  נש

, לדיווח על העסקה  לא צורפה  מרצליהערכת השווי שערכו קושמן ווייקפילד ל  יצוין, כי  .31.12.2007

 אלא לדיווח מאוחר יותר.

 
בין סכום המענק שהם ציינו  לא נתנו דעתם לפערים העצומיםהישראלים בנוסף, מעריכי השווי  .154

 לסכום המעניק שקושמן ווייקפילד ציינו, אשר בוודאי יש בו להשפיע על שווי מרצלי.

 
כי קבלת המענק מותנה בתנאים מסוימים,  ,דעתם לעובדה ונתנלא אף הישראלים מעריכי השווי  .155

לי. מעריכי השווי כמו למשל השגת מימון בנקאי, וברי כי גם עובדה זו יש בה להשפיע על שווי מרצ

)היתרי הבנייה ניתנו  1.10.2010לא נתנה דעתם לעובדי כי תוקפם של היתרי הבנייה הינו עד ליום 

(. כלומר, 30.6.2009לשומת קושמן ווייקפילד מיום  13ותקפים לשנתיים( )ראו עמ'  1.10.2008ביום 

 התחלת בניית המלון.כשנה להשיג מימון בנקאי, לקבל את המענק ו הבמועד הערכת השווי, נותר

 CEE Hotelשווי מניות הערכת 

 . CEE Hotelהעריכו את שווי מניות הישראלים מעריכי השווי במסגרת הערכת השווי של קולייר,  .156

  
נכסים " כ"הלוואות לבעלי שליטה לזמן ארוך וצדדים קשוריםהחשיבו "הישראלים מעריכי השווי  .157

להערכת  38, 11)עמ'  31.3.2009, נכון ליום ש"ח 24,710,000עבורן סך של ", ורשמו בלתי שוטפים

כי מהדו"ח הכספי    10לפי ביאור  ציינו, כי "  (. כן8  נספח  -שווי קולייר אשר צורפה לדיווח על העסקה

חודשים בתוספת לתקופה של שלושה    EURIBOR-ריבית שנתית בשיעור ריבית הההלוואות נושאות  

, על פי הסכמי ההלוואה האמורים, קרן ההלוואה 2006בדצמבר  31, אשר תשולם החל מיום מרווח

האפשרות .  "( כאשר ניתנת לצדדים)"מועד הפרעון המקורי  2011באפריל    30תפרע לא יאוחר מיום  

ורי להאריך את מועד הפרעון המקורי, כך שמחצית מסכום ההלוואה תפרע במועד הפרעון המק

 [. 38" ]שם, עמ' 30.4.2016ומחצית ההלוואה שנותרה תפרע לא יאוחר מיום 

 
 פירמת חות הכספיים של"בדו תיאור ההלוואות לעיל אינו נכון ואינו עולה בקנה אחד עם המתואר .158

BDO :עליהם נסמכו מעריכי השווי, ואשר צורפו לדיווח על העסקה יחד עם הערכת השווי של קולייר ,

לתקופה של שלושה חודשים  EURIBO -ושאות ריבית שנתית בשיעור ריבית הההלוואות נ"

. על פי הסכמי ההלוואה כל רבעון 31.12.2006החל מיום , אשר תשולם מרווח 4%של בתוספת 

)"מועד הפרעון המקורי"( כאשר  2011באפריל  30האמורים, קרן ההלוואה תפרע לא יאוחר מיום 

ניתנת לצדדים האפשרות להאריך את מועד הפרעון המקורי, כך שמחצית מסכום ההלוואה תפרע 

 10]ביאור  "30.4.2016במועד הפרעון המקורי ומחצית ההלוואה שנותרה תפרע לא יאוחר מיום 

הנה כי כן, הערכת השווי , אשר צורפו לדיווח על העסקה[. CEE Hotelלדוחות הכספיים של חברת 

, מרווח 4%בתוספת של של קולייר השמיטה פרטים מהותיים כמו תשלום ריבית כמפורט לעיל 

  .כל רבעון, 31.12.2006כאשר הריבית תשולם החל מיום 
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ת השווי של קולייר ניתן היה להבין, כי ההלוואה אינה יכולה כבר בשלב הכנת הערכ הלכה למעשה, .159

הלווים כבר באותו המועד שעה שוהכל  ,בטוחות להלוואה ניתנובמיוחד כאשר לא להיחשב כנכס, 

על אף שהיו   ,ממנה  ובמשך כמעט שלוש שנים לא שילמו ולו אגורה שחוקהבתנאי ההלוואה,    לא עמדו

. בהערכת השווי של קולייר )אשר 31.12.2006כל רבעון, החל מיום  עליהאמורים לשלם את הריבית 

( עולה, כי שווי ההלוואה 31.3.2009העתיקה נתונים מהדוחות הכספיים של סנטראל מלונות מיום 

. מכאן 31.3.2009נכון ליום  ש"ח 24,710,000ועלה לסך של  ש"ח 23,216,000היה  31.12.2008ביום 

 לא נפרעה.  ,שר להבדיל מהקרן הייתה אמורה להיפרע כל רבעוןניתן להסיק כי הריבית, א

 
 )לשון המעטה( באופן שאינו סביר וללא כל הצדקה.  "נופח"הנה כי כן, נראה כי סעיף הנכסים  .160

 
  :לוקה בפגמים חמורים, כפי שיתואר להלן סעיף ההתחייבויותגם  .161

 
, עתידה להתבצע לאבנכסים מכר  עסקת, כי ולא מציאותימבוסס  לאבאופן  יםמניח מעריכי השווי .162

לחברה עתודה למסים נדחים "  –  אין מקום לחשב תחת התחייבויותיה עתודה למיסים נדחיםועל כן  

. עתודה זו משקפת את חבות המס העתידית שתחול על החברה כאשר ש"חאלפי    34,482על סך של  

נכסיה ולכן ההסתברות היא תמכור את נכסיה כנכסים. החברה לא מתכוונת בכל מקרה למכור את  

 37" ]עמ' החברה. כתוצאה מכך סעיף זה לא נכלל בחישוב של שווי 0%למימוש העתודה הינה 

  .(8) נספח –צורפה לדיווח על העסקה שלהערכת שווי קולייר 

 

אינה קביעה זו . התחייבויותה מתחשיב ש"ח 34,482,000בהינף קולמוס נוכו התחייבויות בסך כך,  .163

שיצא חמישה חודשים לפני הערכת שווי  2009מחודש ינואר  דו"ח חברת מידרוגל הלימהמקיימת 

בעיקר מלון , מסתמכת על מימוש נכסיה Central Europeanקולייר )עליו יורחב בהמשך(, לפיו 

אינוונטק "החדשה", לאחר העסקה המשולבת,  יוזכר כי, לשם פירעון התחייבויותיה. מרידיאן

כל בסיס להנחה זו של  לא היהניסתה למכור את מלון מרידיאן באופן כמעט מיידי. לפיכך, ברי כי 

יובהר כי   .CEE Hotelאת העתודה למיסים נדחים משווי    לגרועוברי כי לא היה מקום    מעריכי השווי

 .2009ח שנתי לשנת "סווגו שוב כנדחים: בדו, המיסים העסקההשלמת לאחר , במועד מאוחר יותר

 
הסכים דירקטוריון אינוונטק לחשב  6.8.2009יודגש, כי במסגרת ישיבת דירקטוריון אינוונטק מיום  .164

 למימון שניתנה ההלוואההכלכלי לחברה של  שוויבאופן חלקי את עתודת המיסים הנדחים ורק 

עפ"י ההערכה של קולייר שווי כדלקמן: "כפי שתמצת זאת מר אלי קמר, , מרידיאן מלון רכישת

ושווי   "חשמ'    34-והוא כולל גם את שווי המס הנדחה בסך של כ  "חשמיליון    145-החברה נאמד בכ

. "חשמ'   24-בסך של כ  "מ[הח,  מרידיאן  מלון  רכישת  מימון  להלוואת]הכוונה  כלכלי של ההלוואות  

 50%-כלומר להכיר במס הנדחה ב "חשמיליון  118אינוונטק תרכוש את החברה במחיר של 

 [. 6.8.2009ישיבת דירקטוריון אינוונטק מיום ' ר" ]"חשמיליון  14-ובהלוואות ב

 

 .23נספח  מצ"ב ומסומן כ 06.08.2009פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון מיום העתק  -

 .42 נספחכמצ"ב ומסומן  06.08.2009מיום  פרוטוקול ישיבת ועדת הביקורתהעתק  -

 
ההלוואה שניתנה למימון רכישת מלון  הכלכלי של השוויוחישוב חלקי של המיסים הנדחים  .165

 :, מעיד על הבעייתיות שבתחשיב הערכת השווי של קולייר מלכתחילה, שכןמרידיאן

 ; עבור מיסים נדחיםש"ח מיליון  34לא ניתן לסלק בהינף קולמוס סך של  (1)



37 

 

37 

 .ש"ח 24,000,000מרידיאן שווי כלכלי של  להלוואותס ייחללא ניתן ( 2)

 
להתאים מנת  עלכי מהלך זה נועד  וברישל רכיבים אלו,  חלקילתחשיב לא  גם ,מנגד, אין כל הצדקה

 אינוונטק. של המזומנים קופתלשווי  CEE Hotelאת שווי 

 
לבעלי  CEE Hotelכי השווי התייחסו אל הלוואות שניתנו ע"י חברות בקבוצת יאם לא די בכך, מער .166

,  כאל נכס של החברה בשווי ש"ח  24,000,000השליטה שלה, שעמדו באותה העת על סך נומינאלי של  

 תתנאי ההחזר של ההלוואומלא, אף ובאותו השלב כבר היה ידוע כי בעלי השליטה אינם עומדים ב

 ומזה כשלוש שנים אינם משלמים את הריבית בגינן.  

 
"קפץ" הונה , CEE Hotel  הנה כי כן, באמצעות "השינויים" שערכו מעריכי השווי בהון העצמי של .167

לסך   ("חש  16,000,000מיעוט בסך    מניות  שמתוכם)  "חש  85,553,000מסך של    CEE Hotelהעצמי של  

 להערכת שווי קולייר(: 42)!(, כמפורט בטבלה להלן )עמ'  "חש 144,675,000של 

 

 

 

 

 הישראלים:, מעריכי השווי בסיכומו של יום .168
 

עבור מיסים נדחים, למרות שכבר באותה עת היה ברור  ש"ח 34,482,000להון העצמי הוסיפו ( 1)

 Centralעל מנת שחברת האם,    נדרשים למימוש מיידי, ולמצער מלון מרידיאן,  CEE Hotelשנכסיה של  

European ;תעמוד בהתחייבויותיה , 

 , (ש"ח 24,195,000 )את ההלוואה שנלקחה למימון רכישת מלון מרידיאן בשווי כלכלי מלא  רשמו( 2)

 
על ידי חברת   שבוקרו  CEE Hotelחות כספיים של  "מתבססת על דויוער, כי הערכת השווי של קולייר   .169

BDO, ,לרו"ח חופית גוטסדינר תחת פיקוחה של שותפה בכירה בפירמה ,-Q/4  ול 2008של שנת-

Q/1  אינו מבוקר 31.3.2009, כאשר הדו"ח מיום 31.12.2008ומיום  31.3.2009מיום  2009של שנת 

, כי הדיווח על העסקה הוצא ביום יודגש לעניין זה (.8  נספח –)דו"חות אלו צורפו לדיווח על העסקה  

את , ואף היה אמור לצ2009של שנת  Q/1-, ובאותו מועד אמור היה להיות דו"ח מבוקר ל17.8.2009

 . Q/2-דו"ח מבוקר ל
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 CEE Hotelהאמיתי של  "אור אדום" בדבר שוויה  – Central Europeanלאג"ח  דו"ח מידרוג 

, הוציאה חברת ל העסקה המשולבתש גיבושה חמישה חודשים לפני תחילתה, 2009בחודש ינואר  .170

, אשר היקפה נכון ליום Central Europeanשגייסה  סדרה א'"ח אגלמידרוג דו"ח המתייחס 

 דראסטי  דירוג הורדתמידרוג על    הכריזה. במסגרת הדו"ח  אירו 132,000,000עמד על סך    30.9.2009

 "(.דו"ח מידרוגוהצבת אופק שלילי )להלן: " Baa3-ל Baa1סדרת אג"ח א' מדירוג ל

 

מצ"ב   ,Central Europeanשגייסה  "ח סדרה א'אגלהמתייחס  ,2009העתק דו"ח מידרוג מחודש ינואר  -

 .25נספח כומסומן 

 
חשופה למשבר הכלכלי העולמי, הח"מ[  – Central European] פעילות החברה" מידרוג דו"חעל פי  .171

. ההרעה בתנאי בעיקר פעילותה בהונגריה, אשר נפגעה באופן משמעותי מהמשבר הכלכלי העולמי

יכולת החברה בקבלת מימון לפרויקטים השוק מתבטאת בפעילותה של החברה בכל הקשור לפגיעה ב

עתידיים, שינויים צפויים בתנאי ההלוואות של החברה, הכוללים עליית ריביות והיקף מימון, וכן 

המשבר אף משפיע על התקדמות החברה במימוש פרויקטים להרעה ביכולת החברה לממש נכסים. 

לדו"ח מידרוג[.  2" ]סעיף טיםחדשים ובשינוי בתחזיות החברה בהתאם בשל עיכוב בתחילת פרויק

, לפיה הישראלים "מעריכי השווי"יובהר, כי קביעה זו עומדת בסתירה מוחלטת לקביעתם של 

 "בשוק המלונאות בבודפשט וכן בכלל בהונגריה יש מקום לצמיחה אמיתית". 

 
נובעים גם מירידת   )מוכרת הנכסים הרעילים(  Central Europeanהפסדיה של  באותו הדו"ח נקבע, כי   .172

חווה   2008שווי ערך נכסיה, ובמיוחד מלון מרידיאן, אשר במהלך שלושת הרבעונים הראשונים לשנת  

רידה נוספת בפעילות המלון עלולה לגרום להפסד מהכנסותיו. ועוד מצוין, כי "י 10%-ירידה של כ

 " ]שם, שם[.תזרימי מפעילותו

 
"אופק הדירוג השלילי נקבע, בין היתר, לאור  היא הקביעה בדו"ח לפיה: יותר מכל הוחמור .173

ההחרפה של המשבר הפיננסי באזורי פעילותה של החברה אשר גרם להקטנת הנזילות הקיימת 

לצפי של יכולת החברה לעמוד בתחזיותיה התזרימיות לרבות  –בשווקי פעילות החברה ובהתאם 

כת החברה לצורך התמודדות על מימושם מסתמיכולת החברה לממש את נכסיה אשר, בין היתר, 

קביעה זו, כאמור, עומדת בסתירה מוחלטת להחלטתם של מעריכי  .]שם, שם[ "עם התחייבויותיה

, משום שלא צפויה CEE Hotelלא לחשב את המיסים הנדחים בשווי מניות הישראלים שהשווי 

 עסקת מכר. 

 
, אלא שהנחות המוצא שלה בהערכת השווי של קולייר אין כל אזכור לדו"ח מידרוגלא רק ש וכך, .174

 . דו"ח האמור, בלא כל התייחסות אליו, משל זה לא היה ולא נבראב קביעותהשוללות מכל וכל את 

 

 CEE Hotelבטרם רכשה את   בדיקת נאותותכל ינוונטק לא ביצעה א -. 2.3פרק 

עורכת חלק ניכר מהמציאות העגומה, לשון המעטה, כפי שתוארה לעיל, יכול היה להימנע לו הייתה  .175

נכון ומקובל היה לעשות שכפי , CEE Hotelבדיקת נאותות לחברת  ,אינוונטקחברת  הרוכשת,

מכלל  90%-לא כל שכן, עת מדובר בעסקה העושה שימוש בכ, כשמדובר בעסקה בסדר גודל כזה

 . סיים של הרוכשתנכסיה הפיננ
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כפי שצוין לעיל, בדיקת נאותות לא היוותה תנאי מתלה להשלמת העסקה המשולבת, ועל אף שיש  .176

התחייבה לעשות כל שביכולה במידה  Central European-ש בעובדה זו לעורר תהיה רבה, הרי

תגרום לכך שיתאפשר לחברה לערוך  CEEתבקש לעשות בדיקה כאמור: " (אינוונטק) החברהו

 CEEמלונות ומצבה הכלכלי, המשפטי והחשבונאי.    CEEבדיקת נאותות לשביעות רצונה, בקשר עם  

בדיקת הנאותות. בכל מקרה, בדיקת הנאותות אינה מהווה  מלונות תסייע בכל שיידרש לביצוע

 [.(2)נספח  -בנות למזכר הה 6.2" ]סעיף לעיל 4תנאי מתלה להשלמת העסקה כאמור בסעיף 

 
 Central, מסירה 17.9.2009מיום  ,החברהבין ל Central Europeanבין שיתרה מכך, בהסכם  .177

European    אינוונטק מצהירה, כביכול, כי עשתה מעצמה כל אחריות לבדיקת נאותות כאמור, כאשר

של העסקה העומדת בבסיס ההסכם, כי נועצה בגורמים הרלוונטיים )עורכי דין,  בחינה עצמאית

 וכו': רואי חשבון וכדומה(

"…the Purchaser [מ"הח– אינוונטק]  has read this Agreement and the DD 

Material delivered in connection with the consummation of the 

transactions contemplated hereby and has made an independent 

examination of the transactions contemplated hereby. The Purchaser 

acknowledges that the Purchaser has had an opportunity to consult 

with and has relied solely upon the advice, if any, of the Purchaser's 

legal counsel, financial advisors, or accountants with respect to the 

transactions contemplated hereby to the extent the Purchaser deemed 

necessary. The Purchaser hereby acknowledges that the Purchaser, 

and/or its advisors, has conducted a legal accounting and tax due 

diligence of the Group Companies, their assets and obligations…" [  סעיף

(6 נספח –להסכם  4.3 ]     

, ואף הערכת השווי של קולייר, שעל החברהם בדיקה עצמאית מטע כלהלכה למעשה, לא נעשתה  .178

התבססה ואף , Central European חברת ,המוכרתעל ידי ומומנה בסיסה נסמכת העסקה, הוזמנה 

טיוטות של הערכת השווי הועברו לנציגיה של יתר על כן, . Central Europeanאך ורק על מצגים של 

Central European .ושונו בהתאם לצרכיה 

 
לא הורה על ביצועה של  ,לא בחן את הערכת השוויה"עצמאית" אינוונטק ומנגד, דירקטוריון  .179

ולמעשה הוא הכתיב את יישום התוצאה אשר , ולא היה מעורב בדבר,  עצמאית בדיקת נאותות

כך גם בעלי השליטה בה. נקבעה מראש, בבחינת |"ירי החץ תחילה וסימון המטרה לאחר מכן", 

מעניינם של כל אלו, כל שעניין ה לא הי, לאחר מכירתה, החברהגורלה של   -הטעם לכך ברור 

ללפידות במינימום זמן  עצמן, נותוחברות הב ,העברת קופת המזומנים של אינוונטק –אותם 

 .ובמינימום "תקלות"

 
ר בעל התפקיד, המצורף לבקשה זו, הדו"ח הכלכלי שהוכן עבו עורך כאן המקום לציין כי מסקנת .180

לעומת השווי הראוי אשר  ש"ח 80,000,000-הינה כי העסקה המשולבת בוצעה במחיר הגבוה בכ

  נכון למועד האמור. CEE Hotelשיקף את מצבה של 
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   חלוקת דיבידנד –רגע לפני ביצוע העסקה המשולבת    - 3 פרק

המועד הקובע  .ש"ח 11,800,000חלוקת דיבידנד בסך  החברהאישר דירקטוריון  11.10.2009ביום  .181

 ליום נקבע( מניותיו שיעור בגין הדיבידנד את לקבל זכאי יהיה הערך ניירב מחזיק בו היום)

 .3.11.2009יום החלוקה נקבע ליום  .של העסקה המשולבת( closing-)יום לפני יום ה 18.10.2009

 

 .26 נספח, מצ"ב ומסומן כ11.10.2009העתק דיווח מיידי מיום  -

 .27 נספח כ, מצ"ב ומסומן 11.10.2009מיום  החברההעתק פרוטוקול ישיבת דירקטוריון  -

 
בשני חברה רשאית לבצע "חלוקה", לרבות חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה, אך ורק אם היא עומדת   .182

 "חלוקה אסורה": הינהמבחנים אלו ב, וחלוקה שאינה עומדת מצטברים מבחנים

בחינה של יתרת עודפים או עודפים בעיקרו . הינו מבחן חשבונאי "מבחן הרווח" המבחן הראשון,

 שנצברו בשנתיים האחרונות לפני החלוקה בהתאם לדוחות הכספיים, בהפחתת חלוקות קודמות. 

בחינה האם קיים חשש סביר בעיקרו . הינו מבחן מהותי "מבחן יכולת הפירעון" המבחן השני,

 בהגיע מועד פירעונן.    שהחלוקה תמנע מהחברה יכולת לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות,

 

הרווח ובמבחן  במבחן עומדתצוין כי חלוקת הדיבידנד  ,11.10.2009דיווח המיידי מיום בבענייננו,  .183

יתרת עודפים,  חברה, ל30.9.2009ליום החברה על פי הדוחות הכספיים של  שכןיכולת הפירעון, 

ניתנה הצהרה דיבידנד. בנוסף,  )ב( לחוק החברות, בסכום שאינו נמוך מסכום ה302כהגדרתם בסעיף  

, כמו גם לעסקה המשולבת, ומצא כי החברהדירקטוריון החברה נתן דעתו להתחייבויות לפיה: 

 יכולה לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן.החברה 

 
)ב( לחוק 301חלוקת הדיבידנד הינה חלוקה אסורה, בהתאם לסעיף  .מטעה ושגויהזו  הצהרה .184

מבחן  -חברה רשאית לבצע חלוקה מתוך רווחיה )להלן לחוק החברות " 302על פי סעיף  .החברות

הרווח(, ובלבד שלא קיים חשש סביר שהחלוקה תמנע מן החברה את היכולת לעמוד בחבויותיה 

לא החברה  כפי שיוסבר לעיל,    מבחן יכולת הפרעון(".  -)להלן    , בהגיע מועד קיומןוהצפויותהקיימות  

 עמדה באותה עת במבחנים הללו.

 
 שליתרת מזומנים  ההיית לחברה, 11.10.2009מיום החברה שלישי של -על פי דו"ח רבעון  .185

יועברו כפי שהמחשנו )ו Central European-ל ישולמוש"ח  117,000,000, מתוכם ש"ח 143,983,000

 )לפני חלוקת הדיבידינד(.  ש"ח 26,983,000סך  החברה(. לאחר התשלום, ייוותר בקופת ללפידות

 
  :"החדשה"אינוונטק נותרה לאחר העסקה המשולבת,  .186

 ש"ח 374,063,000של מדהים שהתחייבויותיה עמדו באותה עת על סך  CEE Hotelמניות כלל עם 

נספח    –, כפי שצורפו לדיווח על העסקה  31.3.2009ראו דוחות כספיים ליום  כן  )  (2009)ר' דו"ח שנתי  

(8);  

 
דרשה  , כמו גם נכס רביעי שהניב תשואה שלילית,שהשבחתם והפיכתם למניביםנכסים  שלושהעם 

 בסביבת שוק בעייתית; מימון ממונף ומאסיבי 

 
אירו; ועם   1,000,000עם הצורך לחזק בטחונות להלוואות בחו"ל במעל  "החדשה"  כן, נותרה אינוונטק  
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 לשנה, ובכלל זה:אירו  1,000,000 -מ התחייבויות למימון הוצאות ניהול בסך של למעלה

  

על פאלאס  אדירהלחובת  רבץ חוב לבנק ההונגרי )הלוואה שנרשמה: על המלון מרידיאן מלון •

  ;[לדוח המומחה הכלכלי .5.2ראה סעיף ] מיליון יורו( 50.1סך של 

והיה על מעולם לא נפתחה  (מהכנסות המלון 4%) להעמידמרידיאן קרן שיפוץ שנדרשה 

 החברה למצא מקור אחר למימון הנושא; 

 לא הובאו בחשבון; ,שנדרשה בדחיפות למלון ,תוכנית ההתייעלות ביצועעלויות 

 

אירו  ,0000065,בסך  Nador Palace Kftחברת רשומה הלוואה לחובת  : על נכס נאדורנאדור •

אירו, שעבוד על מניותיה  635,000-בגינה הוטל משכון על נכסי חברת נאדור עד לסכום של כ

עלות הבנייה, ככל )אירו.    8,996,000אירו, ומשכנתא על נאדור על סך    6,920,000עד לסכום של  

לדיווח  7.1.5)סעיף    (אירו, לכל הפחות  15,000,000סך של  על  לבדה  שהייתה מאושרת, עומדת 

  ;על העסקה(

 

אירו )ראו  14,000,000 – 12,000,000בסך של  הוערכההשקעה בבניית הפרויקט : מרצלי •

 (.36נספח  -  28.11.2010פרוטוקול ישיבת דירקטוריון אינוונטק מיום 

 

 לא צוינה.ההשקעה הנדרשת בביצוע הפרויקט : גוד •

 
 ,בגין מיסים נדחים CEE Hotelטעו וקבעו כי "עתודת" מעריכי השווי לעיל, שציינו מעבר לכך, וכפי  .187

 של ומהקי ציינו אך, לעין נראה בזמן מימוש לידי תבוא לא, ש"ח ימיליונ 34.4של  שהוערכה בסך

 נספח –להערכת שווי קולייר אשר צורפה לדיווח על העסקה  37]עמ'  .החברה בספרי זו התחייבות

בעת אישור ההחלטות על חלוקת הדיבידנד, לא בוצעה כל בדיקה בדבר הצפי לתשלום המסים , [8

אותם מיסים  ,לאחר חלוקת הדיבידנד ,בדרך פלא , אךהאמורים ולא הוקצתה כל עתודה עבורם

  ). 2009של שנתי הבדוח  הופיעונדחים 

 
פירעון ל , ביןשבקופתהלמזומנים  באופן מיידי ונואש החדשה" הייתה זקוקה"הנה כי כן, אינוונטק  .188

להזרמת בטוחות נוספות לבנקים בין  ;(CEE Hotelשל  בכובעה כחברת האם) חובותיה הרבים

היכולת ברי כי "המהווים את בסיס הצדקתה הקיומית.  ובין למימון פיתוח הנכסים ;בהונגריה

. ההפך של אינוונטק "החדשה" לא נלקחו בחשבון כלל וכלל "והצפויותה הקיימות ילעמוד בחבויות

כי החברה לא תוכל  הבינווכלל שומרי הסף,  , בעלי השליטה בה,מוסדותיה ,הוא הנכון. החברה

למול התחזית האמורה, כל  עיניהםעצמו אלו כולם , אך ותבוא לכדי קריסה לעמוד בהתחייבויותיה

החברה, כרטסת הנח"ש של  הרשום בלפי    .גיוס אג"ח  –ו התכוונו לנקוט  בא  בהצעד הגם  זאת לקראת  

חברות במיליון אירו לתמיכה  2סכום מעל  הועבר השנה שלאחר השלמת העסק המשולבתמהלך ב

שבמקום לשמור את היתרות המצומצמות שעמדו בהמשך החברה עוד הגדילה לעשות שעה  .בחו"ל

לרשותה לצורך המשך התמיכה בחברות בחו"ל, היא בחרה להיכנס להרפתקאות כלכליות חדשות, 

 שאף אלו ננטשו בטרם עלה בידי החברה למצות את הפוטנציאל הגלום בהן.

 
הרה "הכינו מזכר ההבנות ומכתבי ההב  לפיה,ביתר שאת לאור העובדה,    הכשלים האמורים בולטים .189

מי הצדדים לו, כמו גם יתר הגורמים הקשורים את הקרקע" לחלוקת דיבידנד שכזו, בטרם ידעו 

 לה. התחייבויותיה הצפויותמהן ו CEE Hotelמה שוויה של באישור החלוקה, 
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 ועד לקריסתה ממועד השלמת העסקה המשולבת מצבה הפיננסי של החברה החל   :4פרק 
 

  עצימת עין תוך באמצעות הנפקת אג"ח  "החדשה"אינוונטק בהון  גיוסמתווה לאישור . 14.פרק 

   :לגיוס, ואישורם כתשתית בבחינת נכונות הפרטים שבבסיס התשקיף                

 

תשקיף, במסגרתו הזמינה את הציבור לרכוש אגרות "החדשה" פרסמה אינוונטק  26.2.2010ביום  .190

 בתנאים שנקבעו בתשקיף הנ"ל.ערך נקוב )סדרה א'(, רשומות על שם,  ש"ח 50,000,000חוב עד 

 
 .28  נספחכ, מצ"ב ומסומן .201026.2תשקיף אינוונטק מיום העתק  -

 
האמור "נבחן" ואושר במוסדות החברה וע"י התשקיף שלנות רבתי, באופן הלוקה בריאמר שוב, כי  .191

לפיהם שווי ההון  30.9.2009ליום  ניםנכו לא מבוקרים הפרופורמעל דוחות אורגניה תוך התבססות 

של  עמד על סך)לא כולל בעלי מניות מיעוט( המיוחס לבעלי המניות "החדשה" העצמי של אינוונטק 

הון ש"התכווץ" בתשקיף עצמו לסך של  אחר חלוקת דיוידנד(, שווי)ל ש"ח 132,000,000 -כ

דהיינו, במשך למעלה מחודשיים התבססה החברה ומוסדותיה, עת דנו בטיוטת  .ש"ח 103,170,000

  התשקיף ואישרו אותה, על נתונים שגויים ומנופחים בדבר שוויה של החברה.

