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המחוזימשפט הבבית   

 אביב יפו-תלב

 

 ( __)בקשה מס'  14-02-46394פר"ק 

 בפני סגן הנשיאה, כבוד השופט איתן אורנשטיין

 
 1999-חוק החברות, התשנ"ט בעניין:

 1983-פקודת החברות ]נוסח חדש[, תשמ"ג

 

 ;החברותחוק 

 פקודת החברות;

 הנאמן להסדר הנושים )אינוונטק סנטראל מלונות בע"מ( -עו"ד עדי פיגל  בעניין:

 פיגל, עורכי דין, -משרד פרץ

  52573גן -(, רמת18קומה  - 1.ס.ר )מגדל ב 2מדרך בן גוריון 

 03-7553899: פקסימיליה; 03-7553898 :טלפון

 

 ;נאמן הסדר הנושים

 אביב והמרכז(-הנכסים הרשמי )מחוז תלכונס  ובעניין:

 אביב  -, תל2מרחוב השלושה ע"י ב"כ עו"ד אורי ולרשטיין, 

 02-6462502: פקסימיליה; 03-6899695 :טלפון

 

 ;הכנ"ר

 בע"מרזניק פז נבו נאמנויות  ובעניין:

 הנאמן למחזיקי אגרות החוב של החברה 

  אביב-, בתל14מרחוב יד חרוצים 

 

 ;נאמן האג"ח

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

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

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

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

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

 רקע עובדתי קצר - 1פרק 

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

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

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

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

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

 .הותרת חובות כבדים

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

 .אירו לחודש( 3,500)בעלות של עד  "השלד הבורסאי"וכן להגדיל את הסיכוי למימוש 

לעמדת הכנ"ר עד ליום 23.4.15.

מסירה אישית ומעקב תגובה על ידי הנאמן. 

שו' איתן אורנשטיין
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