 
להערכת הנהלת החברה, הערכות השווי שבוצעו ..., כי "ציינה החברהלתשקיף    6.8.4לסעיף    8בה"ש   .192

ועל כן, לא  2009בספטמבר  30משקפות את שווי הנכסים המוערכים גם ליום , 2009ביוני  30ליום 

ההנחות בבסיס הערכות השווי ליום ".עוד מצוין, כי "2009בספטמבר  30בוצעו הערכות שווי ליום 

הינן זהות להנחות בבסיס הערכות השווי   Nador Palace Kftבכל הנוגע לנכס בבעלות    31.12.2008

ההנחות הינן זהות להנחות בבסיס  ,Adria Palace Kft. בכל הנוגע לנכס בבעלות 30.6.2009ליום 

" 6.7%שהינם  eTerminal Valu-ו WACCלמעט שיעור ההיוון , 30.6.2009הערכות השווי ליום 

  [. 6.8.4, סעיף 9]שם, ה"ש 

 
מטעות ומשקפות שווי גבוה משמעותית משווים  30.6.2009ת השווי ליום בשים לב כי גם הערכו .193

שימוש וברי, כי הקביעות אלו אינן נכונות    לכתב תביעה זה(,  2.2האמיתי של הנכסים )ראו תת פרק ג.

כדי רשלנות של כל הפחות לעולה ל בהערכות השווי האמורות כבסיס לתשקיףשעשתה החברה 

יוטת התשקיף לחברי הדירקטוריון, כמו גם רשלנות של חברי האורגנים האמונים על הצגת ט

 .הדירקטוריון עצמם עת אישור את טיוטת התשקיף על בסיס הנתונים האמורים

 
]מרידיאן   שווי המלוןמדווחת, בין היתר, כי ""החדשה"  , הרי שאינוונטק  לנכס מרידיאןבכל הקשור   .194

, צפוי 2009כפי שיבוא לידי ביטוי בדוחות הכספיים של החברה לרבעון הרביעי לשנת  הח"מ[, –

לעומת שווי המלון כפי שבא לידי ביטוי בדוחות הכספיים של החברה  6%-4%-להיות נמוך ב

. כלומר, שווי [לתשקיף 6.8.1.5" ]סעיף לתשקיף 9, המצורפים לפרק 2009ת לרבעון השלישי לשנ

אירו   4,000,000-ל  2,000,000בין  שאירו, פער    56,000,000אירו לבין    54,000,000ין  מלון מרידיאן נע ב

  משוויו כפי שבא לידי ביטוי בדיווח על העסקה. 

 
עם סיום תקופת ההתקשרות בין הצדדים, יעשו הצדדים כל , כי "דיווחה"החדשה" אינוונטק  .195

[ לרבות כל המחאת הח"מ – פאלאס אדירה] APשביכולתם להעביר את ניהול מלון מרידיאן לידי 
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 " Le Meridienלא תהיה עוד זכאית להשתמש בסימני המסחר של  APזכות הנובעת ממנו. בנוסף, 

. 2000שנים ממועד פתיחת מלון מרידיאן שהיה בשנת    15-תוקפו של הסכם הניהול הינו ל.  ]שם, שם[

 Starwoodויחדל להשתייך לרשת  "מלון מרידיאן"מלהיות הנכס יחדל  2015כלומר, החל משנת 

האם שווי כלכלי לא מבוטל(.  הינה מנוף Starwood)ויוזכר, כי לפי שומות נאדור, השתייכות לרשת 

אין לעובדה חדשה ומפתיעה זו כל השפעה )שלילית( על ערך מלון מרידיאן? ברי כי יש לכך השפעה 

 זהות. אינןוברי כי ההנחות 

 
ממלון  95%-, המחזיקה בפאלאס אדירהשווי חברת כי  דיווחה "החדשה"יתרה מכך, אינוונטק  .196

ההבדל בין עלות הרכישה של המניות האמורות לבין שווי " אירו, כאשר 3,491,000מרידיאן, הינו 

. מלבד העובדה הברורה לתשקיף[ 6.8.4" ]סעיף הנכס בספרים, נובע בעיקר מעליית ערך של הנכס

  ן כל היגיון לפערים אלו.לכל, כי הנכס מאבד מערכו, הרי שאי

 
 2008בפברואר  6בהתאם לאמור ביום , הרי שאינוונטק מדווחת, כי "נאדור  בכל הקשור לנכס .197

בנוגע להקמה וניהול של הנכס, אשר  Starwoodמלונות במכתב כוונות עם רשת  CEEהתקשרה 

במרס  31עד ליום  2010בינואר  27וביום  2009באוקטובר  31עד ליום  2009באוגוסט  5הוארך ביום 

את המלון העתיד להיבנות   Starwood)"מכתב הכוונות"(. על פי ההסכמה המגבשת, תנהל רשת    2010

, 30.6.2009כי במועד שומת נאדור מיום  [. מכאן ניתן להבין6.8.2]שם, סעיף  "Wתחת שם המותג "

, ועל כן מסיבה זו ורבות 2009, שכן חודש, כביכול, רק בחודש אוגוסט  מכתב הכוונות לא היה בתוקף

 . שומת נאדור אינה משקפת את שוויו האמיתי של נכס נאדורכמותה 

 
נכון למועד : "לא חודשמכתב הכוונות בהמשך מוכיח, דווקא, כי "החדשה" תיאורה של אינוונטק  .198

 CEEהתשקיף, המשא המתן בין הצדדים טרם הושלם. השלמת העסקה בין הצדדים מותנית באישור  

. בשלב זה החברה ממשיכה בתוכניתה להפעיל את המלון תחת Starwoodמלונות ודירקטוריון רשת  

ר יותר , אשר עשוי לשפהחברה בוחנת את הפעלת המלון תחת מותג חלופי", יחד עם זאת,  Wהמותג "

נראה אם לתשקיף[.  6.8.2את תנאי ההתקשרות של החברה מול חברת הניהול, ככל שתהיה" ]סעיף 

 מהתמונה.   Starwoodלהיעלמותה של רשת    את הקרקע"  להכשיר"החלה  "החדשה"  כן, כי אינוונטק  

 

לא  Starwoodכי דניאל פלטי ורן בר תקווה, ה"ה , חושפים 28.11.2010בישיבת דירקטוריון מיום  .199

חופית רו"ח . חלף זאת ינסו להשכיר את המבנה, שעדיין לא החל בבנייה, וכי תפעיל את נכס נאדור

", ולכך Wהערכת השווי מתבססת על חברת כי " מבהירה BDOמפירמת רואי החשבון גוטסדינר 

וזה   W-" ודני פלטי "חיפשנו אלטרנטיבה לW-אין סיבה לחשוש, זה יותר טוב מהרינות "נמרוד    עונה

 ".יהיה יותר טוב

 
קיבלה היתרי בנייה סופיים אשר תוקפם פג בחודש "החדשה"  זאת ועוד. בתשקיף מצוין, כי אינוונטק   .200

מדובר באותם היתרי בנייה על פניו , אולם יש אפשרות להארכתם בשנתיים נוספות. 2010אוקטובר 

ותקפים לשנתיים(, ואשר כפי   2008)ניתנו בחודש אוקטובר    31.12.2008מיום    שצורפו לשומת קושמן

. בנוסף, אין פירוט במה כרוכה הארכת אותם היתרים "סופיים". כאמור, אינם סופייםשתואר לעיל  

אירו לבין שווי של  6,000,000קיומם של היתרי בנייה "סופיים" הוא הסיבה לקפיצה משווי של 

14,000,000 . 
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כלשהו בפרויקט מרצלי עתיד  שותף אנונימי :כי"החדשה" אינוונטק  דיווחה, מרצלי ר לנכס אשב .201

ההנחות בשומת קושמן זהות  עדיין, אולם הקביעה היא כי ממניות חברת מרצלי 44.68% לקבל

 44.68%, כי שומת קושמן מבוססת על בעלות מלאה בנכס, וברי כי מכר נזכיר. להנחות בתשקיף

 על אינוונטק ועל הונה העצמי.אמור להשפיע  רצלימממניות חברת 

 
לא נכתב הרבה, ובניגוד למתואר בדיווח על העסקה, הוא אינו עומד יחד עם יתר הנכסים   גודעל נכס   .202

בתיאור נכסי סנטראל מלונות וההתייחסות לשומות קושמן ווייקפילד,  –מרידיאן, נאדור ומרצלי  -

נכון למועד התשקיף, לא נקבעו ספים", כאשר מצוין, כי "אלא הוא נכלל תחת קטגוריה "נכסים נו

להערכת אינוונטק, " וכי ,לתשקיף[ 6.8.6" ]סעיף בין הצדדים לוחות הזמנים לשינוי יעוד האמור

דיווח לקוני )" במהלך תשעת החודשים הקרובים עד שנה, תושלם התב"ע למקרקעין הרלוונטי

אינוונטק במועד התשקיף . הנה כי כן, (2009-2012השנתיים של הופיע בדוחות חזר על עצמו וש

אינה רואה בנכס גוד "כר פורה" להשקעה, על אף שמצבו במועד הדיווח על העסקה ומצבו "החדשה"  

 במועד התשקיף לא השתנה.

 
הלוואות לבעלי שליטה לזמן ארוך וצדדים די בכך, הרי שקיימת סתירה גם בפירוט הקשור ל"  אם לא .203

". כפי שצוין בדיווח על העסקה, קיימים פערים בין התיאור במסגרת הערכת השווי של םקשורי

קולייר לבין התיאור בדוחות הכספיים שצורפו לדיווח על העסקה, ובעיקר שיעור המרווח שהתווסף 

מצוין . במסגרת הערכת השווי של קולייר השנתית, ומועד פירעון ריבית זו EURIBOR-לריבית ה

לדוחות הכספיים  10, ואילו בביאור לא מצוין הסכום ולא מצוין מועד פירעון הריביתם , אולמרווח

 . , כל רבעון31.12.2006החל מיום והריבית תיפרע  4%המרווח עומד על מצוין, כי  31.3.2009מיום 

 

 EURIBOR-ההלוואות יישאו ריבית שנתית בשיעור של ריבית הכעת במסגרת התשקיף, צוין כי " .204

, אשר תשולם כל שנה בסוף כל שנה ואשר תשולם מרווח אפסחודשים בתוספת  3לתקופה של 

, ומועדי הפירעון לאפסלתשקיף[. המרווח הפך  6.19.5.2" ]סעיף 2006בדצמבר  31לראשונה ביום 

שווי ההלוואות הללו, לפי הדיווח על העסקה עמד על סך  במקום רבעוניים. לשנתייםהפכו 

   .ש"ח 21,633,000 -, כאשר במסגרת התשקיף, שווין ירד לש"ח 24,710,000

 

   :"על הים הרברט סמואלעסקת מיזמים חוף הים תל אביב "מיזם . 24.פרק 

 
שהובאה ע"י   בהולה  בעסקה  ע"מ לדוןלישיבה טלפונית  החברה  דירקטוריון    התכנס  30.03.2011  ביום .205

זכויות מ 25%לרכישת התקשרות יוסי בנבנישתי, שעיקריה: מר על ידי  והוצגה ,נמרוד רינותמר 

עסקת קומבינציה עם בעלי ב יפו-תל אביבעיר ב ברחוב הרברט סמואלמגדלים  ת פרויקטלבניי

 .הקרקע

 
 .29נספח  כ ב"מצ, 1.2013.30 מיוםהחברה  דירקטוריון ישיבת פרוטוקול -

 
עם צד ג' על מנת לרכוש  : התקשרות החברההינהההצעה שהונחה בפני חברי הדירקטוריון עיקרי  .206

 חברה המחזיקה ."(חברת הרברט סמואל)להלן: " "בע"מ אחוז מחברת "הרברט סמואל על הים 50

סכומים תמורת  "( מיזמיםחברת )להלן: "חברת "מיזמים חוף תל אביב בע"מ" ממניות  50% -ב

חברת -ו כהלוואת בעלים לחברת הרברט סמואל החברה בספרי )תוך רישומםשפורטו בהמשך 

 "(.מיזמים עסקתמיזמים )להן ביחד: "
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, כך ממש, בלא כל בחינה של תקינות מהיום להיוםדירקטוריון החברה אישר את עסקת מיזמים,  .207

נם נכסים אי  אינוונטקכמו גם לעובדה כי מרבית נכסי  ההשקעה וההתאמה ליעדי והוראות התשקיף,  

מניבים, אלא נכסים המצויים בשלב ייזום ומחייבים ביצוע השקעות מהותיות נוספות )לימים אכן 

כדאיות העסקה, אמינות הגורמים ואף בלא בחינה של החברה גם נותרה ללא מזומנים מספיקים(, 

 לחברה. מכך הקשורים בה, והרווח שעשוי לצמוח 

)להלן:  ש"ח 11,351,468מידה לטובת העסקה סך של , החברה הע2012, יוליבתקופה שעד חודש  .208

 . "(הבעלים"הלוואת 

 
חתמה על הסכם למכירת כל זכויותיה בפרויקט לצד ג' )מר יאיר סגל( החברה  29.07.2012בתאריך  .209

למשך כשנה בשלבים תנאי התשלום נקבעו  .מיליון ש"ח 12 -בתמורה לסך של כ ללא הערכות שווי

 .2013עד אמצע 

 
יצוין כבר עתה כי ההחלטה להתקשר בעסקת מיזמים, כמו גם ההחלטה למכור את אחזקות החברה  .210

יות הנ"ל, וחוות דעת שמאית על שווי הזכ בפניובלא שהוצגה  ןבדירקטוריו ןבעסקה, התקבלו שתיה

  .המכירהוהרכישה  בדבר כדאיותבלא שנשאלו שאלות ו ,לא במועד הרכישה ולא במועד המכירה

 
התעכבו ועלה חשש בגין העסקה האמורה התשלומים שהיה על סגל לשלם הסתבר כי  עד מהרה .211

. באופן תמוה, חברי הדירקטוריון ביטלו בשלב כי התשלומים לא יתקבלו במועד )או בכלל(ממשי 

חששות   לרבות ביטול)זה, בהינף יד, כל חשש לאי כיבוד התחייבויותיו של סגל התחייבויותיו של סגל  

 (. החברהו רואי החשבון  המבקרים של מפורשים שהעל

 
 .30נספח כ, מצ"ב 27.11.2012ישיבת הדירקטוריון מיום פרוטוקול  -
 
 .31נספח כ ב"מצ, 7.01.2013 מיום הדירקטוריון ישיבת פרוטוקול -

 
 זאת בוצעואף ! 2013בסוף שנת רק ע"י סגל באיחור של כחצי שנה, שולמה המלאה בפועל התמורה  .212

ועשה כפי הנראה שימוש במקצת  מניותיו בפרויקט הנ"ל לצד ד' לא לפני שזה האחרון מכר את 

 תמורת המכירה לפרעון התחייבותו לחברה.

 
 עשרות מיליוני ש"ח, בהערכה זהירה,  רווח של  שאמורה הייתה להניב לחברהמעסקה  בסופו של יום,   .213

 . הוא הנכון הפךאחד, ההחברה יצאה כשידיה על ראשה בלא להרוויח ולו שקל 

 
באופן משמעותי. הדבר עלה    יפו-חוף ימה של תל אביב  שווי הנדל"ן באזוריובהר כי בתקופה האמורה   .214

  בהתייחס לקרקע הספציפית.ח קל וחומר ונכון מכ

 
   :למר אריה יום טובהועמדה רעון הלוואה שיאי פ. 34.פרק 

 
(, יתר חברה הונגרית) אדירה פאלאסחברת ממניות  5% -ב חזיקהמר אריה יום טוב, אזרח ישראל,  .215

  ."החדשה"שהוחזקה על ידי אינוונטק  CEE Hotel הוחזקו על ידי 95% מניות החברה הנ"ל 

 
לאחוזי פרי פסו , מהחברה ""הלוואותלידם  נטלו בעלי המניות בחברת אדירה 30.5.2006 ביום

נטל הלוואה נמרוד רינות  מר  אירו;    3,860,000סך של  ב  עופר נטל הלוואה  יולי  אחזקתם בחברה. המנוח

 .אירו 216,000 נטל הלוואה בסךאריה יום טוב מר ו אירו, 216,000 בסך
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 32  נספח כמצ"ב   פאלאסהמתאר את נטילת ההלוואות מחברת אדירה  תיעוד -

 
צוין כי יתרות החוב   4.5.2סעיף  - 2011 לשנת (אדירה)החברה  ח"ודו בכרטסת כי, עתה כבר יצוין .216

 . CEE Hotelבגין ההלוואות האמורות הומחו ל 

 

 .33  נספחכ מצ"ב otelCEE H הדיווחים על המחאת ההלוואות לחברת -
 

, מנהל זוראן קאפור מר על ידי ,מכתב מחברת אדירה פאלאסלמר יום טוב נשלח  7.3.2011 ביום

  216,000החוב  , על סך(31.12.2010)נכון ליום  עודכן חובו של יום טוב לחברהבו  החברה,הכספים של 

 . יורו 244,530סה"כ וביורו,  28,530 בסך ריבית  בתוספת ,יורו

 
, בו מעודכן חובו של יום טוב לחברה, שנשלח למר יום טוב מחברת אדירה פאלאס 7.3.2011 יוםמהמכתב  -

 .34  נספחכמצ"ב 

 
 , אישר מר יום טוב, במכתב משלו, את קיומו של החוב האמור ושיעוריו. 7.3.11במענה למכתב מיום   .217

 

 35 נספחכ, מצ"ב המאשר את חובו לחברהמכתבו של מר יום טוב,  -
 
אריה יום טוב, בגין ההלוואה הנ"ל , חובו של מר 7.3.2011ע"פ רישומי החברה, המעודכנים ליום  .218

רעונו( עומד על סך של יפ )לרבות הוצאת מס שנגרמה לחברה בהונגריה בשל העמדת החוב ואי

. במאמר מוסגר יובהר, כי חישוב שווי החוב נכון למועד הנ"ל לקה בחסר, שכן תחשיב אירו  244,530

, הווה מעל לריבית הליבור( שנתי 4%החוב לעיל לא כלל את חישוב מרווח הריבית של העסקה )

 אירו.  301,034אומר, שווי החוב במועד הנ"ל, אותו היה על החברה לרשום בספריה, היה סך של 

 
בקשיים פיננסיים קיצוניים, זו לא פעלה באמצעות אורגניה  מצויהאף והחברה הייתה  לעניינו, .219

 לגביית החוב האמור והתרשלה רבתי, בניהולו וגבייתו.

 

    :מרצליהעמדת הלוואה בלא בחינה ואישור נדרשים לקבלן הביצוע )ושותף בפרויקט( . 44.פרק 
 

השווה באותו  ,)מטבע הונגרי(רינט וליון פימ 150הלוואה בסך של העמידה  CEE Hotel 2010בשנת  .220

לקבלן הביצוע )והשותף( של פרויקט בניית נכס   ,אירו  526,000או  ,  ש"ח  2,650,000  -המועד לסך של כ

 והפיכתו למלון.  מרצלי

 
אושר בזמן אמת במוסדות החברה ודיווח ראשוני לדירקטוריון חברת  לאמתן ההלוואה האמורה  .221

  9.3.2011על ההלוואה האמורה ניתן במסגרת ישיבת דירקטוריון מיום "החדשה" אינוונטק 

)דווח נוסף ניתן לדירקטוריון ביום  2010שהתכנסה לאישור הדוחות הכספיים של החברה לשנת 

28.8.2011.) 

 
ע"י רואי החשבון המבקרים , לא ניתן 2010ח השנתי של החברה לשנת "יש לציין כי במסגרת הדו .222

 כל ביאור ביחס לקיומו של החוב האמור. BDOממשרד 

 
 .36 נספחכ"ב , מצ28.8.2011מתאריך  ,מרצליפרויקט נדונה הלוואת הקבלן בבות הדירקטוריון בהן ייש -

 

 האישורבלא שבוצע הליך לבלא היתר ושניתנה כאמור לקבלן  )  ,ההלוואה האמורה  –חדד לעניין זה  נ .223
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חברי שקבלן, וככל  הלמול  תנאי הסכם הביצוע והשותפות שנחתם  , ניתנה בניגוד ל(במוסדות החברה

  , ממילא הלוואה זו לא הייתה ניתנת.נצמדים ללשון ההסכםהיו  החברה והנהלתה, ןדירקטוריו

 
ים לה בדיקת דהעמדת ביטחונות וערבויות ע"י הקבלן ובלא להק אבלאמורה ניתנה הההלוואה  .224

 .הקבלן ויכולת ההחזר שלו אודותפיננסית 

 
 .ו לחברהמעולם לא הושב  והריביתההלוואה  כך,  רעון ויבסופו של יום הקבלן ההונגרי נקלע לחדלות פ .225

 
 .37 נספחכ, מצ"ב צליפרויקט מרהסכם הביצוע והשותפות שנחתם עם קבלן הביצוע של  -

 

 )בעלת מלון מרידיאן בבודפשט( לצד שלישי  ADIRA כשלים ומרמה במכירת חברת. 54.פרק 

; תשלום חוב מס של ; תשלום תקבולי מכירה ביתר למר אריה יום טוב)תשלום דמי תיווך מופרזים

   :עופר ז"ל ע"י החברה( יולי עזבון המנוח
 

 ,ADIRAאת מלוא המניות של החברה הנכדה ההונגרית ה"חדשה" מכרה אינוונטק  7.5.2012ביום  .226

יובהר   .)לרבות התחייבויות(  מיליון אירו  6של  לסך  בתמורה    , לצד שלישי(מרידיאן  במלון  שהחזיקה)

  ADIRAממניות    95%-ב,  CEE Hotel, באמצעות  החזיקהה"חדשה"  כי בטרם המכירה הנ"ל אינוונטק  

במסגרת העסקה הנ"ל ביצעה החברה, עבור מר יום (.  5%ת המניות )רטוב החזיק בית-מר אריה יוםו

 ADIRAממניות  100%(, קרי נעשתה מכירה של 5%שהיו בבעלותו ) ADIRAטוב, מכירה של מניות 

 ."(  ADIRAעסקת  )להלן: " לידי צד ג'

 
של על מכירת המניות   S.P.Aהסכמיהוכנו וסוכמו   ADIRAלסגירתה של עסקת כמה שבועות קודם  .227

ADIRA    אינוונטקכך גם דווח לדירקטוריון  .  )לרבות התחייבויות(  מיליון אירו  6.5  של  בסךואלו נקבו 

  .13.2.2012בתאריך  ה"חדשה"

 
אירו,  6,500,000, הנוקבת בסך של 6.4.2012יום , ADIRA שלעל מכירת המניות   S.P.Aםהסכ תטיוט -

 .38 נספחכמצ"ב 

 
 .39נספח כ, מצ"ב 13.2.2012תאריך מה"חדשה" אינוונטק דירקטוריון פרוטוקול ישיבת  -

 
 הועלה ושונה בגין העסקה  התיווך עמלתדווח לדירקטוריון כי אחוז  24.4.2012בתאריך בהמשך,  .228

חברי הדירקטוריון לא מצאו לנכון להציג שאלות לעניין  .(!נטו)משווי העסקה  1.8% -ל 1.6%מ

כאן המקום להבהיר כי  .הלקיים דיון ממצבעמלת התיווך וזו אושרה כלאחר יד ובלא ההתייקרות 

פור לבין המתווך שקיבל את אזוראן קמר בין עסקי וחברי כי קיים קשר  חקירה שבוצעה העלתהה

  . 5למוני" לחברהאו מתווך "תפור הינו הגורם שקישר את אואוכפי הנראה מר קהכסף 

 
, כיוונו כי בעוד שהחלטת הדירקטוריון, והנתונים שהוצגו לאישורו ,חמורה מכך הינה עובדה .229

משווי החברה נטו )בניכוי התחייבויות   1.6%או    1.8%של העסקה, קרי    מהנטולתשלום עמלה כאחוז  

הרי שמאחורי גבו של  מיליון יורו(, 6.5או  6 מסכום עסקה נטו של 1.8%או  1.6% –לבנקים 

( בהסכם לקבלת CEE Hotelוחברת הבת  הדירקטוריון אחזה החברה )באמצעות מר נמרוד רינות

 

 לדוח החוקר אמיר גונן  31ראה עמוד  5
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, לפיו 5.12.2011שנחתם ביום    ,Bergvine LTDשירותי תיווך מחברה עלומה המאוגדת באיי סיישל,  

מיליון  52של העסקה ) הברוטומסכום )כבר אז(  1.8 %  לתשלום דמי תיווך בסךהחברה התחייבה 

 .  דירקטוריוןמהסכום שדווח ואושר ב 8הגבוה פי  סכום, קרי יורו(

 

בשתי  "BERGVINE", עלומה הרשומה באיי סיישל שילמה לחברת תיווך CEE Hotelבסופו של יום  .230

 1.8%לטענת נושאי המשרה סך של , המהווה אירו 952,000של פעימות, עמלת תיווך בסך כולל 

מהתמורה נטו לחברה כפי שהועברה  34%-בעוד שבפועל הסכום האמור שיקף כ – ממחיר המכירה

כל . מכלל התמורה שקיבלה החברה בסופו של יום 28%במועד תשלום דמי התיווך, ולכל הפחות 

כאן המקום . הובא לאישורוהדבר ואף מבלי ש מבלי שהדבר זכה לאישור הדירקטוריוןבוצע זאת 

אליו )בסלובקיה(  הבנק  חשבון  פתחה את    שקיבלה את עמלת התיווךלהבהיר כי אותה חברה עלומה  

( וסגרה את החשבון לאחר הסכם התיווך)מיד לאחר שנחתם    2012ינואר  חודש  בהועברו דמי התיווך  

" הברחת" –. על פניו ניכר כי אותו החשבון נועד לצורך אחד בלבד 2012אוגוסט חודש חודשים ב 9

 .כספי החברה מנושיה

 

בסלובקיה, תוך   CSOBבגוף החשבונית שהוצאה בגין דמי התיווך נדרש להעביר את התשלום לבנק   .231

ימי עבודה   5אלף אירו יועברו בתוך    552  -אלף אירו יועברו באופן מיידי ו  400פיצול הסכום באופן בו  

 לאחר מכן.

 
יורו אותו היה על  108,000 -, במקום סכום של לכל היותר כאירו 952,000סכום "דמי התיווך" ) .232

אצל רשויות המס בהולנד(, וזאת ועלו  תהיות שהעלה בפני עצמו תהיות רבות )כולל  מ(  החברה לשלם

תהיות אלו קיבלו משנה תוקף  רה, כמו גם בשווי העסקה הכולל.בהתחשב בתמורה שקיבלה החב

הינו חברה מאיי סיישל, שפעלה שמתווך" לאור מסתוריות עסקת התיווך, שכללה כאמור: "

וזאת לבקשת "המתווך" מלוא דמי התיווך מיד עם ביצוע העסקה,  , ותשלום  באמצעות תושב הונגריה

 לחשבון בנק בסלובקיה.בתוך ימים בודדים בהעברות מפוצלות שבוצעו 

 
בגין נוספות  "הוצאות" לימים הסתבר כי בנוסף לדמי התיווך שפורטו לעיל, החברה נשאה בתשלום .233

חלק  בדוחותיה.מתוכם סכומים נכבדים לא פורטו  ,אירו 270,000-כ , שהסתכמו לכדיהעסקה

בפנמה, נאמנות חברה רשומה  מהתשלומים האמורים הועברו ע"י החברה לחברות חוץ עלומות בינן

כי אותה  הסתבר, שבדיעבד BRIGHT WATER LLC ה דלווארית עלומהולחבר בקפריסין,עלומה 

BRIGHT WATER דורנאל"תמונה" ורכשה את נכס  2015בשנת  חזרה. 

 
 ההחבר של המכירה עסקתשווי , באותה ישיבת דירקטוריון הוצג לאישור הדירקטוריון כי בנוסף .234

בר תקווה  רן מרלדירקטוריון ע"י  שניתןההסבר  .מיליון אירו 6-מיליון ל 6.5ירד מ  ADIRA נכדהה

בהון החוזר הצוות המקומי של המלון השתמש "כי  ,היה לירידה הפתאומית במחיר המכירה באשר

, קרי נעשה שימוש בהון מזומנים "ספקים ונוצר גרעון כתוצאה מהרבעון הראשוןשלם לשל המלון ל

ת לספקים. כאן המקום לציין כי ההסבר לירידת שווי העסקה, ובסך חצי מיליון יורו לתשלום חוב

ברי כי  –התחייבויות לספקים, אינו מתיישר עם ההיגיון  ןרעויהנעוץ לכאורה בשימוש בהון חוזר לפ

למול החוב הרשום בספרים, תשלום לספקים באמצעות הון קיים בחברה, שנעשה שקל מול שקל, 

לא היה אמור להפחית משווי החברה. עובדה פשוטה זו לא הפריע לדירקטוריון החברה לאשר את 

  הפחתת שווי העסקה.

 
יום טוב בעסקה, אף כאן החברה נמנעה מלדרוש מיום טוב לשאת בחלקו אריה  מר  באשר לחלקו של   .235
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ד וכו'( והעבירה עו"דמי תיווך, שכ"ט כיסוי חובות פיגורים לבנק, היחסי שבהוצאות העסקה הנ"ל )

 אליו את חלקו בתקבולי העסקה בלא לקזז את מרבית חלקו בהוצאה האמורה, כדלקמן: 

אירו, מתוכם היה על יום טוב  952,000של  בסך מורבגין העסקה היו כא "התיווך"הוצאות  •

 יורו; 47,000בסך של  , קרי5%לשאת ב 

יורו למר רן בר תקוה,  15,000) בגין העסקה בונוסים למנהליםהוצאות שכ"ט עו"ד, רו"ח,  •

אירו, מתוכם היה על יום טוב לשאת  260,908 -של כ, היו בסך יורו למר זורן קאפור( 40,000

 יורו; 13,045ך של , קרי בס5%ב 

, קרי 5%אירו, מתוכם היה על יום טוב לשאת ב    883,682  -של כהיו בסך    חובות פיגורים לבנק •

 רו.אי 43,184בסך של 

 
 , בונוסים,, בהפחתת עמלות, חובות לבנקים(100%ע"פ התחשיב האמור, תקבולי העסקה נטו ) .236

, 5%אמורה הייתה החברה להעביר לידי יום טוב  , מתוכם  יורו  3,903,410הסתכמו בסך של  והוצאות,  

, בעוד בפועל החברה העבירה לידי יום טוב )באמצעות תשלום לחברות צד ג'( סך יורו 195,170קרי 

יורו מהסכום  60,646החברה להורות על הפחתה של על היה . כך שבסופו של יום יורו 255,816של 

 שהועבר שאושר להעביר אליו .

 
אירו(, אסור היה על החברה להעביר לידי יום טוב, שכן  195,170ת הסך האמור )זאת ועוד, אף א .237

יורו בגין הלוואה שהועמדה לו ע"י  250,000-חייב לחברה, במועדים האמורים, סך של כהיה הנ"ל 

היה על החברה לקזזה במלואה כנגד  24.04.2012 ושבהחלטת הדירקטוריון מיום ADIRAחברת 

 תקבול המכירה. 

 
במאמר מוסגר יצוין, כי כפי הנראה על מנת לחמוק מהשבת חובו של יום טוב לחברה, נקבע בהסכם  .238

לחברה, אך בפועל אף ולא ( ישולם ישירות ליום טוב, אירו 255,816) המכר כי "חלקו של יום טוב"

וכפי הנראה על מנת להרחיק עוד יותר את הכספים האמורים מהחברה ומהישג ידה... זאת לא נעשה,  

ושאחת )שהבעלות בהן אינה ידועה(  לשתי חברות עלומות מהחברה התשלום "עבור" יום טוב בוצע

  (.)איי הבתולה הבריטים off shortביעד מהן רשומה 

 
 .40 נספחכ, מצ"ב ADIRAהסכם המכירה של נכס  -

 

, שעניינו בהתקשרות 07.05.2012שפורסם ע"י החברה ביום  מידיין, כי בדיווח יכאן המקום לצ .239

מתוכם צוין, כי מתוך סך התמורה שתתקבל יופחתו סכומים שונים,    ADIRAלמכירת ממניות חברת  

להבטחת "הוצאות מיסוי  בידי הרוכש שתופקדישמשו כערבות בנקאית  יורו 500,000-סך של כ

יורו שישמשו כערבות בנקאית  500,000-"; וסך נוסף של כ2008עתידיות, ככל שיהיו בגין שנת מס 

-2009היא בידי הרוכש( להבטחת "הוצאות מיסוי עתידיות, ככל שיהיו בגין שנים אף  שתופקד)

2011  ." 

 
 .41נספח  , מצ"ב כ07.05.2012דיווח מידי שפורסם ע"י החברה ביום  -

  
, דווח כי החברה הגיעה 9.5.2012שהתקיימה יומיים מאורח יותר, ביום    טלפוניתבישיבת דירקטוריון   .240

שנוצר בגין  ADIRA מס של בייחס לחוב ,היבהונגר המס יותולהסכם פשרה עם רש ADIRAבשם 

. אותה רשויות המס בהונגריה סיווגו כ"הטבה" (שהועמדה לבעל השליטה )יולי עופר ז"להלוואה 

( מתוך אחת יורו 335,000בישיבה האמורה אישר דירקטוריון החברה את תשלום המס האמור )
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יורו(   165,00היורו שהופקדו מידי הרוכש, תוך שיתרת הערבות הנ"ל )  500,000משתי הערבויות בנות  

הצגת הנושא ע"י היו"ר, מר דני פלטי, הובהר באותה ישיבת דירקטוריון, בעת  תושב מידית לחברה.

)עזבון  מהעיזבון בחזרה אות נדרוש, המס לרשויות הסכום את ונשלם במידהעל ידו לנוכחים, כי "

". ההסדר האמור על כל סעיפיו אושר ע"י תביעה הגשת באמצעותהח"מ(,  –יולי עופר, ז"ל 

 הדירקטוריון.

 
 .42ח נספכ, מצ"ב 9.5.2012שהתקיימה ביום פרוטוקול ישיבת דירקטוריון טלפונית 

 
 עת על הנזק הממוני שנגרם להעופר  יולי המנוחעזבון מלתבוע את החברה לא פעלה על מנת , בפועל .241

 יולי  סכום אשר מלכתחילה היה על המנוח  בתשלום הסך האמור  התורשויות המס בהונגריה חייבו א

 עופר לשאת בו. 

 

 נזקים כספיים שנגרמו לחברה בשל הליך אכיפה מנהלי שנוהל כנגדה וכנגד נושאי . 64.פרק 

 :משרה וגורמים קשורים                
 

בדבר פתיחה בהליך אכיפה  ני"עחברה הודעה על החלטת רשות ב התקבלה 2013באוגוסט  5ביום  .242

, מר יוסי מנכ"ל החברה הקודם מר נמרוד רינות; )ג(; )ב( א( החברה) הגורמים הבאים: כנגד מנהלי

כדירקטור  המכהן מר רן בר תיקווה )ה(  , מר דניאל פלטי( יו"ר דירקטוריון החברה)ד; בנבנישתי

 .ץ' אחזקות בע"מ(יירימיום פי.איי.אכמנכ"ל בעלת השליטה בחברה בשרשור )פו

 
אי גביית ב הקשורים לטפול הגורמים האמוריםאירועים י לעיל נעוץ בעניינו של ההליך המנהל .243

וכן  CEE Hotelבחברת בעל השליטה בתקופת היותו ז"ל, יולי עופר,  למנוח שניתנהישנה הלוואה 

עופר את ההלוואה יולי  במתן הלוואה חדשה שלא קיבלה את האישורים הנדרשים ובטרם פרע המנוח  

 (.2013בדצמבר  31לדוח הכספי המאוחד ליום  16)ראה גם ביאור הקודמת 

 
 .43 נספחכ, מצ"ב 2013בדצמבר  31ח הכספי המאוחד ליום "דו -

 

א לחוק 54סעיף לפי חתמו על הסדר אכיפה מנהלי )ני"ע החברה ורשות  ,10.03.2014 בהמשך, ביום  .244

י ביצעה הפרה ברשלנות של חובת הגילוי האסורה לפי ס"ק כ במסגרתו הודתה החברהניירות ערך(. 

עיצום כספי בסך קיבלה על עצמה, בין השאר, ( לחלק ג' לתוספת השביעית לחוק ניירות ערך, ו2)

 . (ש"ח 500,000  עיצום כספי על תנאי בגובה של)ו ש"ח 250,000

 

, והודתה יולי עופרמר  ,שליטההשל בעל  ותרשלה בגביית חובודתה כי ההחברה ה בסופו של יום, .245

ניהול ההליך . כתוצאה מביחס להלוואות האמורות  הנדרשת ממנהשל חובת הגילוי    בהפרה רשלנית

 ה נזקים ישירים ועקיפים כדלקמן:רנגרמו לחב–האמור כנגד החברה 

 האכיפה, לרבות יישום מסקנות הליך ייצוג החברה בהליך האכיפה המנהליתטיפול ועלויות  •

)כפי  ,הגיעו לטענת חשב החברה, מר רועי רוזנפלד , )תוכנית אכיפה שנכפתה על החברה(

ש"ח,  1,000,000-(, לסך של כ5.2.2014שנמסרו על ידו בישיבת בעלי אג"ח שהתקיימה ביום 

, אלו הגיעו לכדי  2003ובהערכה זהירה יותר, המתבססת על הדוח השנתי של החברה לשנת 

שהופרש לטובת עיצום שהוטל על  ש"ח 250,000ש"ח, בניכוי סך של  595,000 )ש"ח  345,000

 ;החברה(

, אף למיטב ידיעת הח"מ, תשלומים( 25-ש"ח )ב 250,000העיצום בסך על החברה הוטל  •
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 .י החברה עובר לקריסתה"העיצום הנ"ל לא שולם ע

 

ילֹוג. 7.4פרק     :לקריסתהועד  2013התנהלות החברה משנת  – ֶאפִּ

 
של החברה, כמו גם הפיננסי  ההתדרדרות ההולכת ונמשכת במצבה  עם הצטברותן של חששות בדבר   .246

הנאמן לאגרות  07.02.2013ביום , Central Europeanבעלת השליטה החדשה של הפיננסי במצבה 

זימון  הורה על "(הנאמן לאג"חנבו נאמנויות בע"מ )להלן: "-פז-החוב )סדרה א'( של החברה, רזניק

מחזיקי אגרות החוב של החברה לצורך הצגת מצב עסקי החברה, תוך התייחסות אסיפה של 

האסיפה האמורה התקיימה   .ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב

 .13.2.2013ביום 

 
 .44 נספחכ ב"מצ ,7.2.2013 מיום"ח, אג בעלי לאסיפת הזימון מכתב -

 
במשך ,  נמנעההחברה    ,הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב  נאמן לצורךלחברה  ובשלב זה מונה  אף    .247

 . לאג"ח עם הנאמן לשתף פעולהמ ,חודשים

 
נציגות למחזיקי  הוחלט על מינוי 03.07.2013שהתקיימה ביום  אג"חבאסיפת מחזיקי  בהמשך, .248

בדיקת ולצורך  ;השליטה החברה ו/או בעלש הצעת הסדר עם ובילצורך בדיקת האפשרות לג האג"ח

מצבה הכספי של החברה ויכולתה לעמוד בתנאי ההסדר המוצע, ככל שיוצע, לרבות חלופת הפירוק 

 .ובדיקת הסעדים העומדים למחזיקים ככל שחלופת ההסדר אינה אפשרית.

 
תוך שלני פעלו באופן רבחברה, כמו גם דירקטוריון החברה, תקופה נושאי המשרה הבמהלך אותה  .249

הפיננסיות אין ביכולתה לעמוד בהתחייבויותיה  של החברה ככזו ש  התעלמות גמורה ממצבה הפיננסי

 ובחובותיה לנושיה, כך לדוגמא:

 

לחוק  18פי תיקון -על נאמן להסדר חובהחברה התנגדה למינוי , 2013במהלך חודש דצמבר,  •

 ; 1999-התשנ"ט החברות

 

כי  ,מיליוני ש"ח בחודשים שקדמו להליך הפירוק וטענה בתוקףהחברה המשיכה ושילמה  •

יש ביכולתה לא רק לעמוד בהתחייבויות לנושיה אלא גם "לייצר" עודף והינה סולבנטית 

 לבעלי המניות שלה; 
 

החברה פעלה על מנת לבצע עסקאות את הדעת, באותו הזמן, באופן חסר הסבר מניח  •

לשרת אינטרסים   להטיב כלכלית עימה או עם נושיה, אלא כדישלא היה בהם כדי    "תמוהות"

במסגרתה ביקשה של בעלת השליטה ו/או נושאי המשרה בה )וכך למשל עסקת "מבנה רב" 

שדיווח ביחס עסקה למיזוג פעילות של חברה צד ג' המפעילה מרכז דיור מוגן,  לבצעהחברה 

 (; 17.11.2013אליה פורסם במגנ"א ביום 
 

לגיבוש מתווה ראוי אשר יאפשר להקטין את הנזקים "ח האג בעליאת פניות החברה דחתה  •

, החברה אורגני של הרשלנית פעילותם עקב"ח, האג, ובתוכם לבעלי ולנושיה לחברהשנגרמו 

לכל פעילות שיה בתחילה התנגדה החברה באופן נחרץ  בה, וחברי הדירקטוריון.    השליטה  בעלי

 ביססה ופטורובהמשך גם כאשר ין את הנזק האמור, בה כדי לייצב את החברה ו/או להקט

  .(בעלי שליטה וגורמים קשורים/נושאי המשרהשל תשלום "חובות עבר" 
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בה )לאחר חודשים ארוכים בהם  12.01.2014עד שביום  החברה רוקנה את קופת החברה •

דיווחה החברה ( 2013, כולל בחודש דצמבר "חברה סולבנטית"וטענה באופן נחרץ כי היא 

 ; לנושיה במגנ"א על עצירת תשלומים
 

( ביצעה החברה 2014בדיעבד התברר כי אפילו בסמוך למועד עצירת התשלומים )בחודש ינואר   •

 העדפות נושים, ובכלל זה שילמה לעורכי הדין שלה עצמה מאות אלפי ש"ח בגין חובות עבר; 

 

היא בחרה שלא לשלם  ,ה כאמורהחברה הגדילה עוד לעשות שעה שלצד ריקון קופת החבר •

ועקב כך נוצר סיכון ממשי  Nadorנכס ההלוואה שניתנה לרכישת את תשלום הריבית בגין 

 .וביכולת לממשו נכסהלאובדן נכס זה וכן פגיעה משמעותית בשווי 
 

החברה פעלה על מנת לגבש פשרה פסולה ובלתי ראויה בהליך אכיפה מנהלי שננקט על ידי  •

, וזאת תוך חיוב החברה בסכומי עתק )גבוהים משמעותית מאלו שהוטלו על רשות ניירות ערך

נושאי משרה שהיו אחראים לאותם מחדלים(, לרבות מאות אלפי ש"ח ששולמו על ידי החברה 

 לשני משרדי עורכי דין עבור טיפול זה; 
 

על  עזבונו,(, או את ז"ל ,יולי עופרהמנוח בעל השליטה )לתבוע את החברה לא פעלה על מנת  •

הסדר במסגרת  ,רשויות המס בהונגריה חייבו את החברה לשלם עת הנזק הממוני שנגרם לה

מכירת מלון מרידיאן שהוחזק על ידי החברה שהעמידה את , )ADIRAהמס של מכירת חב' 

יורו בגין הלוואה שהועמדה לבעל השליטה )יולי עופר   335,000  -ההלוואה הנ"ל( קנס בסכום כ

גש, המדובר בסכומים נכבדים שלא נתבעו על ידי החברה למרות שהחברה נדרשה ויוד (.ז"ל

 אותם. על ידי הנאמן למחזיקי האג"ח וב"כ לתבוע 

 

  :אחריות הנתבעים  - 5פרק 

 
ובעלי  הקשורים בבעלי השליטה,בעלי מניות יועצים, נושאי המשרה בחברה,  -הנתבעים כלל  .250

עשו שימוש לרעה באישיות המשפטית של החברה באופן שיש בו כדי   -  )במועדים שונים(  שליטה בהה

 הלהונות אדם או לקפח נושה של החברה, גרמו לחברה ליטול סיכונים בלתי סבירים באשר ליכולת

 יסודיות החלות עליהם כלפית ולפרוע חובותיה, ביצעו פעולות פסולות וחמורות, תוך הפרת חוב

כתוצאה ממעשיהם ומחדליהם של . רשלנות(ב)ולמצער ( ובעלי המניות כלפי הנושיםחברה )כולל ה

הקשורים בבעלי השליטה הנתבעים מצבם האישי של נושאי המשרה, בעלי השליטה ובעלי המניות 

 .מניותהובעלי נושיה, , של החברההמתדרדר על חשבון מצבה  הוטב

 
שתוארו לעיל בכתב תביעה   ,מחדליםהמעשים והבהתאם להוראות הדין והפסיקה, וכפי שהוצג לעיל,   .251

לחברה ולבעלי את מלוא הנזקים שגרמו ההסדר מטילים על הנתבעים את החובה לשלם לקופת  זה,

, וזאת בנוסף לחובת ולהלן בצירוף הפרשי הצמדה וריבית(, כמפורט לעילהכל )המניות בהתנהגותם 

 לנושיה.החברה  הסכומים אותם חבהאת מלוא ולנושים לחברה הנתבעים לשלם 

 
)"במקרה הטוב"( התנהלות זו של הנתבעים, שלא ניתן להגדירה אלא כהפקרות ואדישות מוחלטת  .252

מחייבת  ,תוכנית לאיון חובותיהם לחברהולמצער כ, מניותהובעלי  ,נושי החברההחברה, לגורל 

הם סבירים ולא לכאורה  להעביר לכתפי הנתבעים את הנטל להוכיח שפעולותיהם ומחדליהם היו

  .ולנושיה לחברההנטען נזק את ההסבו אלו ש
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, חברההנתבעים להלן, אחראים ביחד ולחוד, לנזקים וההפסדים הכספיים שנגרמו לכאמור לעיל,  .253

, בשל פעולותיהם ו/או מחדליהם המהווים )מקרב הציבור והמוסדיים( ולבעלי מניותיה לנושיה

חובות הזהירות הכללית, המושגית והקונקרטית )שיקראו להלן הפרות בוטות של הוראות הדין, 

, ומבלי לגרוע מהפירוט להלן"חובות הזהירות" ו/או "חובת הזהירות", הכל לפי העניין(, כפי שיפורט  

אשר נפרס עד כה. התנהלות הנתבעים לעיל מהווה התרשלות ו/או פזיזות ו/או הפרת חובת זהירות 

הצהרה מטעה ו/או הצהרה מוטעית ו/או מחדל ו/או חריגה מסמכות  ו/או הפרת חובת נאמנות ו/או

 ו/או כל מעשה או מחדל אחר שנעשה על ידם בניגוד לדין, כדלקמן:

 

 )"אינוונטק  הדירקטורים ונושאי המשרה עובר לעסקה המשולבתהשליטה,  בעליאחריות אישית של . 1.5

 :הישנה"(        

 :נפט לישראל בע"מ מחפשיחברת  לפידות – 1  תאחריות הנתבע

באינוונטק, וכן שימשה  הטהשלי תבעל המשולבת העסקה לביצוע עד הייתה לפידות, לעיל כאמור .254

 .אינוונטקהסכם הניהול שבינה לבין    מכח, זאת  ועסקיה  "הישנה"  אינוונטק  את  בפועל  שניהל  כגוף

 ..כמנכ"ל אינוונטק כיהן, בלפידות, בעל השליטה לוקסנבורגיעקב מר יוזכר לעניין זה כי 

 
ידי -בוצע על שניהולה שעהלפידות ולצרכי לפידות,  בשירותככלי טכני  פעלה "הישנה"אינוונטק   .255

 .לפידות וממשרדי לפידות

 
: בקידום העסקה ומוביל חלק פעיל - באופן אישי - נטלה וקמר לוקסנבורג באמצעות, לפידות .256

ואישורה במוסדות אינוונטק; בהכשרת השטח לביצועה; בהעברת נכסיה הריאליים של המשולבת 

; ובהמשך, )כהכשרת השטח לעסקה והפיכת אינוונטק לקופת מזומנים(    אינוונטק במחיר חסר אליה

 . של העסקה ביחס עדיף על יתר בעלי המניות נהנה מ"פירותיה"

 
 חובת מכל התנערות תוך, בה השליטה בעל לטובת ובהמשך, האישית טובתה למען פעלה לפידות .257

 .ולבעלי המניות האחרים לאינוונטק חבה אותן, וקונקרטית כללית, ואמון זהירות

 
כגורם  עסקה המשולבתה קידום ה, עת פעלופרמננטי אינהרנטיבניגוד עניינים  הנמצא לפידות .258

 נהנתה מתקבוליואף  "הישנה"השליטה באינוונטק  ת, שעה שזו הייתה בעללמראית עין"אדיש" 

 ניהול. 

 
ישיבות ישיבות הדירקטוריון ו  ברובכי אנשי לפידות: לוקסנבורג ו/או שלוחו, קמר, היו נוכחים    נזכיר .259

, עובר לעסקה המשולבת ובעת מכירת נכסיה הריאליים "הישנה" ועדת הביקורת של אינוונטק

 העניין  לאור  כמתחייב  שלב  בשום  הישיבות  חדר  את  עזבו  ולא,  אותן  וניהלו  הובילוהכתיבו,  ,  ידותללפ

 .בנושאים שנדונו והוכרעו שלהם המובהק האישי

 
ו/או שלוחו, קמר, התנערה מכל חובת זהירות ואמון, כללית  באמצעות אנשיה: לוקסנבורג לפידות .260

נהנתה  עת) הטובת העדפת תוךוהוביל לקיומה של העסקה המשולבת,  פהשדח בכךוקונקרטית, 

, ובשווי הגבוה משוי קרי ממרבית קופת המזומנים של אינוונטק -במישרין מ"פירות" העסקה 

 (. אחזקותיה בחברה

 
קופת  לא ""הישנה" כספה של אינוונטק משיכתמהלך שבמרכזו " ההוביל לפידותכך למעשה,  .261
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, החברה במניות לפידות של היחסי לחלקה מעבר"בונוס" כ ,"שמנה" ת שליטהיפרמי עםלפידות, 

 בעד  אשר, בה השליטה ובעלי, Central Europeanלנכון לשרת את צרכיה של  המצא זמנית שבו תוך

 לגייס ניתן)באמצעותה  יציבה, רווחית ובעלת מוניטין פיננסי ציבורית חברה קיבלו, השקעה אפס

בעלי שליטה  אותםומנגד  , לרבות יתרת קופת המזומנים שנותרה באינוונטק,(מהציבור חוב בקלות

 .הנרכשת החברה כלפי האישיות מהתחייבויותיהם "השתחררו"

 
תוך התנערות מכל חובת זהירות  הפעלו/או שלוחו, קמר,  באמצעות אנשיה: לוקסנבורג לפידות .262

לביצוע העסקה המשולבת מבלי להפעיל את מנגנוני הפיקוח   פהשדח  שעהואמון, כללית וקונקרטית,  

  :המתחייבים, עת עסקינן

   ;( בעסקת בעלי עניין1)

 90%-בכ שימוש העושה "ח,ש ליוןימ 117-כ של בשווי עסקה לחברה.( בעסקה מהותית מאין כמוה 2)

 של החברה )!(.  הנכס היחיד העת הבאות שהיוותה קופה, החברה של המזומנים מקופת

 
, ואמון  זהירות  חובת  מכל  התנערה,  לוקסנבורג,  אינוונטק"ל  ומנכ  בה  השליטה  בעל  באמצעות  לפידות .263

על  !(עצמו לוקסנבורג)באמצעות  לחתום "הישנה" אינוונטק את שהובילה שעה, וקונקרטית כללית

, מבלי והכל  Central European  בגורלה של  החברה  לגור  את" אשר קושרים  אל חזורשורת הסכמי "

 Central מצויהבדיקת נאותות, אשר תחשוף את המצב הפיננסי הרעוע בו הייתה  ביצוע על להורות

European הנרכשים באותה עת.  והנכסים 

 

 Centralתוך התעלמות גמורה מנתונים כלכליים פומביים בדבר מצבה החמור של  נעשהזאת  כל .264

European אשר קולייר"; תוך הסתמכות "עיוורת" על הערכת שווי מידרוגח ""ונכסיה, לרבות דו ,

; ללא היכר CEE Hotel שלהון הוניפחה את שווי  Central European מטעםבוצעה, הלכה למעשה, 

 נתוני  הסתרת  ותוךהמוניטין של מר יולי עופר ז"ל כאיש עסקים מהולל;  תוך הסתמכות "עיוורת" על  

 . מהציבור גם כמו, וועדותיו החברה מדירקטוריון אמת

 
תוך התנערות מכל   הפעל, לוקסנבורג,  ה"ישנה"  באמצעות בעל השליטה בה ומנכ"ל אינוונטק  לפידות .265

, פרסמה אינוונטק דיווח הושליטת התחת ניהולש שעהחובת זהירות ואמון, כללית וקונקרטית, 

"נרכשים", כאשר המטעה אודות העסקה המשולבת, במסגרתו נופח ללא היכר שווים של הנכסים 

רת מצד , ללא כל פיקוח וביקוCentral European-מ, לא אחרת כאמורעל הדיווח הייתה אחראית, 

 אינוונטק.לבחובת זהירות ואמונים  החב, אשר באותה עת לפידות

 
תוך התנערות מכל   הפעל  ,לוקסנבורג,  ה"ישנה"  באמצעות בעל השליטה בה ומנכ"ל אינוונטק  לפידות .266

 117,000,000 - ישיר באופן – השהעביר לאחר שאף בכךחובת זהירות ואמון, כללית וקונקרטית, 

, אינוונטק  קופתלהשלמת ריקון    הובילהלא הסתפקה באמור ו,  לעצמהממזומניה של אינוונטק  ש"ח  

, אף עצמה הל ברובם "ח,ש 11,800,000 בסך דיבידנד חלוקתהובלת החלטה שעניינה ב באמצעות

העסקה המשולבת(  למועד השלמתמאוחר  ד)שנקבע למוע (3.11.2009הצפוי ) במועד החלוקהש

במועד אישור החלוקה  כברהחברה לא עמדה בתבחינים המאפשרים חלוקתו, נתון שהיה ידוע 
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 . 6(11.10.2009האמורה )

 
והוביל בסופו של יום לתוצאה העגומה לפיה, אינוונטק ה"חדשה" נותרה עם סכום  כל זאת נעשה .267

סיה, ובוודאי שלא היה בו כדי לשרת פיק לה לניהול שוטף של נכסזעום בקופתה, שלא היה בו כדי לה

 את חובה או לקדם את פיתוח נכסיה והפיכתם לנכסים מניבים. 

 :יעקב לוקסנבורג מר – 2הנתבע של  אישיתאחריות 

)באמצעות אחזקתו ה"ישנה" בעקיפין באינוונטק  כבעל השליטה שימשיעקב לוקסנבורג  מר .268

נזכיר בעניין זה כי לפידות  - העסקה המשולבתעד ליום  ,החברהכמנכ"ל אף שימש ו (בלפידות

  .בתשלום לאינוונטקהעניקה במשך תקופה ארוכה שירותי ניהול 

 
 ;במוסדות אינוונטק  ואישורה  המשולבת  העסקה  קידוםב  :פעיל  חלק  -  באופן אישי  -  נטל  לוקסנבורג .269

, ובהמשך ;ללפידותחסר  במחיראינוונטק  שלבהעברת נכסיה הריאליים  ;בהכשרת השטח לביצועה

 טובתו למען פעל לוקסנבורג ובין בחברת לפידות שבשליטתו. ,אישי באופן בין", יה"פירותמ נהנה

, וקונקרטית  כללית,  ואמון  זהירות  חובת  מכל  התנערות  תוך  שבשליטתו  לפידות'  חב  ולטובת  האישית

 .היותו מנכ"ל החברה , הן מכח היותו בעל שליטה והן מכחלאינוונטק חב אותן

 
לכאורה בין לפידות לבין  "גורם מתווך"עת פעל כ ,אינהרנטיבניגוד עניינים היה  לוקסנבורג .270

 שעה ששימש כבעל השליטה וכמנכ"ל בשתי החברות הללו, ואף מיקם באינוונטקה"ישנה"  אינוונטק  

לו לנתב את פעילות אפשר  ש, מכוח הסכם הניהול, את אנשי לפידות בתפקידי מפתח, באופן  "הישנה"

 טובתו  את  לכך  ישיר  המשךבו,  לפידות  של  האישית  טובתהאת  רת  יבאופן אשר ש"הישנה"  אינוונטק  

 . שלו

 
של  הביקורת וועדת הדירקטוריון ישיבות מרביתב נכחו, קמר, שלוחואו /ו לוקסנבורגכי  יוזכר .271

, הובילו ללפידות, עובר לעסקה המשולבת ובעת מכירת נכסיה הריאליים ה"ישנה" אינוונטק

וניהלו אותן, ולא עזבו את חדר הישיבות בשום שלב כמתחייב על פי דין ולאור העניין האישי 

 .כאמורהמובהק 

 
 והוביל שדחף בכך, וקונקרטית כללית, ואמון זהירות חובת מכל התנערות תוך פעל לוקסנבורג .272

)אשר נהנתה  בלפידותהעדפת טובתו האישית כבעל השליטה  תוךהעסקה המשולבת,  של לקיומה

 לוקסנבורג, למעשה כך. קרי ממרבית קופת המזומנים של אינוונטק( –במישרין מ"פירות" העסקה 

" שמנה" שליטה קופת לפידות, עם פרמיה לאה"ישנה" אינוונטק  יכספ "משיכת"ל מהלך הוביל

את  לשרתלנכון  מצאזמנית  בוש תוך ,החברה במניות לפידות של היחסי לחלקה מעבר"בונוס" כ

 .השליטה בה ובעלי, Central Europeanצרכיה של 

 
 דחף עת, וקונקרטית כללית, ואמון זהירות חובת מכל התנערות תוך פעל לכשעצמו לוקסנבורג .273

 תבעסק (1) :עת עסקינן ,המתחייבים הפיקוח מנגנוני את להפעיל מבלי המשולבת העסקה לביצוע

-העושה שימוש בכ ,"חשמיליון  117-של למעלה מ בשווילחברה,  מהותית( בעסקה 2) ;בעלי עניין

 

ימים לפני השלמת  4, קרי 15.10.2009היום הקובע לקביעת זכאות בעלי המניות לקבלת הדיבידנד נקבע ליום  6

 העסקה המשולבת. 
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 . החברה )!( הנכס היחיד שלאת מקופת המזומנים של החברה, קופה שהיוותה באותו המועד  90%

 
בשמה של  חתם )למעשה לוקסנבורג ה"ישנה" תחת "שרביטו" של לוקסנבורג, חתמה אינוונטק .274

 Central  של  בגורלה  גורלה  את  שקשרו"  אל חזורלפידות( על שורת הסכמי "  בשםוה"ישנה"  אינוונטק  

European מצויהשוף את המצב הפיננסי הרעוע בו הייתה תחשבדיקת נאותות  לדרושמבלי , והכל 

Central European תוך עצימת עיניים והתעלמות  נעשהזאת  כלהנרכשים באותה עת.  והנכסים

ונכסיה, לרבות דוח  Central Europeanגמורה מנתונים כלכליים פומביים בדבר מצבה החמור של 

, אשר בוצעה, הלכה למעשה, על ידי נציגי רקולייהסתמכות "עיוורת" על הערכת שווי    תוך";  מידרוג"

Central European שלהון האת שווי  וניפחה CEE Hotel אמת נתוני הסתרת ותוך; ללא היכר 

 . מהציבור גם כמו, וועדותיו החברה מדירקטוריון

 
תחת ניהולו ש שעה, וקונקרטית כללית, ואמון זהירות חובת מכל התנערות תוך פעל לוקסנבורג .275

שווים ללא היכר , במסגרתו נופח המשולבת אודות העסקה שגויפרסמה דיווח אינוונטק ושליטתו, 

, Central European-מ, לא אחרת  כאמור, כאשר על הדיווח הייתה אחראית,  "נרכשים"השל הנכסים  

 ואמונים זהירות בחובת היה חבללא כל פיקוח וביקורת מצד לוקסנבורג, אשר באותה עת 

 אינוונטק.ל

 

שאף לאחר שהעביר   שעה,  וקונקרטית  כללית,  ואמון  זהירות  חובת  מכל  התנערות  תוך  פעל  לוקסנבורג .276

אומר  גמר, שבשליטתושל אינוונטק לחברה לפידות  ממזומניה"ח ש 997,344,103 – ישיר באופן -

 "ח,ש  11,800,000דיבידנד בסך    חלוקתהובלת החלטה על  ריקון החברה, באמצעות    השלמתללהוביל  

 אינוונטקזאת נעשה והוביל בסופו של יום לתוצאה העגומה לפיה,  כל .עצמה ללפידותברובם 

, נכסיה של שוטף לניהול לה להפיק כדי בו היה שלא, בקופתה זעום סכוםעם  נותרה" חדשה"ה

  .מניבים לנכסים והפיכתם נכסיה פיתוח את לקדם או חובה את לשרת כדי בו היה שלא ובוודאי

 אליהו קמר מר – 3הנתבע של  אישיתאחריות 

. לוקסנבורג מר של אמונו איש, ויתרה נכך, לפידות חברת איש ,עודנו הנראה וכפי, היהאליהו קמר  .277

)תפקיד בו  "מנהל אדמיניסטרטיבי" :בלפידותלכאורה  "שולי"קמר נשא בתפקיד  פורמליתו בעוד

(, הרי שבפועל, קמר שלא החזיק בכל מנכ"ל לפידותלתפקיד  נההתמ, , אז19.11.2009עד ליום נשא 

ה"ישנה"  אינוונטק של בענייניה"עד צוואר"  שקוע היה ,ה"ישנה" באונוונטק "רשמית"משרה 

 . ניהולה השוטףוב

 
מהלכים הניע יבות דירקטוריון ואף שנטל חלק פעיל ודומיננטי ביכ"יד ימינו" של לוקסנבורג,  ,קמר .278

)כולל "חילוץ"   ולאישורה  העסקה המשולבתביצוע  הכשרת השטח לל  המהלך  אתבאינוונטק, ובכללם  

, לפידותאל  של חברות בעלות ערך משמעותי מאינוונטק  ביחד עם לוקסנבורג ו/או מי מטעמו  והעברה  

כמי ו, באינוונטק פקטו-דהכנושא משרה  בקמרלראות  יש. לפיכך, (בנזיד עדשים או בחינם וזאת

 את חובות הזהירות והנאמנות המוטלות עליו מכוח תפקידו בפועל.  שהפר

 
לביצוע העסקה  "דחף" עת, השאר בין, והאמונים רותיהזה חובת את והפר כשלהתרשל,  קמר .279

על  לחתוםוהוביל את אינוונטק  ,המתחייבים פיקוחו בקרההמשולבת מבלי להפעיל את מנגנוני ה

בדיקת נאותות, אשר תחשוף את המצב הפיננסי הרעוע  על להורות מבלי ,שורת הסכמי "אל חזור"

 נעשה זאת כל .(CEE Hotel)ובתוך כך חברת הבת  באותה עת מצויההייתה  Central Europeanבו 
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, אשר קוליירוהמגמתית של  המוטית שוויההערכת  על ואינטרסנטיתהסתמכות "עיוורת"  תוך

, ללא היכר CEE Hotelאת נכסיה של  וניפחה Central Europeanבוצעה, הלכה למעשה, על ידי נציגי 

 .Central Europeanחשף את מצבה הפיננסי העגום של ש דו"ח מידרוגמ ובהתעלם

  
לפרסם ה"ישנה" אינוונטק  את הובילכשל והפר את חובת הזהירות והאמונים, בין השאר, עת  קמר .280

עיל ללא היכר, כאשר על הדיווח דיווח מטעה אודות העסקה, במסגרתו נופח שווים של הנכסים ל

 .Central European-, לא אחרת מכאמורהייתה אחראית, 

 
דיבידנד  חלוקתכשל והפר את חובת הזהירות והאמונים, בין השאר, עת "קידם"  התרשל, קמר .281

 הרווח במבחן עומדת שאינה, חלוקה "הישנה" ש"ח מקופת אינוונטק 11,800,000 בסך אסורה

 מזומנים כרית בלא החלוקה לאחר תיוותר"החדשה" ינוונטק ביודעו כי א ,הפירעון יכולת ובמבחן

  (, CEE Hotelולנושי חברת הבת ה"חדשה" )  לנושיה  חייבויותיהתה  לכיסוי,  ףהשוט  לניהולה  הנדרשת

 מצבהעניין ואינטרס בכל זאת "לא עניין" את קמר, שכן זה איבד  .שרכשה הנכסים וניהול פיתוחלו

 . המשולבתבשלב שלאחר השלמת העסקה  נוגע זה שעתיד ככל, העתיד לבוא של אינוונטק

 
 על כבונוס ."מכובד")!( אישי לתגמוללו  העסקה המשולבת הביאהבשלת להקמר  של"תרומתו"  .282

ידי לוקסנבורג ולפידות, בסמוך לאחר השלמת העסקה, -קודם על זה"אופרציה", ה ניהול

 גם  כמולפידות, ו לוקסנבורגשל  םתפקיד מנכ"ל לפידות. יש בכך להעיד כי טובתל(, 19.10.2009)

 . ונושיהשל אינוונטק, בעלי מניותיה,  םעיניו, ולא טובת נגדל ועמדהם ש, שלו האישי הקידום אפיק

 
 יוסף קלרמן מר – 4הנתבע של  אישיתאחריות 

 

"ל פעל הנ יחדיו. ובלפידותמשרה באינוונטק  כנושאיוסף קלרמן שימש בתקופה הרלוונטית  מר .283

 הכספים כאיש דווח קלרמן החברות)בשתי  לפידותבחב' חשב כ ובמקביל אינוונטק' חבחשב כ

, שעה שאפשר אינהרנטיניגוד עניינים פעל ב ןקלרמבכפילות תפקידים זו,  בנושאו .(ביותר הבכיר

 ללאידי אינוונטק, -על CEE Hotelשל נכסי  רכישתם, ואת ללפידותמכירתם של נכסי אינוונטק 

 . בדיקה פיננסית ראויה

 
אופן ניהולה לבאשר ה"ישנה" כמי שהיה אחראי על הדיווח השוטף לדירקטוריון של אינוונטק  .284

 על  עמדמשלא  לכל הפחות התרשל,  ו,  שלו  והאמונים  הזהירות  חובת  את  הפרומצבה הפיננסי, קלרמן  

הציג בפני הדירקטוריון את הפגיעה  ומשלא, CEE Hotel-לבדיקת נאותות פיננסית  של עריכתה

 חלוקת דיבידנד, בהותרת אישורהצפויה לאינוונטק בעקבות העסקה המשולבת, ובוודאי לאחר 

 . השוטפת והצפויה בפעילותה להמשיךשיאפשרו לה  כספייםלא מקורות ב החברה

 
 הזהירות חובת את הפרדיווחים לבורסה, ולמצער חתם על חלקם, קלרמן ה לעכמי שהיה אחראי  .285

הדיווח על העסקה מבין ידיו, במסגרתו, כאמור,   את  הוציא, עת  לכל הפחות התרשלו,  שלו  והאמונים

 של והזעום האמיתי האת שווי ,בקירוב ולו, משקף לא אשרבשווי  CEE Hotelהוצגו נכסיה של 

 .החברה
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עמוס ואריה וובר, דורית מאי, דליה אבידר לויטן, בנימין אבירם,  "ה  ה  –  9-5הנתבעים  אישית של  אחריות  

 מר חיים

  עובר לעסקה המשולבת. ה"ישנה" חברי דירקטוריון אינוונטק, שימשו כ5-9הנתבעים  .286

 

 ;20.10.2009עסקה המשולבת ועד ל עוברבאינוונטק יו"ר הדירקטוריון שימש כ, אריה וברמר 

 ;20.10.2009עסקה המשולבת ועד ל עוברבאינוונטק   כדירקטורית השימש, גב' דורית מאי

עסקה ל עוברבאינוונטק  ית חיצונית וחברה בוועדת ביקורתכדירקטור השימש ,דליה אבידר לויטן

 ;13.5.2010והמשיכה לכהן אף לאחר העסקה המשולבת עד ליום המשולבת 

 עסקה המשולבתל עוברבאינוונטק  חיצוני וחבר בוועדת ביקורת כדירקטור שימש, מר בנימין אבירם

והמשיך לכהן אף לאחר העסקה המשולבת עד ליום  )וכן נרשם כבעל מומחיות פיננסית חשבונאית(

3.3.2011; 

 עסקה המשולבתל עובר וחבר בוועדת ביקורתבאינוונטק  חיצוני כדירקטור שימש, מר עמוס מר חיים

 ;20.10.2009ועד 

 

המתוארים לעיל, פוקחו ו/או , וקלרמן קמר ,לוקסנבורגלפידות, של  הםומחדלי הםלפיכך, מעשי .287

, דורית מאי'  הגביצוין כי    .מפוקחים ו/או מאושרים, על ידם,  מבוקריםאושרו, או צריכים היו להיות  

 .בת דודתובעלת קרבה משפחתית למר לוקסנבורג והינה דירקטורית הינה 

 
בה הם חבים כלפי והקונקרטית  הכללית, הפרו את חובת הזהירות וחובת האמונים 5-9הנתבעים  .288

 והתרשלו כלפיה.  החברה

 

העסקה דעת, כי בדוק ולהיה ל חייבאף ידע, ולמצער ה"ישנה" בנוסף, דירקטוריון אינוונטק  .289

ובבעלי המניות מלבד  , בנושיהלפגיעה אנושה בה אאלא תבי החברה עם מטיבהאינה  המשולבת

על ידי אנשי  שהובלההמשולבת הינה עסקת בעלי עניין  העסקהבהן  בנסיבותכל שכן,  לא. לפידות

עדינה קופר מספר ' הגב, במסגרתה נשאלה 6.8.2009לפידות. דוק: מלבד, ישיבת דירקטוריון מיום 

חקר ולא דרש במהותה של דירקטוריון אינוונטק לא "לצאת ידי חובה",  בחזקת ,שאלות בודדות

לרבות היו צריכים לעלות,  אולא נתן דעתו למגוון "תמרורי האזהרה" שעלו  ;העסקה המשולבת

, , את הדיווח על העסקה וסיפקה הפחות הכתיבה כלול היא שכתבה Central Europeanעובדה כי ל

בדיקת לא נערכה כי  ,עובדהל ולא נתן דעת ;CEE Hotelאת השומות לנכסיה של חברת הבת שלה 

; ולמעשה, לא נתן דעתו לדבר, אלא שימש כ"חותמת גומי" ע"י אינוונטק  CEE Hotelנאותות לנכסי  

 .23ראה נספח  .ואנשיה ללפידות

 
משטר  לנהלומשטר תאגידי תקין,  םקיו על לפקח מחובתו התנערה"ישנה" דירקטוריון אינוונטק  .290

לנהל באופן סיסטמתי את ישיבות , ו/או לשלוחיו שליטהלבעל  שאפשרעה שכזה במוסדותיו, 

 .שליטהבעל  ואותלהדירקטוריון וועדת הביקורת בנושאים הקשורים 

 
עדת וובדירקטוריון והן מליאת הבהישיבות: הן  אתוקמר הובילו וניהלו  שלוקסנבורגלא רק , דוק .291

 ים לעזוביהדירקטוריון לא דרשו מהשנחברי    –  ההצבעה  בשלב  לא  אף  -  שלב  שבשום  אלאהביקורת,  

את  לעזובלא נדרשה , בת דודתו של לוקסנבורג, דירקטורית ודורית מאי' הגב כך גם. הישיבה את

   .לוקסנבורגמר לשהיה לה  הברוראישי ה הקשרישיבות, על אף האותן 
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חלוקת דיבידנד ביום  במוסדותיואישר ה"ישנה" דירקטוריון אינוונטק ש ,העובדה היא ךמכ החמור .292

ה"ישנה" גע לפני שאינוונטק לפני מועד הקלוזינג של העסקה המשולבת, ר ימים 8, 11.10.2009

חברי  אישרוכך  ., לשון המעטהגרעונייםבנכסים ה"חופשיים" שבקופתה  המזומניםמירה את ה

ללא כרית מזומנים מינימלית שנדרשה לניהולה השוטף,  החברההדירקטוריון את הפקרתה של 

 וניהול ולפיתוח(, CEE Hotelולנושי חברת הבת ה"חדשה" ) לנושיהלכיסוי מקצת התחייבויותיה 

 חובת את והפר כשל. בקידום חלוקת הדיבידנד האמורה, דירקטוריון אינוונטק שרכשה הנכסים

 יכולת ובמבחן הרווח במבחן עומדת שאינה חלוקה והכשיר, לחברה שלו והאמונים הזהירות

  .הפירעון

 
פעלו זאת כאמור "לא עניין" את חברי הדירקטוריון, שכן אלו, כמו בעלת השליטה ונציגיה,  כל .293

איבדו כל עניין ואינטרס בהבטחת מצבה העתיד לבוא של אינוונטק, ככל בעצימת עיניים מוחלטת ו

הנ"ל לחדול , שלב בו צפויים היו מרבית -סקה המשולבת שעתיד זה נוגע בשלב שלאחר השלמת הע

 ממילא מכהונתם.

 
 לחברה שלו והאמונים הזהירות חובת את והפר חרוץכשל כישלון "הישנה" דירקטוריון אינוונטק  .294

 Central, אשר הוכן כולו על ידי המשולבת על העסקהמגמתי ומוטעה שעה שאפשר פרסום דיווח 

European , הבת חבשל  האמיתיאמורה לכאורה לאמוד את שוויה  אשר קוליירשווי  הערכתלרבות '

CEE Hotel ,העסקה תנאי עם על מנת ליצור התאמה  ומנופח דמיוני שווי לה העניקה בפועל אולם 

 . ההבנות במזכר שהתוו כפי המשולבת

 
 קולוסאליכשל כישלון "הישנה"  דירקטוריון אינוונטק למעשה, נראה כישל דבר, והלכה  בסיכומו .295

יד  כלאחראישר ו, בחטף דן, התעלם מתמרורי האזהרהפעל ברשלנות רבתי עת ו, במילוי תפקידו

וקיבל, הלכה   וקמרלעושה דבריהם האוטומטי של לפידות, לוקסנבורג    הפךת אלו,  ומפוקפק  אותעסק

  ".חיים אלוהים דבריכ" ,הנחיותיהם לומר שלא, הםלמעשה, את דברי

 דמיאן אייזקסרו"ח עדינה קופר והגב'  –מעריכי השווי , 11-ו 10 הנתבעיםאחריות אישית של 

, קוליירדמיאן אייזקס, החתומים יחדיו על הערכת השווי של  רו"ח  עדינה קופר ו  גב'המעריכי השווי   .296

הן  ולבעלי מניותיה, לנושיה, חברהביחד ולחוד לנזקים וההפסדים הכספיים שנגרמו לאחראים 

  .עליה ואה אף שנסמךבעקבות התשקיף המטעה  ובהמשך, אףבעקבות העסקה המשולבת 

 
 ביצעו שלא שעה ת שנמסרה לפתחם,ואחריהובהקפדה על , בתפקידם כשלוהתרשלו ו השווי מעריכי .297

 ועת, לרבות בחינות ההתניות אשר עמדו בבסיסן,  המקרקעין שנמסרו להםשל שומות    ראויה  ביקורת

, כי הזהירו מפורשות על אף ששומות אלושעשו שימוש מגמתי, חלקי ומוטעה בשומות האמורות, 

השווי נמנעו כאמור  מעריכי. במקרה של עסקת מכר בהן הקבועותתניות הה תקיימותהיש לבחון 

, בהתאם Central Europeanקשת המוכרת,על אף ששומות אלו נערכו לבמבחינת הדברים האמורים,  

 מרצון"מוכר  בין עסקה של ומחירה כדאיותה לשקף כדי בהן היה לא ומראש, לדרישותיה ולמצגיה

 . "מרצון לקונה

 
 ביצעו שלא שעהאחרית שנמסרה לפתחם, ה , ובקיוםבתפקידם כשלוהתרשלו ו השווי מעריכי .298

 ספקולטיבייםחישובים  וביצעו לעשות הגדילו ואף, חות הכספיים"של הדו ראויה ביקורת
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ומלאכותי,   מוכתב מראש  שווי,  CEE Hotelל    שווי מלאכותי  הביאו לכדי הענקתמניפולטיביים אשר  ו

 על בסיסו בוצעה העסקה המשולבת.

 
שהסתירו מחברי  שעהאחרית שנמסרה לפתחם, ה , ובקיוםבתפקידם כשלוהתרשלו ו השווי מעריכי .299

,  CEE Hotelמתיימרת להציג שווי אובייקטיבי וביקורתי של ה קוליירהערכת שווי  הדירקטוריון, כי

 .Central Europeanהותוותה, באופן חלקי או מלא, על ידי שהלכה למעשה, הערכת שווי  הינה

 
 טעהומבסיס כ שימשה אף, מנופחת שווי הערכת אותהכי בחלוף כחצי שנה מיום פרסומה,  דוק .300

 "ח. ש 45,561,000, במסגרתו גייסה אינוונטק סך של 26.2.2010לתשקיף מיום 

 
 של שולחנו לא ומוטעית כוזבתהערכת שווי  להבאתמעריכי השווי אחראים  לאור האמור לעיל .301

שאף שימשה לאחר מכן  ת שוויהערכ -במסגרת הדיווח על העסקה  ככזו מהלפרסוו, הדירקטוריון

 . לתשקיף ולגיוס חובמוטעה כבסיס 

 

 :מר נמרוד רינות 14נתבע אחריות אישית של ה

 
עובר  Central Europeanהינו אחד בעלי השליטה במעלה הפירמידה של  מר נמרוד רינות,, 14 הנתבע .302

להשלמת העסקה, )יחדיו עם המנוח יולי עופר ז"ל והגב' רות עופר(, והפך יחד עימם לבעלי השליטה 

ואף, באינוונטק עצמה לאחר השלמת העסקה, ודרכה  "החדשה"במעלה בפירמידה של אינוונטק 

 באינוונטק עצמה.

 
, כמו גם מטעם ז"ל רעופיולי רינות שימש לאורך כל הדרך כמוציא והמביא מטעם המנוח נמרוד מר  .303

עצמו, והיה גורם מרכזי בקידום העסקה המשולבת, בהתוויה ותכנון העסקה, זאת בשותפות מלאה, 

 ותוך מפגש רצונות ואינטרסים צרים, למול לפידות ובעל השליטה בה.

 

היה אינטרס אישי ברור בקידום )כמו גם המנוח יולי עופר ז"ל והגב' רות עופר(,  לרינותלפיכך,  .304

ה המשולבת, אשר נדרשה להם מכל הסיבות שתוארו בכתב  תביעה זה, ובכלל זאת על מנת העסק

לחלצם מעול ההלוואות והערבויות בהן נשאו, ובתוך כך אף היו בעלי אינטרס מובהק בפרסום מידע 

חלקי ומוטעה בדו"ח מעריכי השווי הישראלים, זאת על מנת שיוכל לשמש בשלב מאוחר יותר כבסיס 

 ס אג"ח שבוצע."נח" לגיו

 

  :ועזבון המנוח יולי עופר ז"ל עופר רות, הגב' 13-ו 12 יםהנתבעאחריות אישית של 

 
 "(. ה"ה עופר)להלן ביחד: "  "לז,  עופר  יולי  המנוח,  13הינה רעיית הנתבע    הגב' רות עופר,  12הנתבעת   .305

 
, המשולבת )לצד מר נמרוד רינות(לעסקה  עובר    ,Central European -ה"ה עופר היו מבעלי השליטה ב .306

שהיו ערבים באופן אישי , תוך )לרבות באינוונטק( לאחר המכירהי שליטה בעל וואף נותר

 ונספחיו 23.6.2009מזכר ההבנות מיום כלפי לפידות מכוחו של  Central Europeanלהתחייבויות 

 Centralיום התחייבותה של  באופן אישי על ערבות אוטונומית להבטחת ק  וחתמ  ך כך, ובתו(2)נספח  

European  בהתאם לאופציית  "החדשה"ונטק ומהון המניות של אינ 11%לרכושPUT  שהוקנתה

 . . ד' למזכר ההבנות(2.3)ר' נספח  23.6.2009מיום .ב' למזכר ההבנות 2.3ללפידות בהוראת סעיף 
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מכל הסיבות הם היה אינטרס אישי ברור בקידום העסקה המשולבת, אשר נדרשה לעופר  לה"ה .307

שתוארו בכתב  תביעה זה, ובכלל זאת על מנת לחלצם מעול ההלוואות והערבויות בהן נשאו, ובתוך 

כך אף היו בעלי אינטרס מובהק בפרסום מידע חלקי ומוטעה בדו"ח מעריכי השווי הישראלים, זאת 

 .שבוצעגיוס אג"ח על מנת שיוכל לשמש בשלב מאוחר יותר כבסיס "נח" ל

 

המקום להבהיר, וזאת למען הסר ספק, כי ה"ה עופר נטלו חלק מהותי ופעיל בעסקה המשולבת, כאן   .308

 ואף התכבדו לערוך את טקס החתימה על מסמכי העסקה בביתם.

 :מר רן בר תקווה 17הנתבע אחריות אישית של 

קה עובר לביצוע העס Central Europeanבחברת  כסמנכ"ל כספיםמר רן בר תקווה כיהן  17 הנתבע .309

המשולבת ועל כן, הינו הגורם האחראי, ביחד עם אחרים, לנתונים החשבונאיים המטעים של נכסי 

Central European .בהונגריה כפי שאלו נמסרו למערכי השווי הישראליים 

 
 BDOהחשבון  אי, פירמת רו25 הנתבעתאחריות אישית של 

 

רו"ח חופית "(, באמצעות שותפה בכירה, "BDO)להלן  האפטזיו  – BDOרואי החשבון  פירמת .310

,  Central Europeanאינוונטק ה"חדשה", היא  של םאחשבון של חברת הה יכרוא שימשה, גוטסדינר

 Central Europeanידי -, החל מ"רכישתה" עלעצמה "החדשה" , ושל אינוונטק2007 משנתהחל 

 במסגרת העסקה המשולבת. 

 
311. BDO העסקה לנזקים וההפסדים הכספיים שנגרמו לאינוונטק בעקבות  ,ולחוד ביחד ,אחראית

בשל פעולותיה ו/או ו  ,המשולבת הערכות וחוות הדעת השמאיות והכלכליות השגויות שצורפו לעסקה

נתבעת הנ"ל, הושל חובת הנאמנות אותה חבה  ים הפרות בוטות של הוראות הדיןמחדליה המהוו

 ההבקיא  Central Europeanיותה רואה החשבון המבקר של  לחברה, לנושיה ולבעלי מניותיה, מכח ה

, ומכאן הייתה להיות בקיא בנתוניה הכספיים, החשבוניים ובשווי הראוי של נכסיה הו/או אמור

 . ידעה ו/או אמורה לדעת על הפרטים המטעים והמגמתיים שניתנו בהערכת השווי

 
עדינה  גב'ההשווי  מעריכילשהועבר כלכלי החשבוני והמידע הסיפקה  BDOיובהר בהקשר זה, כי  .312

היא הייתה זו אשר  ואף, על ידה שבוקרו CEE Hotel שללרבות דוחות דמיאן אייזקס, רו"ח קופר ו

ואף הנחתה אותם וכיוונה אותם לעבר היעד  ם ובחרה בהם למשימה האמורהתיאמה את עבודת

 .הנדרש

 

  לאחר  , הסף שומרי ויתר, השליטה, הדירקטורים ונושאי המשרה בעליאחריות אישית של . 2.6

  :עסקה המשולבתה השלמת

 :על הנתבעים. 6.2.1

 נפט לישראל בע"מ מחפשיחברת  לפידות – 1  תנתבעה

שימשה, דה פקטו, כבעלת שליטה ולמצער בעלת עניין באינוונטק אף לאחר ביצוע העסקה   1הנתבעת   .313

, לגביהן ניתנה "החדשה" ממניות אינוונטק 14%-והמשיכה לאחוז בידה כהמשולבת, זאת מאחר 
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 .ןכשולר עופר רות' וגב Central Europeanלחייב את    PUTאופציית, מזכר ההבנותלה, ב

 

בדירקטוריון החברה אף לאחר מטעמה  זכות למינוי דירקטוריםבהמשיכה להחזיק  1הנתבעת  .314

 המעמידה לצידה את החובות הקבועים בדין., זכות ביצוע העסקה המשולבת

 :, הגב' דליה אבידר לויטין ומר בנימין אבירם8-ו 7 יםהנתבע

 רחברה עובחיצוניים בכדירקטורים    כיהנו  ,גב' דליה אבידר לויטין ומר בנימין אבירם  8-ו  7הנתבעים   .315

לעסקה המשולבת, אך המשיכו לכהן בתפקידם, גם בדירקטוריון אינוונטק "החדשה", תחת בעלתה 

)הגב'   13.5.2010זאת עד ליום  (,  PUT-ובעלת אופציית ה  –המוכרת    -)כנציגי לפידות    השליטה החדשה

 )מר אבירם(. 3.3.2011-אבידר( ו

 דמיאן אייזקסרו"ח עדינה קופר והגב'  –, מעריכי השווי 11-ו 10 הנתבעים

, קוליירדמיאן אייזקס, החתומים יחדיו על הערכת השווי של  רו"ח  עדינה קופר ו  גב'המעריכי השווי   .316

ולבעלי מניותיה, הן  לנושיה, חברהאחראים ביחד ולחוד לנזקים וההפסדים הכספיים שנגרמו ל

  .עליה הוא אף שנסמךבעקבות התשקיף המטעה בהמשך, הן ובעקבות העסקה המשולבת 

 

 :ועזבון המנוח יולי עופר ז"ל עופר רותהגב'  13-ו 12 יםהנתבע

 
"(. ה"ה עופר ה"ה עופרהמנוח יולי עופר, ז"ל )להלן ביחד: "רעיית  הינה    הגב' רות עופר,  12הנתבעת  .317

 , לאחר ביצועה של העסקה המשולבת. "החדשה" שימשו יחדיו כבעלי השליטה בחברת אינוונטק

 
י שליטה עובר למכירתה, ואף נותרה בעל  ,Central European-ה"ה עופר היו מבעלי השליטה ב  בנוסף, .318

כלפי לפידות מכוחו   Central Europeanשהיו ערבים באופן אישי להתחייבויות לאחר המכירה, תוך 

באופן אישי על ערבות אוטונומית  וחתמ ך כךונספחיו, ובתו 23.6.2009מזכר ההבנות מיום של 

 "החדשה"ונטק  ומהון המניות של אינ  11%  לרכוש   Central Europeanלהבטחת קיום התחייבותה של

)ר'   23.6.2009מיום  .ב' למזכר ההבנות  2.3שהוקנתה ללפידות בהוראת סעיף    PUTבהתאם לאופציית  

 . (2, נספח . ד' למזכר ההבנות2.3נספח 

 
היה אינטרס אישי ברור בניהול החברה לאחר מכירתה בדרך שיהיה בה כדי עופר  לה"הלפיכך,  .319

אף בין השאר באמצעות גיוס אג"ח בהתבססות על מידע מוטעה וחלקי,  להעשיר את קופת מזומניה,  

אם היה בדבר כדי לפעול בניגוד לטובתם של בעלי מניות המיעוט, של נושי החברה בכלל, ושל בעלי 

על מנת שהחברה תוכל לעמוד בהתחייבותה לרכישת יתרת זאת בוצע, בין השאר, כל  .ח בפרטהאג"

, ומבלי שלפידות "תחזור" אל ה"ה שהוקנתה ללפידות PUT-ה בהתאם לאופצייתמניות אינוונטק 

, כמו גם עופר )ולאחר מות המנוח עופר אל עזבונו( ותבקש לממש את הערבות האישית עליה חתמו

 .ם מעול ההתחייבויות והערבויות בהן נשאו, כפי שפורט לעילעל מנת לחלצ

 

 :מר נמרוד רינות 14הנתבע 

 
עובר  Central Europeanהינו אחד בעלי השליטה במעלה הפירמידה של  מר נמרוד רינות,, 14 הנתבע .320

עופר(, והפך יחד עימם לבעלי השליטה במעלה בפירמידה של  ה"הלהשלמת העסקה, )יחדיו עם 

 ., ודרכה באינוונטק עצמהלאחר השלמת העסקה "החדשה"אינוונטק 
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שימש לאורך כל הדרך כמוציא והמביא מטעם המנוח עופר, כמו גם מטעם עצמו, רינות נמרוד מר  .321

מהותי שבוצע בחברה לאחר מכן, והיה גורם מרכזי בקידום העסקה המשולבת, כמו גם בכל מהלך 

 באינוונטק החדשה.

 :פנינה דבורין, מר אברהם רינות, מר רן בר תקווה, מר דניאל פלטיה"ה  18-15 יםהנתבע

פנינה דבורין, מר אברהם רינות, מר רן בר תקווה, מר דניאל פלטי, והגב' דפנה , ה"ה  15-18הנתבעים   .322

 15-18הנתבעים  לאחר ביצוע העסקה המשולבת.    "החדשה"אינוונטק  כדירקטורים במונו לכהן    ,כהן

 מונו לתפקידם, הלכה למעשה, מטעם בעלי השליטה החדשים בחברה. 

 
 , מר דניאל פלטי, שימש במועדים האמורים כיו"ר דירקטוריון החברה.18הנתבע  .323

 

 :הגב' דפנה כהן 19  תהנתבע

לאחר ביצוע ההנפקה, ומונתה,  "החדשה"טורית באינוונטק מונתה לכהן כדירק ,דפנה כהן הגב' .324

 הלכה למעשה, מטעם בעלי השליטה החדשים בחברה. 

 

 :ה"ה מר דוד ליטבק, מר יצחק רובינשטיין ומר דניאל מושייף 22-20 יםהנתבע

מונו לכהן  ,מר דוד ליטבק, מר יצחק רובינשטיין ומר דניאל מושייף, ה"ה 20-22הנתבעים  .325

 . ההנפקהכדירקטורים חיצוניים בחברה במועדים שונים לאחר ביצוע 

 :יוסי בנבנישתימר ו, פארןטוביה אורלי ד"ר ה"ה  32-42 יםהנתבע

, שימשו במועדים שונים, שלאחר בנבנישתימר יוסי ו, פארןטוביה אורלי ה"ה ד"ר  ,23-24הנתבעים  .326

 כמנכ"ל וסמנכ"ל כספים של החברה.  ההנפקהביצוע 

 BDOהחשבון  אירו, פירמת 25ת הנתבע

327. BDO ,חשבון של חברת הכרואת  שימשה, רו"ח חופית גוטסדינר, באמצעות שותפה בכירה בפירמה

 חברת, ושל  2007  משנתהזכורה ל"טוב", החל    Central Europeanאינוונטק ה"חדשה", היא    של  םאה

 במסגרת העסקה המשולבת.  Central Europeanידי -, החל מ"רכישתה" עלעצמהאינוונטק 

  :18-12-, ו8-7 ,2-1 הנתבעיםאישית של חריות א. 6.2.2

אחראים לנזקים וההפסדים הכספיים שנגרמו  ,ביחד ולחוד כולם , 12-18-, ו7-8 ,1-2 הנתבעים .328

בדירקטוריון החברה, באי בחינה   השגויפרסום התשקיף    אישור  בעקבותהחדשה ולנושיה  לאינוונטק  

חוב בעקבותיו, כולם בשל הגיוס לו ,יויעים בו והתאמתם למסקנותנדרשת של הפרטים המופ

דין, חובות הזהירות הכללית, פעולותיהם ו/או מחדליהם המהווים הפרות בוטות של הוראות ה

המושגית והקונקרטית )שיקראו להלן "חובות הזהירות" ו/או "חובת הזהירות", הכל לפי העניין(, 

כל אחד במעמדו, בתחומו ותפקידו, ומבלי לגרוע מהפירוט אשר נפרס עד כה ובכך גרמו לקריסת 

רשלות ו/או הפרת חובת החברה ופגיעה בנושיה, לרבות מחזיקי האג"ח, בהתנהלותם המהווה הת
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זהירות ו/או הפרת חובת נאמנות ו/או טעות ו/או הצהרה מטעה ו/או הצהרה מוטעית ו/או מחדל 

 .ו/או חריגה מסמכות ו/או כל מעשה או מחדל אחר שנעשה על ידם בניגוד לדין

 
תחת ידם תשקיף המכיל בתוכו   אושר  עתכשלו בתפקידם    ,ביחד ולחוד  כולם  ,  12-18-, ו7-8הנתבעים   .329

אותו שווי אשר  נותר CEE Hotel, ובכלל זה כי שווי בלא שמהימנותם נבחנה על ידם שגוייםטים פר

שומות קושמן  ועל קולייר, בהתבסס על הערכת שווי המשולבת נקבע במסגרת הדיווח על העסקה

קפילד הינן שומות מותנות אשר ווייקפילד, למרות שידעו או היה עליהם לדעת, כי שומות קושמן וויי

כן הערכת השווי של קולייר שגויה; ולמרות שידעו או  ההתניות העומדות בבסיסן לא התקיימו, ועל

השתנו, כך למשל  קושמןושומת  קולייר שווויהיה עליהם לדעת, כי ההנחות עליהן התבססו הערכת 

 .וכדומה בשוויו ידהיר, Starwoodהפסקת הסכם הניהול של מלון מרידיאן כחלק מרשת 

 
תחת ידם תשקיף המכיל בתוכו   פורסם  עת,  בתפקידם  כשלו  ,כולם ביחד ולחוד  12-18-, ו7-8הנתבעים   .330

 ;בלא שמהימנותם נבחנה על ידם שגוייםטים פר

 
כשלו כישלון נחרץ במילוי תפקידם, הן כל אחד בתפקידו ובמועדו,  ,   12-18-, ו7-8הנתבעים למעשה,  .331

בהתבסס על מידע  ש"ח 45,000,000-כאשר גייסו למעלה מ ,כחברי דירקטוריוןכנושאי משרה והן 

מוטעה, כאשר ניתן היה להבין בנקל, בשים לב לשוויה האמיתי של אינוונטק במועד לקוי, חלקי, ו

 פרסום התשקיף, כי אינוונטק לא תצליח לעמוד בפירעון האג"ח, לאור התחייבויותיה הקודמות. 

  

, ובאחריות שנמסרה לפתחם מכח הדין בתפקידם כשלו ,כולם ביחד ולחוד 21-25 -ו 12-19ם הנתבעי .332

 8בסך הגבוה פי  ADIRA דמי תיווך בעסקת  לתשלום החברההם למול מתן התחייבות עצמו עיני עת

מהסכום שדווח ואושר בדירקטוריון, וכן התרשלו וכשלו בתפקידם עת אפשרו "לעצום עין" למול 

חובו של מר יום טוב ומתן האפשרות לחברה להעביר אליו את "חלקו" בתקבולי העסקה בלא לקזז 

 מהם את חובו.

 
נתנו  עת,  ובאחריות שנמסרה לפתחם מכח הדין בתפקידם  כשלו  ,כולם ביחד ולחוד,  12-24עים  הנתב .333

ידם לביצוע עסקת "הרברט סמואל" בלא לבחון את אפיק ההשקעה והתאמתו לתשקיף, את 

 .כדאיותו, ובסופו של יום אף בלא לבחון את כדאיות מכירת הזכויות בפרויקט

 
נמנעו מלפעול, ולמצער נמנעו  עת, בתפקידם כשלו ,ביחד ולחודכולם , 12-25-, ו7-8הנתבעים  .334

אף והייתה  מלהורות להנהלת החברה לפעול, לגביית הלוואה כספית שניתנה למר אריה יום טוב

 עליהם חובה לעשות כן.

 
נמנעו מלפעול, ולמצער נמנעו  עת, בתפקידם כשלו ,כולם ביחד ולחוד ,14-25-, ו7-8הנתבעים  .335

אף והייתה  ,מלהורות להנהלת החברה לפעול, לגביית הלוואה כספית שניתנה למר למנוח עופר ז"ל

ולאישור שלא כדין של הענקת הלוואה חדשה למנוח, ומכאן אחראים  ,עליהם חובה לעשות כן

 בתוצאות הליך האכיפה המנהלית שתואר לעיל.

 דמיאן אייזקסרו"ח עדינה קופר ו הגב' –, מעריכי השווי 11-ו 10 הנתבעיםאחריות אישית של 

, קוליירדמיאן אייזקס, החתומים יחדיו על הערכת השווי של  רו"ח  עדינה קופר ו  גב'המעריכי השווי   .336

 אףולבעלי מניותיה,  לנושיה, חברהאחראים ביחד ולחוד לנזקים וההפסדים הכספיים שנגרמו ל

 . תשקיףב בשל השימוש באותה הערכת השוויהעסקה המשולבת  לאחר
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 טעהומבסיס  כ  שימשה  אף,  מנופחת  שווי  הערכת  אותהבחלוף כחצי שנה מיום פרסומה,    כאמור לעיל,   .337

 "ח. ש 45,561,000, במסגרתו גייסה אינוונטק סך של 26.2.2010לתשקיף מיום 

 
 של שולחנו לא ומוטעית כוזבתהערכת שווי  להבאתמעריכי השווי אחראים  לאור האמור לעיל .338

 . במסגרת תשקיף וגיוס חוב ככזו מהלפרסוו, הדירקטוריון

 לתשקיף השגוי: BDO החשבון יארו, פירמת 52 הנתבעתאחריות אישית של . 6.2.3

רו"ח חופית באמצעות שותפה בכירה בפירמה,    ,האפטזיו    –  BDOרואי החשבון    פירמתכאמור לעיל,   .339

  Central Europeanאינוונטק ה"חדשה", היא  של םאחשבון של חברת ההכרואת  שימשה, גוטסדינר

ידי -, החל מ"רכישתה" עלעצמה"החדשה" אינוונטק  חברת, ושל 2007 משנתהזכורה ל"טוב", החל 

Central European  .במסגרת העסקה המשולבת 

 
340. BDO  לנזקים וההפסדים הכספיים שנגרמו לאינוונטק בעקבות התשקיף ולחוד  ביחדאחראית

  .ים הפרות בוטות של הוראות הדיןבשל פעולותיה ו/או מחדליה המהוו ,השגוי

 
עבודת הביקורת הרשלנית שביצעה , ומבלי לגרוע מהפירוט אשר נפרס עד כה ,להלןכפי שיפורט  .341

BDO חריף ביטוי, למעשה הלכה היו, בבסיסו המצויים החשבונאיים הפרטים ועל התשקיף על 

מסירת פרטים  לכדי יום של בסופו כאמור שהביאה ותהתנער, מתפקידו סף שומר להתנערות

 רחוקים שהיו ריאליםלכדי גיוס הון בערכים בלתי  ,הלכה למעשה ,הוהביא –בתשקיף  שגויים

 של החברה במועד הגיוס.  ,והנכון המעשי, הכספיאת ערכה  מלשקף

 
342. BDO ,כשומר סף, שחשיבות ביצוע תפקידו בנאמנות ובדבקות יתרה הינה ראשונה  בתפקידה כשלה

, לרבות התשקיף  טיוטת, שעה שלא ביקרה כראוי את  האג"ח  רוכשיבמעלתה להבטחת השקעתם של  

 מונים  עשרותגבוה    שוויונכסיה    לאינוונטק  ששיקפו  נתונים,  הבבסיס  העומדים  הנתונים  את  ובייחוד

  .עת באותהוהראוי  האמיתימשוויה 

 
343. BDO  ,הנתונים  את  לרבות,  התשקיף  טיוטת, שעה שלא ביקרה כראוי את  סף  כשומר  בתפקידה  כשלה 

עליהן נסמך התשקיף.  ווייקפילד קושמןהערכת שווי קולייר ושומות  זאת ובכלל, בבסיסו העומדים

, באמצעות רו"ח BDOכי  עלה, זו תובענה להגשת עובר שבוצעהישראלים מעריכי השווי  תשאולמ

גוטסדינר הכירה לעומק את הערכת השווי של קולייר, עברה על טיוטות, שכתבה אותן ואף הוסיפה 

גוטסידנר כאשת הקשר שלהם בכל הקשור להערכת  "חרו. למעשה, מעריכי השווי מצביעים על מלל

 השווי של קולייר. 

 
 Centralחשבון של  הכרואת    שימשהגוטסדינר,  , באמצעות רו"ח  BDO-ו  מאחר  כי  ,זה  בעניין  יוזכר .344

European  ואת הנתונים הקודרים  מידרוג, הרי שזו הכירה לפני ולפנים את דו"ח 2007החל משנת

דבר שהיה בו בפני עצמו כדי להצביע על חוסר היגיון מובהק, לשון המעטה,  העומדים מאחוריו.

 תשקיף שנסמכה עליה.בנתונים שנמסרו בהערכת השווי של קולייר ובטיוטת ה

 
345. BDO  ,שוויה של אינוונטקל ביחסבפני הציבור  שגוילמעשה, ליצירת מצג כן, הלכה  אםאחראית 

שלא כדין  "חש 45,000,000-של למעלה מולגיוס חוב בסך  ,CEE Hotel הבתה"חדשה" וחברת 
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 .נתונים שגוייםובהתבסס על 

  
ה, יבנוש האנושהפגיעה בקריסת החברה וב בעל חשיבות מכריעה תפקיד BDO נטלה על עצמה ובכך .346

התרשלות ו/או פזיזות ו/או טעות ו/או , כאמורמהווה  BDO התנהלותב .לרבות מחזיקי האג"ח

הצהרה מטעה ו/או הצהרה מוטעית ו/או מחדל ו/או חריגה מסמכות ו/או כל מעשה או מחדל אחר 

 .שנעשה על ידם בניגוד לדין

 
 פרופורמהכשלה עת העריכה בהערכת יתר את שווי הונה של החברה לצורך הכנת דו"ח   BDOבנוסף .347

, זאת בדרך שהיווה את התשתית לגיוס אג"ח שביצעה החברה )לרבות הבסיס למצגת למשקיעים(

 . בה ההשקעה וכדאיות נכסיה, החברה שווי של שגויה להצגהשגרמה 

 

)סוף רבעון  30.9.2019 פורמה ליום ודו"ח פר נההכי BDO אג"ח,כהכנה לפרסום תשקיף לצורך גיוס 

החברה על סך של  נה שלהוהעמידה את  BDO, 13.12.2009 יוםבהאמור, שפורסם דוח ב (.3

ש"ח. באופן נטול כל הסבר מניח את הדעת, )ללא מניות מיעוט ולאחר חלוקת דיבידנד(    132,183,000

, הפחית את הונה של החברה 26.2.2010תשקיף, ביום שפורסם במסגרת ה דו"ח פרופורמהאותו 

 .בלבד  שקל  103,170,000  מיליון ש"ח והעמידו על סך של  30-ב  ,לעיל  השליטה  המניות  לבעלי  המיוחס

 לאחר, יום אחד בלבד 29.3.2010 ביום)שפורסם שנתי מבוקר הח דו"שווי שהתכווץ אף יותר, ב

  .ש"ח בלבד 91,896,000 של סךל, (פתיחת המסחר באג"ח

 
פרסמה החברה את דוחותיה הכספיים ליום  עתכחמור אף יותר,  בהמשךהאמור התגלה  המחדל .348

 3בדיעבד כי שווי החברה המדווח )לצורך השוואה בדוחות( לרבעון  הסתבר שם( 3)רבעון  30.9.2010

שפורסם  הפרופורמ"ח בדו במעמד לחברה שניתן"ח ש 103,170,000 -מ פלא בדרך התכווץ, 2009-

 למרות וזאת, בלבד"ח ש 60,733,000 -ל(, לאישורו הבסיס את)והיווה  התשקיף לפרסוםבסמוך 

 בדוחות לחברה שניתנה מזו שווי הפחתת שהצדיק אירוע כל בחברה התרחש לא זו תקופה שבמהלך

 .קודם שנה פורסמו פרופורמה

 :סיכום וסעדים. 7

נוכח כל האמור לעיל, בית המשפט הנכבד מתבקש לזמן את הנתבעים לדין, להורות כמבוקש בכתב  .349

 , לשלם לתובעת את הסכומים הנתבעים לעיל וכדלקמן:ביחד ולחודתביעה זה ולחייבם, 
 

החברה בשל נזקי והפסדי בגין בהתאם לחוות דעתו של המעריך כלכלי המצורפת לבקשה זו,  •

ביחד , 25-ו, 17, 1-14תבקש לחייב את הנתבעים יבית המשפט הנכבד העסקה המשולבת, 

 ש"ח 109,909,771העומד על סך  ,19.10.2009 נכון ליום, ש"ח 81,700,000, בסך של ולחוד

ובחוות הדעת  כמתואר בהרחבה לעיל , הכל18.9.2019 ליום נכוןריבית והצמדה כדין כולל 

 .המצ"ב
 

, העילות הקשורות בתשקיףבגין  לחוות דעתו של המעריך כלכלי המצורפת לבקשה זו,  בהתאם   •

תשלום , בביחד ולחוד ,25-ו 18-10 ,7-8, 1-2לחייב את הנתבעים תבקש יבית המשפט הנכבד 

מלא יתרת החוב הבלתי מסולקת של אגרות החוב, לרבות הריבית ההסכמית הקבועה 

-כעל סך של   18.9.2019העומד נכון ליום  סכום בתשקיף, וזאת עד ליום התשלום הפועל, 

של המומחה הכלכלי, רו"ח ובחוות הדעת  לעילכמתואר בהרחבה הכל , "חש 42,000,000

 כתב תביעה זה.ל, א נספחכ המצ"ביצחק עידן, 
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, מתבקש בבית המשפט הנכבד לחייב את העילות הקשורות ב"הלוואת אריה יום טוב"בגין  •

העמדת  )נכון ליוםאירו  216,000 שלנומינאלי , בסך ביחד ולחוד, 25-12 -, ו8-7 הנתבעים 

 סך נושא ריבית, 18.9.2019 ליום נכון ,המהווה סכום (30.5.2006 החברה יההלוואה ע"

 ל אירו, סכום בשקלים השווה 416,809 לש)בהתאם להוראות הסכם ההלוואה( והצמדה 

   .(ש"ח 4.0316)לפי שער יציג   "חש 1,680,407

 
 .45נספח כ במצ" וריבית הסכמית להלוואת אריה יום טובתחשיב הצמדה  -

 

הקשורות בהפחתה בלתי סבירה ולא מאושרת של סך התקבולים בעסקת העילות בגין  •

ADIRA, מתבקש בבית המשפט הנכבד לחייב את יורו,  6,000,000 -יורו ל 6,500,000 -מ

-סך שקלי של )יורו  500,000 שלנומינאלי , בסך ביחד ולחוד ,21-25 -ו 12-19הנתבעים 

נכון למועד הגשת  ,המהווהסכום  ([4.8173]שער יציג  2012מאי , 31יום לנכון  2,408,650

   ."חש 2,894,707.60 ל שוהצמדה  סך נושא ריבית [18.9.2019 ליום נכוןהתובענה ]

 

מתבקש בבית המשפט  ,ADIRAמופרזים בעסקת דמי תיווך  תשלוםבהעילות הקשורות בגין  •

סך ) יורו 844,000 שלנומינאלי , בסך ביחד ולחוד ,21-25 -ו 12-19הנכבד לחייב את הנתבעים 

נכון למועד  ,המהווהסכום    ([4.8173]שער יציג   2012מאי   31נכון ליום,   4,065,801.2  שקלי של

   ."חש 4,491,012ל שוהצמדה  סך נושא ריבית, [18.9.2019 ליום נכוןהגשת התובענה ]

 

באי גביית חוב המס של המנוח יולי עופר ז"ל לרשויות המס בהונגריה העילות הקשורות בגין  •

מתבקש בבית המשפט הנכבד לחייב את )ותשלומו ע"י החברה(  ADIRAבמסגרת עסקת 

 סך שקלי של .יורו 335,000 שלנומינאלי , בסך ביחד ולחוד ,21-25 -ו 14-19הנתבעים 

נכון למועד הגשת  ,המהווהסכום  ([4.8173]שער יציג  2012מאי    31נכון ליום,  1,613,795.5

   ."חש 1,909,062ל שוהצמדה  סך נושא ריבית [18.9.2019 ליום נכוןהתובענה ]

 

, ז"ל עופר יולי המנוח בהלוואות הקשור המנהלית האכיפה בהליך הקשורות העילותבגין  •

נומינאלי בסך  ,ביחד ולחוד, 14-25-, ו7-8הנתבעים מתבקש בבית המשפט הנכבד לחייב את 

 נכון  ,ש"ח  398,392  -, סך נושא ריבית והצמדה השווה ל(1.1.2013)נכון ליום    ש"ח  345,000  של

 .18.9.2019 ליום
 

 ונחוץ שימצא לנכון בנסיבות העניין.להורות על מתן כל סעד ראוי בית המשפט הנכבד  יתבקש כן .350

 

 הנאמןב"כ  זו ובשכ"ט    תובענהבהוצאות בגין  הנתבעים  תבקש לחייב את  יבית המשפט הנכבד  כמו כן,   .351

 .הנושים להסדר

 

_____________ ____________ _______________ 

 עדי פיגל, עו"ד      "דעו, וייזר דקל "דעו, בנקל יוסף

 שבלת ושות'                       

 הנושים להסדר הנאמן"כ ב           

 פיגל, עורכי דין-פרץ  

 הנאמן להסדר הנושים

 

 

 



 2נספח מס' 
 ( 52לבקשה מס' )



 
 

 :נו משרדי 
 

 11גין רחוב מנחם ב
 52681ת גן רמ

 03-5665006ן: טלפו
 70747-144194/פקס: 

info@bakertilly.co.il 
www.bakertilly.co.il 

Baker Tilly  טבחהינו שמה המסחרי של הורוביץ עידן סבו טבת & כהן 
 .Baker Tilly Internationalרמה עצמאית ברשת ראיית החשבון הפירמה הינה פי

 .Baker Tilly Internationalשהוענק על ידי  ןרישיותחת  ו נמצאים בשימושהקשור אליוהלוגו  Baker Tillyהשם 
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 2019ר מבפטבס 19: תאריך

 

 חוות דעת מומחה

 

 

 רו"ח יצחק עידן ; רו"ח עומר סרבינסקי  שם המומחה:

 רואי חשבון  -הורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבח  -בייקר טילי   מקום עבודתו:

 גן-, רמת11 בגין חםנמ וברח   כתובת:

 

 אינוונטק סנטראל מלונות בע"מ )בהסדר נושים( ל ש נושיםלהסדר  ןכנאמבתפקידו  די פיגלעו"ד עע"י  נומטה נתבקש מיםהחתו ואנ

 .להלן נובנושאים שיפורטו בגוף חוות דעת נו, לחוות דעת"(החברה" או " אינוונטק)" , "(בעל התפקיד" או " המנהל המיוחד)" 

שלעניין הוראות החוק הפלילי היטב  נובזאת כי ידוע ל יםמצהיר והמשפט, והננת יבבת זו במקום עדו נואת חוות דעת םיננות והננ

 ידי, כדין עדות בבית המשפט.-זו כשהיא חתומה על נובשבועה בבית המשפט, דין חוות דעתבדבר עדות שקר 

 נווניסיונינו ידיעתשית לפי מיטב נע זות וות דע, וחנודעתא הנדון בחוות יעה אישית לנושכל עניין פרטי או נג נו, כי אין ליםמצהיר ואנ

 המקצועיים.

 

 :נולהלן חוות דעת

 

  

 ________________ ______ חתימה   _____________________ תאריך
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חברה ו/או כל מידע ה לש ימבה ו/או על דיווחים ומידע פוהנתונים בחוות דעת זו מבוססים על דוחותיה הכספיים של החבר

יש להתייחס בזהירות הראויה וכן חומרים פנימיים של החברה שנתקבלו על ידי המנהל המיוחד. מכל מקום,  ציבורי אחר

 המובאים בדוח הנ"ל.לנתונים 

 

ה וותהלא זאת, עבודתנו לא תחשב ו אור. לנים כאמוראו אימות של הנתו/ו בלתי תלויה וללת בדיקהמסגרת עבודתנו אינה כ

בפועל עלולות להיות שונות באופן מהותי  . חשוב להדגיש כי התוצאותנתונים אלהשלמותם או דיוקם של  ,ישור לנכונותםא

  וצאה מגורמים שונים.הצופות פני העתיד, כתתחזיות ו/או האמירות מה

 

ק החברות בעניין לחו 'יח 350אם לסעיף תעם בית המשפט בהכמומחה שמונה מטכותבי חוות דעת זו שימשו ן, כי יצויי

 .היקי אגרות החוב שלאינוונטק לבין מחזהסדר חוב בין 

 

 

 .Baker Tilly Internationalהורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבח הינה פירמה עצמאית ברשת הבינלאומית 

 

Baker Tilly International Limited רשת מגדירה עצמה כך. עצמה וכל אחת מהפירמות בני פבת פטימה החברה ברשת הינה ישות משהינה פירמה בריטית. כל פירBaker Tilly UK 

Group LLP  –  הפירמה העצמאית של הרשת באנגליה, הינה הבעלים של הסימן המסחריBaker Tillyטבת & כהן טבח אינה הסוכנת של  עידן סבו . הורוביץBaker Tilly 

International ית להתקשר בשם ה רשאואינBaker Tilly Internationalם , או להתחייב בשBaker Tilly Internationalלאף אחת מ .- Baker Tilly International הורוביץ עידן סבו ,

 של פירמה אחרת ברשת.קיימת חבות לכל פעולה, הזנחה או מחדל לא  Baker Tilly Internationalשל  טבת & כהן טבח, או מי מהפירמות העצמאית האחרות
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 עבודהסגרת ה מ :1 פרק

 ילכל 1.1

 באוקטובר 24ביום  ל כחברה פרטיתבישרא התאגדה "(החברה" או "אינוונטק)"  ראל מלונות בע"מ )בהסדר נושים(טק סנטאינוונ

  .אביב-ערך בתל סה לניירותלמסחר בבורנרשמו  יהותמניו כה החברה לציבוריתהפ 1998באוגוסט  בחודש. 1993

 

לפידות חברת מחפשי נפט בע"מ  ,שליטה בה באותה העתת הלבע ,נטקווינמחייב" בין א נחתם "מזכר הבנות 2009בחודש יוני 

 2009יוני  ותר הבנ"(. מזכ2009מזכר הבנות יוני "( )"ל יורופיאןסנטראנטראל יורופיאן אסטייטס אן.וי )"ן סלביו"( ותלפיד)" 

סנטראל )" CEE Hotel Holdings BVאן את השליטה בחברת קה משולשת לפיה החברה רוכשת מסנטראל יורופיעסל מתייחס

ון וזכויות ההצבעה מהה 88% -, שהיוו לאותו מועד כבאינוונטקת לפידות "( ובמקביל רוכשת סנטראל יורופיאן את אחזקומלונות

 "(.העסקה המשולבתבאינוונטק )" 

 

ג נהקלוזי םוי ת, כאשריב לביצוע העסקה המשולב, נחתם הסכם מחי2009ני בהמשך למזכר הבנות יו ,2009בספטמבר  17ביום 

 . 2009באוקטובר  19נקבע ל 

 

לחוות דעתנו על התנהלות חברת אינוונטק  ,אינוונטקב שיםונמנהל המיוחד להסדר כ בתפקידו די פיגלעו"ד ענתבקשנו על ידי 

 העסקה המשולבתביצוע  נות,סנטראל מלורכישת  תטרום ביצוע עסק ,2009 נתש שהחלה בתחילתופה ה בתקים שלוהאורגנ

, והכל בקשר עם נזקים לבתמשוהעסקה הלביצוע ה עובר של החברחוב  רות, הנפקת אגיהובעלי מניות וונטקנל איה עיתעוהשפו

 .עתחוות הדורט בפי שיפוכ לוונטיםים הרבמועדעלי מניותיה ומחזיקי אגרות החוב שלה שנגרמו לאינוונטק, ב

 

ק החברות בעניין הסדר חוב יח' לחו 350אם לסעיף שפט בהתמהת כמומחה שמונה מטעם ביזו שימשו כותבי חוות דעת ן, כי יצויי

 .היקי אגרות החוב שלאינוונטק לבין מחזבין 

 

 מקורות מידע  1.2

 השאר: יןלו, במתן חוות הדעת כל לצורך נוימשו אותקורות המידע ששמ

  יות לחוות הדעתונטרלולתקופות ה אינוונטקשל  יםרקוהמבוקרים והס ייםדוחותיה הכספ .1

  יות לחוות הדעתונטרלולתקופות ה לפידותשל  יםרקורים והסבוקהמ פייםסכה דוחותיה .2

 יות לחוות הדעתונטרלופות הלתקו פיאןאל יורונטרסשל  יםרקוהמבוקרים והס כספייםדוחותיה ה .3

 .ונטיות לחוות הדעתהרלופות תקוב אשר פורסמו במאיה יאןפסנטראל יורוו לפידות, אינוונטקשל  םשוני דיווחים .4

 .ת ערך בתל אביביירולנ הסורהב אתר .5

 .ןטראל יורופיאסני של " בקשר עם דירוג האשרארוגידמדו"חות דירוג אשראי של "  .6

רה ולחוות פעילות החבמידע אחר הרלוונטי לל סי וכחייבויותיה, מצבה הפינני החברה, התהנוגע לנכס אחר מידע ציבורי .7

 הדעת.

 .דוחהמיהמנהל על ידי  שנתקבלוחברה חומרים שונים של ה .8
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 לבתהמשו אינוונטק בתקופה שקדמה לעסקה  :2 פרק

 רה חבתיאור ה 2.1

רות באמצעות חב ,קעות בנדל"ן בחו"לשקעות שונות, לרבות השבה אינוונטקעסקה ת, לבוע העסקה המשויצלב שקדמה הבתקופ

  .תת זרוב

 

ספיים: פעילות של הכ היותדוחכמגזרים עסקיים ב דווחו גם פעילות אשרהיו לחברה שני תחומי  2006בספטמבר  30יום עד ל

 זילים של החברה. כנולוגיות מוטות יצוא ופעילות של השקעת אמצעיה הנהשקעה בחברות עתירות ידע בתחומי תעשיות ט

ת החברה עלות החברה ולשינוי פעילויכון שבבם ההון סעות בתחות השקלמכירקבות החלטת הנהלת החברה לפעול עב

רבות השקעות רים, החלה החברה לבחון אפשרויות להשקעות שונות, ללתחומים אח םגן ות הון סיכוום של השקעתה מתחחבהרו

 בית נכסיה., הנזילה החברה את מר2009החל מתחילת שנת נדל"ן בחו"ל. 

 

 חית נזילה ורווחברה   – תבלהמשו ום העסקהטר  נטקאינוו 2.2

ת איתנות פיננסית ונזילות גבוהה, אשר לעב הצביעו על חברה, ולבתשהמהעסקה וע נטק, טרום ביצאינוודוחותיה הכספיים של 

ובשיעור ה כולו בנכסים נזילים גוב 2009ביוני  30ליום אשר נכון מליוני ש"ח,  130למעלה מ  עצמי שלון בה , בין השאר,התבטאה

 ד אפסי.ניח ענוף זמי

 נטק זן אינוותמצית מא

 ש"חאלפי 
 30/6/2009 31/12/2008 

 95,028 133,253 ות וני"ע סחירים(נוקד, נטו )מזומנים, פנזיליםנכסים 

 40,872 2,682 נכסים אחרים

 2,756 2,841 ותיות אחרהתחייבו

 133,144 133,094 עצמינטו/הון נכסים, 

 2% 2% לסך נכסים חוביחס 

 

ים מוכבס ,יותיה מדי שנהלבעלי מנ םדנדידיבי אשר חילקה, מאוד תפה תמונה של חברה רווחיהרווח והפסד, השתקחות בדו םג

 ש"ח רבים. יוני של מיללא מבוטלים 

 וונטקינ א  הפסדרווח ותמצית  

 ש"ח פיאל
 1-6/2009 2008 2007 

 11,893 34,533 13,772 הכנסות

 6,460 25,924 4,865 הוצאות

 5,067 7,053 8,453 נקי רווח

 43% 20% 61% ר רווח נקיעושי

 27,500 8.000 10,000 קופהבת ו חולקמן שדנדים במזו ידיב

 

"... לאחר מכירת אחזקות , מצוין כי 2009ודש מרץ פורסמו בח אשר 2008על פי דיווחי החברה בדוחותיה התקופתיים לשנת 

פועלת לאיתור הזדמנויות ובמקביל  ר על ערכן הריאלילשמו פועלת. מרבית נכסי החברה נזילים, החברה החברה.....

 דשות."השקעה ח
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 לבתהעסקה המשועקרונות  :3 פרק

 כללי - קהסעה עיקרי 3.1

 ,2009ביוני  24ביום  למחרתודעה ום מו"מ ובעקבותיו העל קי 2009ביוני  23ביום במסגרת "איתור ההשקעות" הודיעה החברה 

 המשולבת כדלקמן: ועם לפידות, בעסקהיאן ורופיהבנות עם סנטראל כי התקשרה במזכר 

מסך הנכסים  74%מהון המניות, בתמורה ל  74% -בחברה, כ יה של לפידותר אחזקותכוש את עיקאל יורופיאן תרטרסנ •

 זה. פת עשרה אחוז מסכום במועד השלמת העסקה ובתוסהשוטפים 

ה פיאן ובעלי השליטה בכלפי סנטראל יורוידות של לפ( PUTפציית מכר ), תינתן או14% -לגבי יתרת המניות בהיקף של כ •

חודשים ממועד  36י תקופה של פנ ועדים עלש במספר מוממיניתנות ל אשר תהיינהות עופר(, ז"ל וגב' ר)מר יולי עופר 

 ספת ריבית שנקבעה בין הצדדים.יר המניה בעסקה ובתושלמת העסקה, בתמורה למחה

תחום ה בנכסים שונים בטראל מלונות, המחזיקא הון המניות של סנמלואת ן מסנטראל יורופיא במקביל החברה תרכוש •

 .הרייקר בהונגאירופה ובעאות במזרח המלונ

 

 אים כדלקמן:, הושלמה העסקה המשולבת בתנ2009באוקטובר  19ביום 

ת מכר ופצייש"ח למניה(, וא 3.485מיליוני ש"ח ) 107.5 -יות אינוונטק בתמורה לכממנ 74%שה רופיאן רכסנטראל יו •

 בנות.כמתואר במזכר הה

 .מיליוני ש"ח 117 -כלה בתמור תובסנטראל מלונאחזקותיה את מלוא  מכרה לאינוונטק סנטראל יורופיאן •

 

 11.8 -בהיקף של כ ,מניותיה טרום ההסכם ד של אינוונטק לבעלי, הוסכם גם על חלוקת דיבדנלבתוהעסקה המשיצויין כי ערב 

 .מיליוני ש"ח

 

 

 דדים יטה בשני הצעם בעלי השלמיטיבה  – לבת שוהעסקה המ 3.2

 לפידות 3.2.1

 PUTמרבית המניות וקבלת אופציית במלואה )מכירת  קטונינוה באלה את אחזקתשולבת, הנזילפידות בביצוע העסקה המ

 .10% -כ ערבות על היתרה( וקיבלה פרמיית שליטה שלמובטחת במניות ו

 

, כאשר חלק מהון המניות( 87.8%"ח )ליון שמי 116 -על כלבת עמד וה המשיצוע העסק, ערב בשל אינוונטק חלקה בהון העצמי

 -לות בעסקה המשולבת )עבור לפידות(, מזומן ואופצייה מובטחת הסתכמו לכהכול תוורמיליון ש"ח. התמ 16 -עמד על כ הציבור

 .יטהכפרמיית שלכאורה ברת להמוס ,חמיליון ש"  12 -כבסך של ורה נוספת מעבר לחלקם בהון מנו, עודף ת. דהיי"חמיליון ש 128

 

א כות בלהיו כרו תהאחרויות שכן האפשרו ק,ים בקופת אינוונטהנזלת המזומנ לבת פישטה ללפידות אתאין ספק שהעסקה המשו

  "ח. מיליון ש 40 -, בין היתר בגין תביעות תלויות שעמדו כנגד אינוונטק בהיקף של כמעט קשיים
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 סנטראל  3.2.2

נותרה )כמו שולבת סקה המעים נזילים, באמצעות העכושלת חסרת אמצ רהחבבהקים יותר, שכן ממוף ל אהיתרונות לסנטרא

 כדלקמן:נזילים אמצעים המדולדלת בבד זרמו לקופתה , אך בד טה בסנטראל מלונותישלקודם( בעלת ה

ן ש"ח ומילי 15טק עצמה נותרו ינוונ, ובאונטקיליון ש"ח במזומן ממכירת מניות סנטראל מלונות לאינומ 9מה נותרו טראל עצנלס

 ונות.לשל סנטראל מ, בין השאר, לשימושים

 

מיליון ש"ח במזומן  9בעלי המניות באינוונטק בתמורה לקבלת  רשור( לציבור)בש קותיהזחאמ סנטראל מכרה חלקכי יוצא מכך, 

רה( לה )מכבהמשך הנזיראל. י סנטינוונטק אשר שימשו לצרכ"ח נוספים בקופת איון שמיל 15שתלטות על בקופתה היא וה

 .נוספים חון ש" מילי 10טראל מניות אינוונטק בהיקף של סנ

 

נותרה סנטראל עם השליטה עון, על סף חדלות פירחברה כושלת ב 100%אחזקה של במקום  – הקהתוצאה הסופית מהעס

 מיליון ש"ח. 34ם נזילים בסכום כולל של אמצעיתה בעשירה את קופבאותה חברה, אך ה

 

 ת המיעוט באינווטקיו מנבעלי  –ם מהעסקה געי הנפ 3.2.3

בעלי  , קיבלומיליון ש"ח 16 -עצמי הנזיל עמד על כבהון ה םק, כאשר חלדיםת דיבידנה, עתירילחלף אחזקה במניות של חברה נז

 ע, כפי שיובהר בהמשך.קובמחיר מופ לות פירעוןכושלת על סף חדונטק אחזקות בחברה ויעוט באינמניות המ
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הערת  עםכושלת חברה  – ראל מלונותסנט :4 פרק

 "עסק חי"

 ר סנטראל מלונות אותי 4.1

עלות לבת הייתה בבקה המשוטרם ביצוע העסו 2000סוף שנת בהולנד באגדה תה רשא יתמלונות הייתה חברה פרטאל סנטר

 ל יורופיאן.אמלאה של סנטר

 

בתי מלון במרכז ה של והפעל, בנייה, פיתוח םהייזו פעילות טה סנטראל יורופיאן להרחיב את תחומיליהח 2008שנת החל מ

ר בהונגריה. פעילות בעיקלותה של סנטראל מלונות יעפ קדהת. באותה תקופה, התמל מלונואמצעות סנטראאירופה, ב ומזרח

 ו על ידיומן בעיקראשר מ, אשר כללו החזקה בנכס פרויקט( רות)חבות בנות מקומיות סנטראל מלונות בוצעה באמצעות חבר

 ותו הוא מימן.שהובטח בנכס אאי י בנקאשרא

 

 עת(:מן )יפורט בהרחבה בהמשך חוות הדקדלכו יה תלבועד ביצוע העסקה המשנכון למוסנטראל מלונות ל זיים שה המרכנכסי

אמצעות במלונות ל על ידי סנטרא 95%חזק ים, אשר הוחמישה כוכבמלון  –( " מרידיאן)"  פשטדבבו Le Meridienמלון  •

 ית.ולמהע Starwoodת הינה חלק מרשעל ידי רשת מרידיאן ש לונוה חברת בת

מלונות ואשר היה על ידי סנטראל  56%אשר הוחזק בשרשור  הנבמ – "(נאדור)"  בודפשטב Nadorוב מבנה לשימור ברח •

 המבנה הקיים.יס על בסקמת מלון ול להטראל מלונות לפעבכוונת סנ

מלונות  על ידי סנטראל 89.3%וחזקה אשר ה דונם 45טח של בשרקע ק –"( יסלמר)"  בהונגריה Marcaliקרקע בעיר  •

 ית מלון.ויועדה להקמת ב

י על ידשניתנה הלוואה  –"( עתיד)"  בהונגריה GODת סמוך לעיירה קלאיישת קרקע חרך רכוצ ל 'ג צדניתנה להלוואה ש •

אית לקחוי ייעוד הקרקע משינעם , חי החברהעל פי דיוו. אמורחקלאית כת קרקע ישד ג' לצורך רכצלרופיאן ראל יוסנט

 באמצעות חברת בת(.) תונורקע לסנטראל מלמהק 90%ת על ביר את הבעלועצד ג' לה חייב אותולמגורים, הת

 

 

 אחזקות מבנה  –סנטראל מלונות 

 
Central Capital 

2006 LLC

CEE Hotel Holdings 
B.V.

עתיד  הלוואה 
 Atid Kft.

    

מרסלי
Marcali Kft.

נאדור
Nador Palace 

Kft.

        

    

מרידיאן

Adria Palace 
Kft.
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 בדוחות הכספיים  ותרב אזהרות -מלונות סנטראל  4.2

 נזילות ונדל"ן רשל משבבעיצומו  בצעתמת ונטק,אינו תה של סנטראל מלונות על ידי, אשר כללה את רכישסקה המשולבתעה

אגב חיפושי אינוונטק אחר "הזדמנויות ו גריה בפרטונוה רופה בכללוצמת ביטויו במזרח אי, אשר מקבל את מלוא עמיעול

 השקעה". 

 

כבר  ולותהכל תובעלי השליטה בה, האזהרות החמורו ה, הנהלתקאינוונטקטוריון רעלמו מעיניהם של דיאנו משערים כי לא נ

ים של פיכסהדוחות ה ךותמ. להלן ציטוטים 2009ץ ומר 2008לדצמבר  טראל יורופיאןנסוח רואי החשבון של ים ובדבדוחות הכספי

על הסכנות שהיו גלומות ריעים מתה ,יקרית שלהחברה ע שהיוותהסנטראל יורופיאן, אשר כללו את דוחות סנטראל מלונות 

 בפעילות החברה:

 

 ברה:על הח י העולמי והשלכותיוננסהפיר ".... המשב

ישי והרביעי של שנת שלה ך הרבעוןהלבמ ם פיננסיים אשר החריפולמי קשייההון העורונה חווה שוק במהלך השנה האח

ומשפיע באופן ישיר על שוק הנדל"ן  הריאליתהכלכלה ך ומחלחל אל , עד כדי משבר פיננסי עולמי. משבר זה הול2008

 ה מכך, עלתהכלית. כתוצאר יציבות כלחושת אי וודאות וחוסקים, תן מחנק האשראי בשווהינבר משבאירופה. השלכת ה

ש ות זאת קטן השווי ההוגן שלהם. לאור המצב בשווקים בוחנת החברה מחדקבבעהנדל"ן ו יסכנהתשואה הנדרשת על 

 היקף ההשקעה הנדרש.....  יקטים שבנייתם טרם החלה לרבותכדאיות השקעה בפרו

 פרויקטים..... לאוראות וליווי מחזור הלוו לרבות בנוגעלהמשך מימון בנקאי  זקוקה עילות החברה, החברהי פאופר לאו

ים המקדמיים לקבלת ולמית הקשיחה המערכת הבנקאית בטריטוריות בהן החברה פועלת את התנאהעת ת הנזילוייבע

 1" לוואות.....ה

 

סנטראל מלונות ם העקרונות, ממשיכה ק בהסכההתקשרות של אינוונטי פנד למאו, סמוך 2009כך גם בדוחות הכספיים למרץ 

 לו, בין היתר, כדלקמן:ות שכלת אזהרלת

 

 והשלכותיו על החברה: סי העולמיננפי.. המשבר ה.."

יים אשר החריפו במהלך הרבעון השלישי והרביעי של שנת העולמי קשיים פיננס במהלך השנה האחרונה חווה שוק ההון

ר על שוק הנדל"ן ופן ישישפיע באלכלה הריאלית ומה הולך ומחלחל אל הכמשבר זר פיננסי עולמי. י משבעד כד, 2008

שפעה על התיירות ן הוכ נן מחנק האשראי בשווקים, תחושת אי וודאות וחוסר יציבות כלכליתהיר השלכת המשב .הבאירופ

 2לם."ותנועת אנשי העסקים בעו

 

 דלקמן:שבון כומת הלב של רואי החתש ייתפנבהאזהרות אלה של החברות לוו 

 

החברה, לרבות יכולתה לממש ל ע והשלכותיו ימלהמשבר הפיננסי העו ב' בדבר1ור מת הלב לביאפנים את תשו".... אנו מ

 ותיה...."תאם לתוכניילותה, בהנכסים ולמחזר הלוואות הנדרשים לצורך פע

 

 החשבון: רואי היריםשל סנטראל מלונות, חוזרים ומז 2009ובדוחות מרץ 

 

וזר של החן לגרעון בהו ,הלכותיו על החברננסי העולמי והשבדבר המשבר הפי 2ביאור הלב, ל נים את תשומתאנו מפ".... 

 ה העסקיות..."החברה, הצורך בקבלת הלוואות הנדרשות להמשך פיתוח תוכניותי

 
 2008בר אן לדצמיורופי ים של סנטראלדוחות הכספיב' ל1יאור ב 1
 2009א' לדוחות הכספיים של סנטראל מלונות למרץ 2ר ביאו 2
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 חברה האם וג לדיר  ורדתה 4.3

ראי של דירוג האשלל הורדת שראי אשר כא ירוגוח דאי מידרוג, דהאשר דירוג, פרסמה חברת 2009בינואר  11כך גם, ביום 

עיקרית חברה מור ותה כאראל מלונות היו)סנט ק דירוג שליליאופת צב, תוך הBaa3 -ל Baa1בשתי דרגות מ  יורופיאן סנטראל

 דירוג מציינת את בין השאר את הסיבות הבאות כדלקמן: רת ה. חב3אל יורופיאן(טרשל סנ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 18547details/4s/porte.co.il/retasya.mahttps:// 

https://maya.tase.co.il/reports/details/418547
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 ונים כספיים עיקריים תנ -ת סנטראל מלונו  4.4

 ורעם אישנטק בקשר תב ההצבעה שפרסמה אינווכל ורפשצוות )ונמל ל סנטראלתוך דוחותיה הכספיים שלהלן נתונים עיקריים מ

 :(לבתמשוהעסקה ה

 תמלונו סנטראל זן ת מאתמצי

 ש"חאלפי 
 31/12/2008 31/3/2009 

 1,074 2,636 י מזומניםם ושוומזומני

 2,126 2,101 שוריםדים קבעלי שליטה וצד

 701 3,635 רקעות והלוואות לזמן קצשה

 4,360 4,500 יאלמלקוחות, חייבים ו

   

 24,710 23,216 בעלי שליטה וצדדים קשורים

 6,122 6,561 לזמן ארוךהשקעות והלוואות 

 420,523 402,174 רכוש קבוע

 459,616 444,823 ם סה"כ נכסי 

   

 39,161 37,786 אשראי מבנקים ואחרים

 16,051 32,175 עלי שליטההלוואות מב

 9,582 9,475 ספקים וזכאים

   

   טפותא שול ותהתחייבוי

 271,585 259,884 התחייבויות לבנקים

 34,482 32,806 מיסים נדחים

 3,202 3,030 ותיות אחרהתחייבו

 374,063 375,156 סה"כ התחייבויות

   

 69,336 53,047 עצמי לבעלי מניותן הו

 16,217 16,620 זכויות מיעוט

 85,553 69,667 יון עצמסה"כ ה

 81% 84% ןזאחוב למ

 56,533- 66,564- ן חוזרו ה

 

, בשוויים ההוגן ונאדור( מרידיאןבעיקר בנכסי הנדל"ן ) עתההשקהמציג את קבוע,  כושהינו רסנטראל מלונות  הנכס העיקרי של

 . , בהתאמה2009רץ במ 31ו  2008בדצמבר  31ים לימיה סכנמסך  91% -כו 90% -כוה מהוו

 31לימים  ,( מיליוני ש"ח-57) -( וכ-67) -ההון החוזר שלילי )עמוק( בסך של כו ותיחזנ ותונלמנזילות של סנטראל היתרות ה

 ., בהתאמה2009רץ במ 31ו  2008בדצמבר 

 31לימים , 81% -כו 84% -כעומד על שיעור החוב למאזן ות מתוארות, כאשר קופהות לתמינוף גבון סנטראל מצוי ברמת מאז

 .מהתאבה ,2009רץ במ 31ו  2008בדצמבר 

 

כפי שתואר  .חלשהפיננסית ועם גמישות ללא אמצעים נזילים בעלת מינוף גבוה מאוד, רה ה, מדובר בחבהתחתונרה בשו

 רך פיתוחם.ום במקורות מימון לצ ר נדרשילייזום מלא אשסים נכ ם הינםשאר הנכסי רידיאן, למעט מ3.1 לעיל גם בסעיף
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 ביניים סיכום  –נות סנטראל מלו 4.5

 הידוחותת בונומלאן/סנטראל רופייו הפומבי שפרסמה סנטראלתוך החומר הגלוי וכבר מל, לעי 4 קרפבכפי שפורט 

ים לים הכלוהרה מרובעם תמרורי אז ,בוההתזרימית גמצוקה ב ,מינוף גבוהבה של חברה גומקפת תמונה ע, משתהכספיים

משבר תקופת בתוך לת ועהפו בותמרו תוכספיהנדרשת להשקעות ה חבר שלה,חשבון ים ובדוחות רואי הבדוחותיה הכספי

 קשה ביותר.הייתה הפגיעה בהם הובאחד האיזורים ש "ניפיננסי ונדל

 

ות האזהרה וימנע בכל נורן ייבח יון סביר כורידירקט מצופה מכלת, לבשל העסקה המשו הניסה לעומקכבר כאן, עוד בטרם כ

  סוכנת זו.מלהיכנס להשקעה מ

 

 טק.יון אינוונרוטל דירקבה הצער, לא כך פעלמר
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 העסקה המשולבת  :5 פרק

 כללי 5.1

כה ער. הערכת השווי נונטקמלונות עבור אינוהערכת שווי של סנטראל , הוכנה 3בפרק לבת המתוארת לצורך ביצוע העסקה המשו

 ,2009באוגוסט  16, נושאת תאריך "(ימעריכי השוו)"  סל ידי רו"ח דמיאן אייזק, ועקעיןמקרית , שמאפרעדינה קות ברדי געל י

 "(.הערכת השווי)"  2009ביוני  30ונות ליום ל מלשווי סנטראאת  יכההמער

 

 וניםנת הלןלו(. ני אירליומי 26 -)כיוני ש"ח ילמ 146 -ך של כת בסהעצמי של סנטראל מלונוון שווי הה עריכה אתההשווי  רכתהע

 קריים מתוך הערכת השווי:עי

 

 רכת השווי עי הנתונ תמצית 

 מיליוני ש"ח

 
 דוחות כספיים כישה רהעסקת  י וו הש הערכת

 דוחות כספיים

 ותף להתאמכפו ב

 (285.9) (285.9)  (285.9) וחוב פיננסי, נט

 - (19.3) - - הלוואות בעלים

 425.2 425.2  412.9 ( ודלל ג, כו100% נכסים )נאדור ב

 139.3 120.0  127.0 , נטו נכסים

 (34.5) (34.5)  (34.5) עתודה למיסים

 104.84 85.5  92.5 םי ינסיכום בי 

 5(6.2) (16.2)  (6.2) זכויות מיעוט

 98.6 69.3 86.3 86.3   סה"כ

   17.3 34.5 ודה למיסיםביטול עת

   14.0 24.2 ומה בהלוואת מרידיאןהטבה גל

    0.7 תאמהה

 98.6 69.3 117.5 145.7 הון עצמי/וי ת השו רכהע סה"כ

 

, ספייםשווי לדוחות הכהערכת הים בין ה פערמציג עילל הטבלה, ייםהכספ וחותדב םת הנתונילב זה לנאותוס בשלהיכנמבלי 

 בהרשיווכפי בהלוואות )ת בווהט דחיםסים נ, בדמות מייכי השווירעל ידי מע ה של החבר ביטול התחייבויותנובעים בעיקר מה

  עתנו שגויים(.מטעמים שלדשך המב

 

ך עדיין "הסכים" לשלם תמורה אהשווי,  לעומת הערכות ורההתמן את טיהק הן החברקטוריורדי יווחי החברה,כפי שעולה מד

וט המיע תזכויו והקטנתהון עצמי ל מרת הלוואות בעלים)לאחר ה של החברהני ש"ח יותר מההון העצמי מיליו 20 -כעודפת של 

  .(ראדובנ

 

מהערכת  ח" יון שלמי 12.3 -בכ בוהיםואף ג הוגן יובערכי שומוצגים מלונות סנטראל נכסי הנדלן של  בדוחות הכספייםצוין, כי גם י

ילה ובתה מהיי ,שוויל ידי מעריכי הען דלהנהוערך בו שווי ליים בדוחות הכספהוגן של נכסי הנדלן שווי הו, התאמת הדהיינהשווי. 

 32 -הנמוך בכ, נוייהד ,מיליון ש"ח( 12.3ש"ח פחות  מיליון 98.6) "חמיליון ש 86.3 -של כ כספייםות החדוב יעצמן שווי הול

 ל.כשה אינוונטק את סנטראבו ר מהמחיר ני ש"חמיליו

 

 
 "ח להון יון שמיל 3.19 -ף של כם בהיקעליאות בעקב המרת הלוו ההתאמ 4
 מיליון ש"ח 10 -קף של כט בנאדור בהישל זכויות מיעוב המרה תאמה עקה 5
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קה אשר שימשו בקביעת מחיר העס בהערכת השוויכשלים  5.2

 המשולבת 

ניים וצשמאים חיעל ידי שבוצעו נכסי החברה  שליות שמאושל נה בחיה לכלו ,2009י ביונ 30ור ליום בוצעה כאמת השווי רכהע

 , כדלקמן:(" השמאים)"  (King Sturgeרקע בגוד על ידי והק Cushman & Wakefield ו על ידיעצובאדור ומרסלי )מרידיאן, נ

 

 נותלוסנטראל מ נכסי 

 אירו מיליוני  

 

 

 

 

 

 

 

 

  :בבודפשט והמדרדרה הקש רותתיימצב העל  (6.6.2 ף)סעי םים בעבודתמעריכי השווי מזהיר ,ןיצויי

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .הבתמור 44%ל בהיקף שבנאדור וט מיעת אחזקות המלונות א ראלסנט ק, רכשה ינוונט ת על ידי אעסקה רכישת מניות סנטראל מלונו מסגרתב 6
אה, את שווי הקרקע כנכס בבעלות ובשווי ההוגן של ההלוושווי ף היכו חלרכישת הקרקע ומעריכי השווי הערמדובר בהלוואה שניתנה לצורך  7

 .הוגן

 ברההח לקח נכס
 םבכיר ליו  י חוב פיננס

 2009 יוני ב 30

 וםלי  אותוי שמשו 

 2009ביוני  30

 שווי שמאות ליום

 )מ' ש"ח( 2009ביוני  30

 321.0 58.0 50.1 95% מרידיאן

 77.5 14.0 5.6 6%56 נאדור

 7.2 1.3 - 89.3% מרסלי

 7.2 1.3 - 90% 7תידע –גוד 

 412.9 74.6 55.7  כ "סה
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לא  הגים תמונמצי ,סה לאורחורי אכלוס והכנעשיעל  השווי, בהערכת 6.6.1 ףבסעי ים מעריכי השוויגשמציים תוננ כך גם

 :2006-2007בשנים יות והשיאים שנרשמו עלים של מספר שנה לראשונה מזרידה פרמטרים אלה מצויים ביאופטימית, כאשר 

 

, בפועל ירידה זו המשיכה. 2008רק בשנת כוכבים  5לונות ל מש סהתפוב 5.6%יגים ירידה של צלעיל מ יםוצגשמלוס ר האיכשיעו

 עסקת הרכישה.בוצעה אשר במהלכה  2009גם בשנת  משבר האשראי והנדל"ן,ות עצמתוך כדי הת

 

 

רשמו , כאשר נ2007-2008מהלך בדה מתמדת בירי םהיו מצוייר לחדיר המחההכנסה לאורח ומהטבלה לעיל ניתן לראות כי 

 תאמה. , בה2006בשנת  וממהשיאים שנרש 6% -וכ 9% -כ של עורשיות ביריד

 

כי לא גרמו אף נראה ו , כפי שיתואר להלן,השווי עצמבהערכת ה, לא קיבלו ביטוי האל הרהאז ימניוס אזהרותלמרבה הפלא, 

  רכישה.הצוע ק בטרם ביונטינון אהורים מצד דירקטוריולהר
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 שטבודפמלון מרידיאן,  5.2.1

 218לל לון כהמ. העולמית דנה חלק מרשת סטרוון שהיל ידי רשת מרידיאע הלוואשר נ בודפשטב 5 ברובע הנמצא כוכבים 5מלון 

  .חדרי אירוח

 

. 2008ר בדצמב 31ם וו לייליון אירמ 60.5מת , לעויליון אירומ 58 -בסך של כ 2009ביוני  30ך ליום לון מרידיאן הוערמשווי 

מחיר ממוצע יומי לחדר,  ADRירידה חדה ב נובע מי וניש".... הי כ ניםישווי מציה כירימע. 4% -של כ בשווינו, ירידה דהיי

 היוון והדיסקאונט."עור הירידה ברמת האכלוס ועלייה בשי

 

 וי:והשת וערכאן מתוך ההמתייחסים למלון מרידי פרמטרים עיקרייםהלן ל

 

 

 

 

 

 

 ותבהכנס ברתמצט ירידהילו להוב ר, אשתפוסה(ויר ממוצע לחדר מח) ששימשו את השמאים במדדים המהותיתלמרות הירידה 

 של  ,נטראל מלונותביוזמת ס ,לוטובי צפויות יותסכון בעלוחק של , מהנימובלבד 4% -בערכת השמאי למלון ירדה ה , %20-כ לש

 .לקרן לחידוש שההפר

 

לצורך  ק הנדל"ן במועד הערכת השמאי, השמאי לא שינה את שיעור ההיווןשובמצב המתמשכת והמהירה ידרדרות הה על אף

רי ועישו "שיעורי דיסקאונט: ('ג 6.2.5)סעיף  ן כימצוי הערכת השווישב, יודגש .6.8%ור של על שייר אותה עוהות השמאות

.. ...HUFשנתי במטבע המקומי  10%-9%ה הינה לאמוד את ריבית הבסיס בין כזי בהונגרימדיניות הבנק המרכיום  –ההיוון 

י לקח השמא. 7.75%אה של ותה לפי תשש. נען פעיל...במלו אותנלוף המנבעת עסקה אחהשווי נכון למועד בהערכת 

למועד הקובע  ף את תנאי השוקמשק 6.8%של וון יהנה ששיעור הקסמהאמורים לעיל והגיע ל ליםההבד על כלון את בחשב

   למלון מרידיאן."

 

 , אךשמאותהתוך מ ות הנ"לעובדהני את ופן לקומציינים בא שבוצעו,אויות ת השמוק את נאותו, שנשכרו כאמור לבדי השווייכמער

בר ההיוון ששימשו בדצמ ורישיע, ון זינקויכהס תובה רמ תמשבר סוערפה בתקוכי  לא סביר, .םהנתונילנאותות  להתייחסלי מב

  ן.וי המלובשומהותית ידה לירה מביא היבוהים יותר, י היוון גהשימוש בשיעוררק . ברור, כי 2009 המשיכו לשמש גם ביוני 2008

להערכת השווי  איבמ, היה ת מעריכי השוויש אששימ היווןה יעורש, מ)!( בחצי אחוז בלבדגבוה הון ור היובשיע שימושא, מדוגל כך

לא כל שכן, שימוש בשיעורי היוון גבוהים  כס(.בנ 93%ינוף של )ולשיעור מ מיליוני ש"ח 22 -כ – אירומיליון  4 -נמוכה בכה

 . בשוק ששררב ור המצרשו לאר נדאשהחצי אחוז יותר מ

 

 .טוריון אינוונטקרקיד לכך פע כאן לא, אך גם יווןית ההחס לסוגילהתיי נדרשביר היה וריון סרקטדיק כי ין ספא

 

בשני  ירד בהתאם להערכות השמאית, שווי המלון בל, מועד הסמוך להשלמת העסקה המשו2009צמבר בד 31ליום ין, כי יצוי

מלון לם שווי ו המגדהיינמיליון אירו בלבד,  3 -כ חברהידי הן שהותיר בבאופ ,דבר, נמכר המלון ופו של. בסמיליון אירו נוספים

  .ירו(מליון א 3 -ותר בסך של כף שנובתוספת העודו מיליון איר 50 -היקף של כהלוואה ב) רו בלבדאי ןוילמי 53 -של כ

 

 .בתלושביצוע העסקה המ חראנים לפר שמסהיה צפוי לפוג ידיאן, ת מרחוזה הניהול עם רש םגכך 

 שינוי 30.6.2009 31.12.2008 נתון 

 4.1%- 58.0 60.5 ס )מ' אירו(אי לנכמהערכת ש

 12.0%- 117.0 133.0 לחדר יממחיר ממוצע יו

 - 6.8% 6.8% היוון למימושור שיע
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שאה ריבית ההלוואה נירו. ון אלימי 50.1 -ל כהערכת השווי עמד עד עלמו יתרתהמן באמצעות הלוואה בנקאית אשר המלון מו

שמאות י השוובסיס  , עללמלון 90% -ל כשיעור מינוף שהיקף ההלוואה מגלם . 1.4%יוריבור בתוספת מרווח של בשיעור של 

 .חריף בתיירותמשבר פת בתקוביותר והה גבון נכס ברמת סיכובר בדומשק ן ספ. אישלו

 

 -כ) ן אירומיליו 5 דהיינו, .מיליון אירו 53ווי, לא עלה על כת השבמועד הער םגעל כך כי שווי המלון,  מצביעיםכל הנתונים 

 .לבתעל פיה בוצעה העסקה המשו רכת השוויפחות מהע (י ש"חמילונ 82

 

 

 מלון מרידיאן תהלוואה בגלומ "טבהה" 5.2.2

 שאהלוואה נההאירו.  ןוימיל 50.1 -ל כרכת השווי עמד עעהיתרתה למועד באמצעות הלוואה בנקאית אשר אמור כהמלון מומן 

 . 1.4%רווח של יוריבור בתוספת מבית בשיעור של רי

 

... בהתחשב " העולמייםאשראי מעותי במקורות המצום משלמי אשר גרם לצבר האשראי העושל מש, כי בניםיי מציויכי השומער

 היבגודלה יה וואה זההלה ןשידרוש כל מלווה עבור מתבנקאי ק הנוכחיים, הסבירות גבוהה מאוד שהמרווח הבתנאי השו

 "מעל היוריבור...  2.85%

 

מיליוני  24.2 -)כ מיליוני אירו 4.4 -ף של כראל מלונות בהיקון העצמי של סנטת לשווי ההתוספ ימעריכי השוו כללו, עובדה זולאור 

 ש"ח(. 

 

 – 2023עד לשנת ה" ה "חיאוולהייתה שההזית שר ההנחה המרככא ,נחות מסויימותחושבה על ידי מעריכי השווי בה " הטבהה" 

יכי השווי ו מערולוגיה בה נקטהמתודבל את י גם אם נקכר יענ, ןהמשולבת. כבר כאע העסקה שנה ממועד ביצו 14 -כ דהיינו,

מיליון אירו  1 -כ שבוצעה על ידם בהיקף של "ההטבה"שוב יקיימת טעות בחלהערכתנו אינה נכונה(, להלן  )אשר כפי שיפורט

  .ש"ח( ןוימיל 5.5 -כ)

 

, לבתהמשוהעסקה נה ממועד ש 14 -למשך כמלון ה בהחזק ותה הינהעאשר משמ, 2023" עד לשנת שההלוואה "חיההנחה ה

ו, י במלואשרת את החוב הבנקאא יכלו למלון בפועל באותה תקופה לצאות התו, . שכןשל החברהתאימה למודל העסקי ה לא

לה עפסנטראל מלונות גם  כך, המשך הזרמות נוספותב 1.45%של  רועית מרווח הריבית בששך השארת המבנק התנה אה

ה ומבה הגל. במצב זה, ההטשנים לאחר ביצוע העסקה המשולבת 3פחות מ ר זה אכן נמכו, וןלמכירת המל ה ממושכתתקופ

אה כי צותל, מה שהיה מוביל קצרה משמעותית, צריכה להיות מחושבת לתקופת זמן ריביתן פערי ה, בגיבכלל , אםבהלוואה

 . אפסיתהינה בה זו הט

 

 . זהעיף בגין סש"ח  מיליוני 24 -סך של כת השווי ית מהערכשיש להפח המסקנה

 

עיף , כי כפי שיפורט בסיצויןו. מיליון ש"ח בגין "הטבה" ז 14 -"רק" כ " לשלם, דירקטוריון אינוונטק "הסכים5.1בסעיף  כאמור לעיל

 ונטק את ה אינוללכהמצב לאחר העסקה המשולבת, כדי לשקף את ק ונטאינומה שפרספרופורמה דוחות הכספיים להלן, ב 6.2

 (. Restatement)מפרע לשל תיקון  דרךר יותר בסמה מאוחפרהכספיים שבדוחות  ,במהרהר התפוגגה אש "לההטבה" הנ" 
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 , בודפשטמבנה נאדור 5.2.3

 סנטראל מלונות. "(רנאדו)" ק מלון בוטי להקמת היה תראל מלונוי דיווחי סנטפעל  ודויעי ראש בודפשטב 5מבנה הנמצא ברובע 

 . ביצוע שיפוץוו לתהגד יעודו,נויי שי את הנכס תוך שביחלהבעבר  תיכננה

 

  , כדלקמן:מיליון אירו 8.4 -כטו של שווי ננאדור בחברת את יכה הערהערכת השווי 

 ן אירומיליו 14 –וטו נאדור ברשווי 

 ון אירו מילי 5.6 –קף הלוואה הי

 יון אירו.למי 8.4 –שווי נאדור נטו 

 

 ופעיל בנוי ,יוקרתיבוטיק כמלון  נאדורשל  ערכת השוויה, נו, דהיי(Residual)ר" לוץ לאחוסה על שיטת ה"חיסהערכת השווי התב

ופחתו ה סכום זהמ. מיליון אירו 33.8 -כגזר שווי מלון של  , אשראלף אירו לחדר 375לפי  - Starwoodים מרשת כוכב 5מלון  -

 .רומיליון אי 14 -כ של חי על סךהנכס במצבו הנוכלשווי , מה שהביא ורווח יזמי הקמה ,עלוית בנייה

 

 ל,בשית מגובשות, שינוי ייעוד שטרם הן תוכניואי, Starwoodאין הסכם חתום עם רשת כאשר אין עדיין מלון, שיטה זאת, 

פטימית מאוד והייתה צריכה להדליק נורות אזהרה רבות אצל או נת מצבמשקפת תמו עולמי,נדל"ן וובמהלך משבר נזילות 

 נוונטק. רקטוריון אייד

 

בעלות בעלי ייתה בטית שהברת פרח באמצעות ונה מהבנק המממן,לראש נרכש שולבת,מה ד העסקהלמוע , במצבו נכוןנאדור

 כר נאדור לסנטראל מלונותנמ, 2006ת בסוף שנ .ון אירומלי 4.6של כ  ךובתמורה לס 2004בשנת  ,ורופיאןסנטראל יבהשליטה 

ק ונטר לאינוכאמו , נמכר נאדור2009בשנת  .ירו לאותו מועד(מיליון א 5.6 -עם הלוואה של כ) מיליון אירו 6.1לפי שווי של 

למעלה וי של מופקע המגלם שור מחימיליוני אירו,  14 -כלפי שווי של בר העולמי( שיא במשמשולבת )תקופת ה העסקה במסגרת

 . תל מלונוסנטראמהרכישה של ול מכפ

 

 :הערכת השוויל 6.6.1סעיף ה בגבלה שהוצהטן ללמוד שוב מנית מחיר המופקעסממן ברור ל

 

מיליון  6.1 -לפי שווי של כנאדור  מלונות אתנטראל רכשה ס ,בבודפשטון מל יא לחדרי השישמו מחירבה נר 2006כך, בשנת 

המגלם שווי ור כאמור במחיר אדאינוונטק את נרוכשת מתמשכת, ם ירידה ק מציגימחירי השושנתיים לאחר מכן, כאשר  אירו.

 ן אירו )!(.מיליו 14 -כשל פול כ
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 לין ללמוד מעסקת העברת מניות אינוונטק לבער, ניתנאדו בורוונטק עאינמה ילאותו ש מופקעלמחיר הנוספים  סימנים מובהקים

 מן:, כדלקרנאדומניות ב

 

 4.8% -כ ,נאדורממניות חברת  44%שהחזיקו  ,לבעלי מניות המיעוט בנאדור הועברוכישה של אינוונטק, לעסקת הר במקביל

מיליון ש"ח, דהיינו  130-135 וח שביןבטו נעולבת המשקה עסהביצוע מניות אינוונטק לאחר שווי השוק של . ממניות אינוונטק

ת מחיר המשקף למניות חבר, מיליון אירו 1.2 -כ - מיליון ש"ח 6-6.5 -של כ יבשוו הייתהנאדור ב עוטיזיקי המחמהתמורה שקיבלו 

 רו.מיליון אי 2.7 -כ שווי של 100% -ר בנאדו

 

(, ניתנה הועברוש 4.8%ך ה מתו 2.08%) אמורכ טקאינוונ יותמנ רוהועבהמיעוט בחברת נאדור להם לחלק מבעלי מניות 

דהיינו, ההתחייבות לרכישה משקפת  .אלף אירו 400 -וונטק בתמורה לבאינתיהם ש את אחזקוינוונטק לרכויב את איאופצייה לח

 .מיליון אירו 2.1שווי למניות נאדור של 

 

המחיר אותו שילמה אינוונטק מ תיתועמשמ וךנמי לום שווגי ינהה י מניות המיעוט בנאדור הנ"ל,משמעות העסקאות עם בעל

על  75%-70%בדיסקאונט של בין מדובר  מיליון ש"ח(. 30-35 -ירו )כמיליון א 5.7-6.3שבין  ת בטווחבלבעסקה המשו

 )!(. המחיר אותו שילמה אינוונטק

 

נמוכים משמעותית ים התו במחיר" או"למכור ימוהסכו היטב את הנכס ומצבו,הכירו  רבנאדו טועיממניות הבעלי  סביר להניח כי

  ס. את הנכ קוונטהמחיר בו רכשה אינמ

 

נמכר מיליון ש"ח מהשווי בו  33 -ח, ובממוצע כיון ש" מיל 30-35שבין נמוך בטווח נאדור כי שווי  מור לעיל,העולה מהא המסקנה

 לבת. עסקה המשובמסגרת ה

 

  .כש..(מהמחיר בו נר %3 -)כ מיליון אירו בלבד .450 -סימלית של כה תמורב 1520 נתבשנמכר , כי נאדור סגר נצייןבמאמר מו

 

 מרסלי וגוד 5.2.4

 שולמהבתמורה שש"ח מיליון  13 -כסכום של , מה שגזר מיליון אירו כל אחד 1.3 -ידי מעריכי השווי בכ הוערכו עלכסים אלה נ

ל אחד מהם בפני של כתיות סר מהובשל חואך השווי, כי ערימ ביתר על ידילה הוערכו כסים אגם נ  ,לדעתנו ת.לבעסקה המשוב

 . בצורה פרטנית נו אליהםהתייחסעצמו, לא 

 

ים רבות בטרם שנ יליון אירו,מ 0.9 -של כ ףרכישת הקרקע בהיקלצד ג' לצורך שניתנה תייחס להלוואה גוד )עתיד( מי נכס , כנציין

אית. במסגרת הערכת השווי, חלף לרכוש קרקע חקל י יכלרק אזרח הונגרזאת לאור העובדה כי ו לבתביצוע העסקה המשו

, למרות מיליון אירו 1.3 -בכ מהל הקרקע עצגן שההואת השווי וי עריכי השואמדו מ, ההלוואה שניתנההערכת השווי ההוגן של 

 .יליון ש"חמ 2 -יליון אירו, דהיינו כמ 0.4 -ההלוואה לשווי הנכס הינה כן הפער בי. פיתוח הקרקעשלא חלה התקדמות ב

 

 6% -)כ ו בלבדיליון אירמ 160. -סימלית של כרה בתמו 2016-5201 יםבשנה נמכרו נכסים אל, כי יןבמאמר מוסגר נצי

  .(מהמחיר בו נרכשו..
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 יםעתודה למיס 5.2.5

ן ש"ח. יליומ 34.5 -התחייבות למיסים נדחים בסך של כללה נכ 2009במרץ  31ליום ות לונמ בדוחות הכספיים של סנטראל

 פיים.דוחות הכסווי ב"מכירה" בשבמחיר  וש נכסיהראל מלונות בעת מימטחבות מס עתידית שתחול על סנמשקפת  ת זוהתחייבו

 

סתברות למימוש כסיה ולכן ההור את נלמכרה מק... החברה לא מתכוונת בכל " כילו התחייבות זו בטענה מעריכי השווי ביט

 ".0העתודה הינה 

 

פעילים ומניבים ם נכסים במצב בו קיימי, מאודבמקרים נדירים ן להשתמש בה, אם בכלל, ונית אגרסיביתה גיש ההינזו גישה 

 ,ותנאל מלונטרל סש אינה סבירה במקרה אך .ה לעיןוהה לכך שהם ימשיכו לפעול ולא ימומשו בעתיד הנראוודאות גבשקיימת 

דלן רה או מקורות מימון זמינים בעיצומו של משבר נזילות ונברו תשמרבית הנכסים הם קרקעות לפיתוח ללא תוכנית עסקי שכן

 . ה על המדףיהאף הוא יד, מלון מרידיאן, היח כס המניבכך גם הנ .עולמי

 

 50%ע הפחתה של ורה לבצלכאשהסכים  ,קונטנודירקטוריון אי, וגם ר סבירותבחוס לוקהמעריכי השווי זו של הנחה 

 אף הוא בחוסר סבירות. וקה לבגין מיסים נדחים, ות מההתחייב

(, 2009ה בדצמבר לאחר העסקנים שפרסמה החברה )מיד מה הראשווחות הכספיים פרופורבד הלן,ל 6.2כפי שיפורט בסעיף 

, רשות ניירות ערךכנראה בהתערבות  ר יותר,אוחו מסמשפוראך בדוחות הכספיים  ,חיםנתון של מחצית מהמיסים הנדנלקח 

 א סכומה.ים במלונדח םתחייבות למיסיהה "שבה" 

 

 "ח מסכום הערכת השווי. ן שמיליו 34.5 -ל כש חתה בסךיש לבצע הפ בסעיף זה, היא כיהמסקנה 

 

 סיכום -הערכת השווי בכשלים  5.2.6

 נם:בגיות רשדהנכת השווי וההתאמות רם בהעכשליה המרכזת את הלטבלן לה

 

 ת השווירכ כוז הכשלים בהערי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שר א הראויהשווי ליון ש"ח לעומת ימ 82 -במחיר הגבוה בכ בוצעהולבת , כי העסקה המשהמסקנות העולות מהנתונים לעיל

 סנטראל מלונות למועד זה. בה של את מצ ף שיק

 

 
 . 5.2.3  -ו 5.2.1ונאדור בסעיף  רידיאןן מו בגיתות שנכללפחההמ 19%ף משק 8

 סעיף מ' ש"ח  ' אירומ סעיף

 5.2 145.7 26.1 בהערכת השווי סנטראל מלונות ישוו

    : התאמות

 5.2.1 28.0- 5.0- הפחתת מרידיאן

 5.2.3 33.0- 6.0- הפחתת נאדור

 5.2.4 2.0- 0.4- הפחתת גוד

 5.2.2 24.0- 4.4- הטבה בהלוואת מרידיאן

 5.2.5 34.5- 6.3- ים נדחיםמיס

  11.6 2.1 8דחים עקב הפחתה בשווי הנכסיםיסים הנבמ אמההת

  35.8 6.1 תוקןמ שווי הון עצמי 

  117.5 21.4 השווי שנקבע בעסקה המשולבת

  81.7- 15.3- פרש ה
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 בתלוהמש לאחר העסקהאינוונטק   :6 פרק

 כללי 6.1

 קמן:אים כדלתנהושלמה העסקה המשולבת ב, 2009באוקטובר  19ביום לעיל,  3כמפורט בפרק 

תואר כמ מכרת ש"ח למניה(, ואופציי 3.485) מיליוני ש"ח 108 -יות אינוונטק בתמורה לכממנ 74%שה רופיאן רכסנטראל יו •

 במזכר ההבנות.

 .מיליוני ש"ח 117 -בתמורה לכ תוקותיה בסנטראל מלונאת מלוא אחז מכרה לאינוונטק סנטראל יורופיאן •

 

 11.8 -בהיקף של כ ,מניותיה טרום ההסכם ד של אינוונטק לבעליעל חלוקת דיבדנהוסכם גם , לבתוהעסקה המשכי ערב יצויין 

 .יליוני ש"חמ

 

ת השליטה ינה בעלואינוונטק ה טראלה באינוונטק הינה סנלבת, בעלת השליטה החדשהמשו סקההע מתעובר למועד השל

 ן:קמכדלסנטראל מלונות, ה בהחדש

 

 לבתלאחר העסקה המשו                                             סקה המשולבתטרום הע                                 

חברת מחפשי   לפידות
מ נפט בע

אינוונטק חברה  
מ להשקעות בע

     

  סנטראל יורופיאן
וי אסטייטס אן

CEE Hotel 
Holdings B.V.

         

בעלי מניות  
מהציבור

 

 

 

 

 

נו כאילו כל המניות נרכשו  אחזקות התייחס ים ה רך תרש ממניות אינוונטק שנותרו בידיה שהייתה מובטחת. לצו 14%על  PUTית אופצי הכאמור קיבללפידות * 

 סנטראל ידי עד על  המואותו ב

 

 :ןוהרכבו החדש היה כדלקמאינוונטק שתנה הרכב דירקטוריון הפת השליטה, לה החושלמעת ה

והיה  ת השליטה באינוונטקיו"ר הדירקטוריון של סנטראל, בעלופה כאותה תקכיהן בוד רינות, שנמרו של אברהם רינות )אבי •

 בסנטראל( מניות מהותיבעל 

 יוןר הדירקטוריו" –דניאל פלטי  •

  טקוסמנכ"ל כספים אינוונטראל ומונה לתפקיד מנכ"ל סנבסמנכ"ל כספים לפני כן כמש )שירן בר תקווה  •

 פנינה דבורין •

 לבתעסקה המשוטרם הה עוד בהחל התהונכ –צ דח"  – דליה אבידר •

 לבתבטרם העסקה המשוהחלה עוד  והונתכ - צדח"  –ן אבירם מיבני •

 

  סנטראל יורופיאן
וי אסטייטס אן

      

אינוונטק  
סנטראל מלונות  

מ בע

CEE Hotel 
Holdings B.V.

    

בעלי מניות  
מהציבור
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 יים שגו   – דוחות כספיים 6.2

 טמברבספ 30ליום  דוחות כספיים פרופורמה והדירקטוריון החדש,ת השליטה , תחאינוונטק, פרסמה 2009דצמבר בחודש 

ס לבעלי יוחמה אלה מוצג הון עצמי המבדוחות פרופור. בתלמשוה עסקהביצוע האחר ל החברהף את מצב האמורים לשק, 2009

 -בסך של כ (יליון ש"חמ 12 -ב העסקה המשולבת )כבהתחשב בחלוקת הדיבידנד ער, ו"חיון שמיל 144 -בהיקף של כ המניות

 . "חש וןמילי 132

 

 זמן היר על צריים מתוך הדוחות הכספיים של אינוונטק קנתוני עישוואת ה

 "חש אלפי  

 

 המשולבת,יצוע העסקה ר חולק אגב בליון ש"ח אשימ 11.8בסך  דיבידנדה כוםסאותה, נגרע למען ההשוואה הנ (1)

 .(מורחלוקה כא בחשבון הם לא הובא)בה עילטבלה להמוצגים ב רופורמהוריים והפהמקברה דוחות החמצית תמ

 

 הבאות: ודותנקהות לעיל עולמהטבלה 

, בנכסים ו ככולוובה, רובהמג ן ש"חולימי 132 -טרם ביצוע העסקה עומד על כ 2009טמבר ספב 30ליום ההון העצמי  .1

 נזילים. 

כאורה את קף לרים לשהאמו 2009בספטמבר  30ליום ורמה ברה דוחות פרופרסמת החמפ 2009בדצמבר  10ביום  .2

תחת ההנהלה והדירקטוריון  מציגה החברה ביצוע העסקה המשולבת. בדוחות פרופורמה אלו, לאחרחברה המצב 

ף וא יון ש"ח(מיל 132 -)כ לבתהעסקה המשווע טרם ביצן העצמי הזהה להולי המניות בעחס להמיוהון העצמי  החדשים,

 יון ש"ח. מיל 140 -גיע לכציגה החברה מון שמהסך הך שות שאינן מקנות שליטה כ"מחוזק" בזכוי

 דוחות פרופורמה המשקפים את ביצוע העסקה המשולבת העסקהם טרו 

 ףסעי
דוחות מקוריים 

30.9.09 (1) 

דוחות פרופורמה 

30.9.2009 (1) 

 30.9.2009 פורמהפרו דוחות

במסגרת התשקיף  לוכלשנ

 להנפקת אג"ח

במסגרת  30.9.2009דוחות 

מספרי השוואה בדוחות 

30.9.2010 

 28/11/2010 25/02/2010 10/12/2009 11/10/2009 מועד פרסום הדוחות

     

 1,409 23,229 28,229 138,820 נסיים לזמן קצרמזומנים ונכסים פינ

 6,411 6,413 6,413 484 ם אחריםנכסים שוטפי

 7,820 29,642 34,642 139,304 "כ נכסים שוטפים סה

 431,227 436,227 431,227 0 סה"כ נכסים בלתי שוטפים

 439,047 465,869 465,869 139,304 כסים סה"כ נ

     

 63,331 53,919 58,919 7,121 התחייבויות שוטפות

 299,760 301,592 267,357 0 התחייבויות בלתי שוטפות

 363,091 355,511 326,276 7,121 תחייבויותסה"כ ה

 166,085 208,522 162,380  הון וקרנות הון

 105,352- 105,352- 30,197- 30,197- הפסד נצבר

 60,733 103,170 132,183 132,183 י המיוחס לבעלי מניותהון עצמ

 15,223 7,188 7,410 0 שאינן מקנות שליטה זכויות

 75,956 110,358 139,593 132,183 הון עצמי סה"כ 

 439,047 465,869 465,869 139,304 סה"כ התחייבויות והון עצמי 
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ו ותא. 2010בפברואר  25שפורסם ביום אינוונטק מוצג בשנית בתשקיף  (30.9.2009) לתאריך הנ"להפרופורמה  דוח .3

דהיינו, במשך בד. למיליון ש"ח ב 103/110 -וץ לכהתכו, ון ש"חמילי 132/140ך ך חודשיים לפני בסהון עצמי שהוצג א

 -מיליון ש"ח צמח ל 30נצבר של , כך למשל הפסד בסכומים מהותיים גוייםשים ביפומנתונים ים קיימשיים ודלמעלה מח

 מיליון ש"ח וכו'.  23"ח ל מיליון ש 28 ים מקטננזילים מזומנים ונכסים  מיליון ש"ח, 105

וללת מספרי מסגרתם כב 2010בספטמבר  30פיים ל דוחות הכסמת החברה את הס, מרפ2010לנובמבר  28ביום  .4

 76מיליון ש"ח בלבד ) 60 -המשתקף במספרי השוואה אלו התכווץ לכההון העצמי . 2009 בספטמבר 30השוואה ליום 

 ה(. ות שליטקננן מוספת זכויות שאימיליון בת

 

אי והלת אינוונטק ור, שרק להנתהיות רבותמעלים  – 30.9.2009 –מועד זה לפורמה פרוהנתונים ם המהותיים בהצגת ריפעה

 תרונים. הפ ן שלהבוהחש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

25 

 של החברה בה הכספיידרדרות במצהה 6.3

דוחות ועד ל לבתים טרם ביצוע העסקה המשוהדוחות האחרונהחל מ, ונטקן נתונים עיקריים מתוך הדוחות הכספיים של אינולהל

 ליכי פירוק. הלהחברה לחדלות פירעון והגעת נים טרם האחרו

 

 ונטק על פני ציר הזמן ומי של אינ ספי וההון העצב הכמצרות ב ידרדה

 "חש אלפי  

 

 המשולבת,יצוע העסקה ר חולק אגב בליון ש"ח אשימ 11.8בסך  דיבידנדה כוםסאותה, נגרע למען ההשוואה הנ (1)

 .(חלוקה כאמור שבוןבח ההובא ם לא)בה טבלה לעילוצגים בהמ רופורמהוריים והפהמקברה דוחות החמצית תמ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סעיף

דוחות 

מקוריים 

30.9.09 (1) 

דוחות 

פרופורמה 

30.9.2009 
(1) 

דוחות 

31.12.2009 

דוחות 

31.3.2010 

דוחות 

31.12.2011 

דוחות 

30.9.2011 

דוחות 

30.9.2013 

3/2011/14 24/5/2010 29/3/2010 10/12/2009 11/10/2009 מועד פרסום הדוחות  17/11/2011 28/11/2013 

        

9,2228 138,820 מזומנים ונכסים פיננסיים לזמן קצר  14,258 52,701 36,470 22,252 78,66  

 0 4,656 9,726 542 347 628  הלי שליטבע 

 322 7,094 45,581 9,205 3,961 5,785 484 שוטפים אחרים נכסים

 7,100 34,002 91,777 62,448 18,566 34,642 139,304 סה"כ נכסים שוטפים 

 13,739 9,734 9,145 19,698 21,258 21,633  בעלי שליטה

 96,992 404,417 334,039 397,729 434,208 431,227 0 סה"כ נכסים בלתי שוטפים

 104,092 438,419 425,816 460,177 452,774 465,869 139,304 סה"כ נכסים 

        

 55,770 58,276 75,418 51,966 18,445 58,919 7,121 בויות שוטפותהתחיי

 32,145 317,807 281,452 321,022 336,418 267,357 0 התחייבויות בלתי שוטפות

 87,915 376,083 356,870 372,988 354,863 326,276 7,121 יותהתחייבוסה"כ 

 72,222 190,820 188,307 195,673 202,513 162,380  הון וקרנות הון

 55,787- 134,054- 124,723- 114,104- 110,617- 30,197- 30,197- הפסד נצבר

 16,435 56,766 63,584 81,569 91,896 132,183 132,183 הון עצמי המיוחס לבעלי מניות

 258- 5,570 5,362 5,620 6,015 7,410 0 שאינן מקנות שליטה יותזכו

 16,177 62,336 68,946 87,189 97,911 139,593 132,183 הון עצמי סה"כ 

 104,092 438,419 425,816 460,177 452,774 465,869 139,304 סה"כ התחייבויות והון עצמי 
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 ות:העיקריות הבאנקודות ת הולומהטבלה לעיל ע

 ים."ח המגובה כולו בנכסים שוטפמיליון ש 132 -היקף של כי יציב בשולבת לחברה הון עצמהמביצוע העסקה  םבטר .1

וחצי  כחודשיים) 2009בדצמבר  31, בדוחות ולבתת ההסכם לביצוע העסקה המשחתימעוד בטרם יבשה הדיו על  .2

מיליון ש"ח להון עצמי  132יציב של ; מהון עצמי ליון ש"חמי 40 -צמי בכההון הע, נשחק לאחר החתימה על ההסכם(

הרות של מנהלי החברה ורואי באזזה לווה  לא זאת וגם זאת, דוח כספי. מיליון ש"ח 92 -א מוטל בספק( של כום השג)

 .החשבון שלה

  ון ש"ח.מילי 81.5 -"ח נוספים ועמד על כמיליון ש 10 -ק בכשחהעצמי נבעון אחד לאחר מכן, ההון ר .3

, הון עצמי מדולדל של 2011בספטמבר  30כספיים ל הרה בדוחות , מציגה החבלבתהעסקה המשושנתיים לאחר ביצוע  .4

ך ן ש"ח בתומיליו 75 -, מחיקה של כנו(. דהיילבתיליון ש"ח טרם ביצוע העסקה המשומ 132מיליון ש"ח )לעומת  57 -כ

 שנתיים.

הון , שם נאמד היסתה להליכי פירוקהאחרונים טרם כנה של הכספייםדוחות מפרסמת החברה את השנה לאחר מכן,  .5

 "ח. מיליון ש 116 -שנים, שרפה החברה כ 3 -ינו, בתוך תקופה של כ. דהימיליון ש"ח 16 -צמי בכהע

בון לעניין וים באזהרות חמורות של רואי החשלבת מלושולאחר ביצוע העסקה המהחל מכל הדוחות הכספיים יודגש, כי  .6

 ת. היא פועלווקים בהם החברה והש כספי שלמצבה ה

 

יזה במציאות הכלכלית בערכים מוגזמים ללא אחסקה המשולבת על ביצוע הע מצביעה ידרדרות זוה כי היא סקנה המתבקשתהמ

 זו.בתקופה  ערך על ידי מנהלי החברהחתת השו/או  (שוויביחס להערכת ה 5.2יף בסעשגם פורט )כפי  בה פעלה החברה

 

 

 נפקת אגרות חוב הקיף לתש 6.4

כלל  ף זה. תשקימיליון ש"ח 46 -גיוסו כרתו , במסגחובגיוס אגרות  תשקיף לצורך אינוונטק, פירסמה 2010ש פברואר בחוד

 -תכם לכשנאמד בהם הסעצמי ון ההאשר ה, 6.2 ףבסעיבטבלה  צוין גם לעילכפי ש ,2009טמבר בספ 30ליום  ספייםכחות דו

 יליון ש"ח. מ 103

 

 5.2שלים רבים, כמפורט בסעיף נפלו כ , בהביצוע העסקה המשולבתשימשו לצורך ש השווית סס בעיקרו על הערכבף התיהתשק

 רה. של החב מצבה הכספישל תמונה לא נכונה  הוצגההתשקיף מפועל יוצא הוא שיל. לע

 

כך , היה מהיר חובהגרות לאחר העסקה המשולבת/הנפקת א הכספי של החברה בהבמצרות , ההידרד6.3ף שתואר בסעי כפי

 רוק מבלי שפרעה את אגרות החוב.ך פיליהנכנסה החברה לכאמור נתיים וחצי לאחר הגיוס שש

 ו. טוי הנכון בתשקיף עצמך לא קיבל את ביקיף אשמצבה הכלכלי של החברה היה קשה כבר במועד הת, שפועל יוצא מכך
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 הלות החברהכשלים בהתנ 6.5

 :מקריםלהלן מספר מצומצם של נטראל ובהרכב הדירקטוריון החדש, יטת סשלחת חברה תהלות הצורך המחשת הכשלים בהתנל

 

 ליטהלוואה לבעל השה 6.5.1

אה הסכם בין הצדדים, ההלווה . על פיהלוואה לבעל השליטה 2006ה, העמידה בשנת באמצעות חברת בת של ,סנטראל מלונות

פשרות אחד מהצדדים הייתה אלכל . "(ריהמקוירעון מועד הפ)" 2011באפריל  30יאוחר מיום ה להיפרע לא אמורהייתה 

יפרע במועד הפירעון ( תפת הריבית הריבית שנצברהסכום ההלוואה )בתוסנאי שמחצית מבתי, המקור את מועד הפירעוןריך אלה

  .30.6.2016ד צית תיפרע ע( ומח30.4.2011היינו )ד ריהמקו

 

רבעון השלישי לכספיים של החברה על פי הנאמר בדוחות ה, והההלוואשבעל השליטה פרע את פירעון המקורי חלף מבלי מועד ה

 30בעל השליטה לגרום לפירעון מחצית ההלוואה שזמן פירעונה היה התחייב  2011במאי  30"... ביום , מצוין כי 2011של 

 בו...."עד מכתימים ממו 60מו בתוך אלפי אירו ישול 2,044 -ך של כסן שצברה באופספת הריבית שנובתו 2011ל באפרי

 

קיבלה החברה  רת החובבלבד ובגין פירעון ית מיליון ש"ח( 8.5)ירו מיליון א 1.7 -העביר בעל השליטה כ 2011אוגוסט ב 4יום ב

. דהיינו, על חשבון חאלפי ש"  2,853 לש ומן בסךמזלבעל השליטה ום העבירה ביובו מיליון ש"ח  4.5של ויות על סך המחאות דח

יבלה החברה קיליון ש"ח( מ 10.2 -כמיליון אירו ) 2.1 -של כבסך  ,2011באפריל  30ו המקורי היה ב פרעונ פירעון חוב שמועד

 תו של בעלירות אלה לא נפרעו עקב פטיוח. המחאות דויותמיליון ש"ח בהמחאות דח 4.5לבד ועוד ון ש"ח בילימ 5.7מזומן של 

 השליטה. 

 

שכן במקום פירעון , נטקלה אינוובהם נתקקשיי הנזילות של גם הם לתרמו  טהק שהתנהלות זו של החברה ובעל השליאין ספ

  מיליון ש"ח בלבד. 5.7 -קף של כבהי מזומן ם(, הוזריליון אירומ 4 -)כמיליון ש"ח  20 -ל מלוא ההלוואה בהיקף של כש

המשך במנים )מה שקת מזוה מצויה במצותנהלות חסרת אחריות זו, שעה שהחברחברה להקטוריון השל דירלסדר היום המעבר 

 אורגניה. נהלות החברה והתרת המחדלים בבשרששגם היא מהווה חוליה  ספק , איןכאמור הוביל לקריסתה וכניסה להליכי פירוק(
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 כירת מלון מרידיאןמעסקת  6.5.2

ו נט ,שוויתמורה לון מרידיאן בבודפשט באת מל בין היתר רכשה החברה ,המשולבתרת העסקה ג, במס5.2.1פורט בסעיף כמ

  מיליון אירו(. 50 -יכוי הלוואה בנקאית של כמיליון אירו בנ 58 -נכס כ)שווי  ירומיליון א 8 -של כ ר,מחוב בכי

 

כאשר מתוך סכום  ,מיליון אירו 6 -של כ בתמורה ברוטו 2012ס בשנת מניות חברת הנכ, היא מכרה את ם לדיווחי החברהבהתא

תמורה , הבפועל ., ייעוץ והוצאות משפטיותדמי תיווך, בין היתר ת העסקהום הוצאתשלושו לון אירו ישממלי 1 -, סך של כזה

 דלקמן:ליון אירו בלבד, כמי 3 -עמדה על כבמזומן שקיבלה החברה 

 

  

 

 

 

 

  

 ת הבאות:עולות התהיומהנתונים לעיל 

 ,מיליון אירו בלבד 3ה של ו התקבלה תמורובגינמיליון אירו, נמכר  8ורה לשווי של חצי בתמשנתיים ולפני כשנרכש נכס  .1

 שנים. רוצת המס זה בפסדים אחרים שגרם נכ, בנוסף להמיליון אירו מהמימוש בלבד 5 -ל כד שפסכלומר, ה

חירי שוק רגילים ועל אינו משקף משיעור עלויות כאמור שאין ספק, . מסך התמורה נטו לחברה 33% -כ העסקה היוועלויות  .2

מיהם הגורמים שמעוררים לא מעט סימני שאלה  ריגים אלוחעלויות בהיקפים  אישררה כיצד דירקטוריון החב, כן לא ברור

 עלויות אלו. להם שולמו

 

והכל כמפורט בסעיף  במחיר מופקע גרת העסקה המשולבת התבצעהכי רכישת מרידיאן במסמהאמור לעיל, היא מסקנה ה

רה ותשלום עסקת המכי, . כך גםבשליטת לפידות( ודכונתו הקודמת )עצע על ידי הדירקטוריון במתהתברה אישוש, 5.2.1

עות על כשלים מעוררים לא מעט תהיות המצביטראל( , באישורו של הדירקטוריון החדש )בשליטת סנהעמלות המופקעות

  מהותיים בביצוע המכירה.

  

 חדלות פירעון 6.5.3

יעה , הגן ש"חמיליו 45 -ף של כחוב בהיקאינוונטק גם לגייס אגרות במהלכה הספיקה  לבת,נים לאחר ביצוע העסקה המשוש 4 -כ

החוב. מאוחר למחזיקי אגרות לנושים ובעיקרם  בויתיהשר לה לפרוע את התחיייתאפהחברה למצב של חדלות פירעון באופן שלא 

למחזיקי  החוב הבלתי מסולקתיתרת יוחד להפעלתה. מונה לה מנהל מ 2014פריל בחודש אהליכי פירוק וכנסה החברה ליותר, נ

מיליון  42 -, מסתכמת במועד הסמוך להגשת התביעה על סך של ככמית וריבית פיגוריםבית הסהכוללת, קרן, רי וברות החאג

 .9"חש

 

גובה עצמי מוצק ומ וןחברה עם ההפכה החברה מה גרתבמסעסקה המשולבת נעוץ עוד ב חדלות הפירעוןאירוע של שורשו 

, הפועלת וקשיים תזרימים לא נזילים יתוח(ימים לפורות מתאקמ)ללא  חלפיתום נכסים , עה ממונפתביתרות נזילות, לחבר

ף הלה החדשים, אהנוהדירקטוריון וה סנטראל שליטתתחת המשך ההתנהלות של החברה גם, כך של שווקים סוערים.  בתקופה

  מתחילת דרכה "החדשה". קשה רה שכאמור הייתה במצב תזרימי ברדרות החהם תרמו להמשך היד

 

 
ח. להערכת המנהל המיוחד צפויים ליון ש" מי 11.3 -סך של כב ה זו הינה לאחר ביצוע תשלומים למחזיקי אגרות החוב על ידי המנהל המיוחדיתר 9

 מיליון ש"ח.   3עד לי של ף מקסימיקתשלומים נוספים בה

 ' אירומ ף סעי 

 6 יאןרידחברת ממניות  מכירתת תמור

 (1) לבנק הממן שיםמי הפרשלות

 (1) פקדון לרשויות המס

 4 בינייםסיכום 

 (1) עסקההוצאות 

 3 טו לאינוונטקתמורה נ
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 סיכום :7 פרק

, המגובה כולו "חמיליון ש 130 -לה מה נזילה ורווחית, לה הון עצמי של למעבת הינה חבררום העסקה המשולונטק טינוא •

 .2.2. הרחבה בסעיף ף זניח עד אפסינונזילים ובשיעור מיכסים בנ

יה קותמלוא אחזנטק את כרה לאינוובמקביל מאת מניות אינוונטק ומלפידות  רכשהסנטראל ת לבהעסקה המשובמסגרת  •

 .3.1בה בסעיף ח. הרטראל מלונותסנב

פת תמונה עגומה לעניין סנטראל , משתקלוי והפומבי שפרסמה קבוצה סנטראלך החומר הגהרכישה, מתוכבר במועד  •

י דוחות רואובולים בדוחותיה הכספיים רי אזהרה רבים הכל, עם תמרו, במצוקה תזרימית גבוהה; חברה במינוף גבוהמלונות

בהם הפגיעה אזורים שד הי באחר פיננסי ונדלנת וכל זאת בתוך תקופת משבוות רבקעות כספיהששת לנדרה, ההחשבון של

ת זו. ומסוכנלת להשקעה כושמלהיכנס נע בחין בכל נורות האזהרה ויממצופה מכל דירקטוריון סביר כי י הייתה קשה ביותר.

 . 4פרק הרחבה בק. טרקטוריון אינוונלא כך פעל די

, בעל השליטה סנטראל, בעל השליטה המוכר ולפידותדהיינו,  ,שני הצדדיםם בעלי השליטה בטיבה עהי לבתסקה המשוהע •

 .3.2חבה בסעיף הרבאינוונטק. , כאשר הנפגעים מהעסקה הינם בעלי מניות המיעוט הקונה

י שווהערכת הלאור . נפלו בה כשלים רבים , אשראל מלונותהערכת שווי של סנטרבססה על תקה המשולבת ההעס •

שווי הראוי אשר שיקף את מצבה של מיליון ש"ח לעומת ה 82 -בת בוצעה במחיר הגבוה בכלקה המשולת, העסהכוש

 .5.5חבה בסעיף ת. הרסנטראל מלונו

שקיף התבסס בעיקרו על הערכת . התליון ש"חימ 46 -כ לבהיקף שגייסה החברה אגרות החוב  2010בחודש פברואר  •

ף הוצגה התשקייוצא הוא שמ. פועל לים רבים כאמור לעיל, בה נפלו כשעסקה המשולבתה לצורך ביצוע ההשווי ששימש

 .6.4רחבה בסעיף נה לא נכונה על מצבה של החברה. הותמ

; פרסום דשוריון החרקטוהדי נטראלשליטת סת תח ,אינוונטקנהלות בהתכשלים רבים  תרחשולאחר העסקה המשולבת ה •

 ירות חוב המבוסס על הערכות שווקת אגלהנפה הכספי של החברה, תשקיף ת במצבויים, הידרדרוים שגדוחות כספי

מכירת שליטה שהחברה לא פעלה לגבייתה, הלוואה לבעל , צורך ביצוע העסקה המשולבת בה נפלו כשלים רביםששימשו ל

 . 6מעוררות שאלות וספקות רבים. הרחבה בפרק  מוולששות העסקה צאוהמלון מרידיאן ו

רמו להאצת אשר ג המשך ההתנהלות של החברהכך גם עייתית, בקופה ובת לבת במחיר מופקעהמשוה ת הרכישעסק •

ומינוי  צב של חדלות פירעוןלבת לממיום ביצוע העסקה המשו שניםתקופה של ארבע לאחר , הביאו את החברה ידרדרותהה

הותית פויים לקבל החזר נמוך מצ ן ש"ח,ליומי 46 -ימו לחברה כאשר הזר מחזיקי אגרות החוב ך,ככתוצאה מ יוחד.הל מנמ

קה עם אחזושווי ממשי לאחזקתם, נותרו  אשר היו בתחילת דרכם עם הון עצמי גבוה מסכום השקעתם ובעלי מניות המיעוט

  ללא שווי כלל.במניות 

ביצוע שי הצמדה ממועד ף ריבית והפרצירו, במיליון ש"ח 82 -מסתכם בכק לחברה ז, שהנילשל האמור לעהמשמעות  •

הפרשי ירוף צ "ח, בון שמילי 46 -למחזיקי אגרות החוב מגיע לכבנוסף הנזק  .(2009ובר )אוקט לבתסקה המשוהע

תשלומים  בניכוי (,2014( וריבית ממועד תשלום הריבית האחרון )ינואר 2010ממועד ההנפקה )פברואר  והצמדה

להיות  ייםעתידש בודדיםמיליוני ש"ח ף של היקבספים ומים נותשלו (2018"ח בחודש מאי מיליון ש 5 -כ) ששולמו

 .החוברות למחזיקי אגמשולמים 
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  יםכליהכל ציםועהיפרטי  :8 פרק

 יצחק עידן, רו"ח

, 1983רואה חשבון מאז . הולל בפירמהתחום המקצועי הכוראש   Baker Tillyבכיר בפירמתשותף הינו  צחק )איציק( עידן, רו"ח,י

 אביב. בוגר החוג לחשבונאות וכלכלה באוניברסיטת תל

 

לחברות ציבוריות ופרטיות, ובעל התמחות בליווי הליכי הסדרי  כלכלי וייעוץ פנימית ביקורת, חיצונית בביקורת יםשנ רב ניסיון בעל

 חוב וחדלות פירעון.

 

 ם ניסיון רלוונטי בתחו

 רותחב רב של לחוק החברות, של מספר 18ינת הסדרי חוב, בהתאם לתיקון מס' חהמשפט לב מומחה מטעם בית •

מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ, א.לוי השקעות ובניין בע"מ, פולאר השקעות בע"מ,  ,לברוקלנד אפרי בניהן,

קטים באירופה שפיר פרוירשי בע"מ, בע"מ, סנטראל יורופיאן אן.וי., אינוונטק סנטראל מלונות בע"מ, אלרן נדל"ן 

 .וגרנד סנטר בע"מ ל"ן בע"מ, אאורה השקעות בע"מ, גמול השקעות בע"מ, רוזבאד נדמבע" 

, אלון ריבוע כחול, מירלנד NV, קרדן הכלכלי לנאמני אגרות החוב של אי.די.בי. חברה לאחזקות בע"מ שימש כיועץ •

 פיתוח, דורי קבוצה ואורתם סהר.

 .קיישנס ואלון דלק, בי קומיוניל השקעות בע"מב של אפריקה ישראאגרות החוץ הכלכלי לנאמני משמש כיוע •

 הממונה על ידי בית משפט. ולמפרק הליכיםיועץ כלכלי לנאמן בהקפאת משמש כ •

 . (Solvencyניסיון בכתיבת חוות דעת בנושא כשרות פרעון ) •

 

  סרבינסקי, רו"ח עומר

ל הערכות שווי וחוות דעת מומחה עבור חברות בתחומי פעילות שוכתיבה  בביצוע בר ניסיוןהינו בעל  רו"ח עומר סרבינסקי,

ת רו"ח בפירמ מחלקת הייעוץ והפיננסיים הלומנשותף כ אר,שימש עומר, בין השון מסגרת תפקידיו בעשור האחרבנים. מגוו

Baker Tilly Israel, אומית של בינלהרשת ב החברהBaker Tilly International וכיועץ בכיר עותנקאות השקבפירמת ב, כשותף 

 .אביב-סיטת תליברוג לכלכלה וחשבונאות באונחוגר הבהינו  עומר .Israel PwCבמחלקת הפיננסיים של 

 

 ניסיון רלוונטי בתחום 

 נים.שוכים משפטיים חוות דעת כלכליות בהליבת רב בכתייון ניס •

דיה של "מטומי מ ותברוק החלח 18ון מס' תאם לתיקחוב, בה דרלבחינת הסש כמומחה מטעם בית המשפט משמ •

 . גרופ"

 ס".שנוניקיי"בי קומי -ו אפריל"  וקלנד"ברשל החוב  תאגרו מחזיקינאמן ולכיועץ כלכלי למשמש  •

של מספר  ות,וק החברלח 18 י חוב, בהתאם לתיקון מס'בית המשפט לבחינת הסדר ת המומחה מטעםוושותף לצ •

, NV יין בע"מ, סנטראל יורופיאןקעות ובנא.לוי הש שקעות,פולאר ה ,ראל בע"ממיים בישכילים פטרומפע חברות בניהן,

 ר בע"מ.ע"מ וגרנד סנטב טים באירופהקבע"מ, שפיר פרוי ל"ןאלרן נד ,בע"מלונות ראל מטטק סנאינוונ

 '." סדרה טדיבי פיתוח" ו"אין ריבוע כחולקי אגרות החוב של "אלוזיחציגות מולנ כיועץ הכלכלי לנאמנים שימש •

 "אפריקה ישראל", ,"חזקותמחזיקי אגרות החוב של "אידיבי א ונציגות את הנאמנים השליוו עץהיובצוות שימש  •

  ".NV"קרדן  -ו " NVנטרס "פלאזה ס, ר" סה "אורתם, ה" , "דורי קבוצוח" תיד פנ"מירל

 משפט. ידי בית  על הממונה מפרקן בהקפאת הליכים וללי לנאממשמש כיועץ כלכ •

 בוריות.לצרכים שונים לחברות פרטיות וצי רכות שוויהעביצוע ן רב ביוניס •
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 יותחרת אגבלה  :9 פרק

 כי משפט בית י"ע ייקבע בו למקרה פרט י"( כהעבודה ןמזמי: ")להלן אינוונטקשל  שיםונההסדר קופת לבין  ו,בינינ מוסכם

 עילה כל פי ועל שהוא מקור כל צד ג', מכלאו /בודה והעמזמין  כלפי אחריות בכל נישא עבודתנו בוצעה תוך פעולה בזדון, לא

בעל , לרבות מטעמם למי או העבודה ו/ ןלמזמי תהיה זו, ולא הצעה פי על שירותים לביצוע הקשור בנזיקין, בכל לרבות ,שהיא

 רותים הניתניםלשי הקשור שלישי, בכל צד הודעת של דרך כלפינו, לרבות תביעה או/ו כל טענהאו לכל צד ג' ו/ ,התפקיד

 , בכפוף למפורט להלן.העבודה למזמיןידנו   על המוענקים ובשירותים בהתקשרות

 

. האחריות קשורותל חברות ם נוספים שעינימי של החברה ו/או מי מטעמה וכן מידופ ציבורי ידעמב שתמשנוה עבודתנו במהלך

 והמידע הנתונים של או אימות/ו בדיקה כוללת אינה ועבודתנת זה. מסגרע מידקי ספל ע הינה ל"הנ ולהסברים למצגים למידע,

אין אנו מביעים דעה . והמידע הנתונים של דיוקם או שלמותם ,נותםלנכו אישור תהווה ולא תחשב לא זאת, עבודתנו כאמור. לאור

 ל אחריות כלפיהם. או כל המלצה אחרת בדבר הנכונות או הנאותות של המידע הנ"ל או מקבלים כל מידע ש

 

 רהבכל מק בלתמוגו תהיה שלנהאחריות  מובהר כי, ליומכות עתנאי לשימוש בדוח זה ו/א הסתוכ מהאמור לעיללי לגרוע מב

דר הנושים של אינוונטק וקופת הס"(, סכום התקרהלנו בגין ביצוע העבודה )"  לסכום השווה לשלוש פעמים לתמורה המשולמת

ובלבד וכל הוצאה ישירה שתיגרם לנו מעל לסכום התקרה, בגין כל סכום בו נחוייב בפסק דין חלוט אותנו תפצה ו ו/אתשפה 

אז ו שנן והכל למעט במקרים של רשלנות רבתי או זדון מצידנפשרות סבירה להתגואינוונטק ם של אדר הנושילקופת הסשניתנה 

 לא יחול שיפוי או פיצוי כלשהו. 
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