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 ;האג"ח מחזיקי נאמן

 למתן צו פורמליבקשה 
 

כל המורה לפורמלי, בהתאם להוראות הסדר הנושים שכבר אושר, בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת ליתן צו 

פרטים מידע ולנאמן למחזיקי האג"ח ו/או לנאמן הסדר הנושים למסור )כהגדרתם להלן(  חברי הבורסה

, מס' אינוונטק סנטראל מלונות בע"משהחזיקו באג"ח של החברה )לגורמים בנוגע שלהלן,  3המפורטים בסעיף 

 .(13.11.2014 -)מועד השלמת הסדר הנושים הקובע במועד  (1118496ני"ע בבורסה 

 ואלו נימוקי הבקשה:

וקיבל תוקף של פסק  19.10.2014אשר אושר על ידי בית המשפט הנכבד ביום  של החברה בהסדר הנושים .1

 :(להסדר הנושים 8.13בסעיף ), נקבע "(הסדר הנושים)להלן: " 14במסגרת בקשה מס'  דין

יינתן צו שיפוטי המורה לכל חברי הבורסה למסור לנאמן למחזיקי אגרות החוב את "

הפירוט המלא של כל מחזיק אגרות החוב אשר החזיקו באגרות החוב )סדרה א'( של 

 הנאמן להסדר דייעל  ד הקובע ו/או נכון לכל מועד אחר אשר יקבעהחברה נכון למוע

  ")להלן: "אישורי חברי הבורסה"(

כפי שצוין בבקשה לאישור הסדר הנושים, המידע האמור נדרש על מנת לאפשר לנאמן למחזיקי האג"ח  .2

לבצע בבוא היום את תשלום דיבידנד הפירוק למחזיקי האג"ח, וזאת לאור העובדה כי במסגרת הסדר 

ממסלקת הבורסה, ולפיכך תשלום דיבידנד הפירוק עתיד להיות  נמחקוהנושים אגרות החוב של החברה 

 מבוצע באמצעות חברי הבורסה ו/או ישירות למחזיקי האג"ח שהחזיקו בו במועד הקובע האמור. 
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הנושים להסדר  8.13 סעיףהנאמן למחזיקי האג"ח הודיע לנאמן להסדר הנושים, כי בהתאם להוראת  .3

"( חברי הבורסה)להלן: " 1ו על ידו פניות לכל חברי הבורסהשאושר על ידי בית המשפט הנכבד, בוצע

בדרישה לקבלת המידע הנדרש כאמור לגבי הגורמים שהחזיקו באג"ח של החברה במועד הקובע 

מספר תעודת הזהות של  )ב(; שמו המלא של המחזיק )א("(: המידע הנדרש( )להלן: "13.11.2014)

פרטי חשבון הבנק של  )ד((; 13.11.2014כמות אג"ח החברה שהוחזקה על ידו במועד הקובע ) )ג(המחזיק; 

הסך הכולל של  )ה(; לרבות פרטי הסניף והבנק בהם מנוהל החשבוןהמחזיק )בו הוחזקו אגרות החוב( 

 )ו((; 13.11.2014ורסה נכון למועד הקובע )הרשומות אצל כל אחד מחברי הבבאג"ח החברה ההחזקות 

)מידע זה נדרש לרבות לאור העובדה המועד בו נמחקים מרישומי חבר הבורסה הפרטים המפורטים לעיל 

כי אם יימחקו רישומים אצל חבר בורסה יהיה על הנאמן למחזיקי האג"ח לבצע את תשלום דיבידנד 

 הפירוק ישירות לידיו של מחזיק האג"ח ולא באמצעות חבר הבורסה(.

 

 חברי בורסהמקטן חלק ן להסדר הנושים על ידי הנאמן למחזיקי האג"ח: פי המידע שנמסר לנאמ-על .4

(Citibank N.A. ,HSBC Bank PLC ,פועלים סהר בע"מ, מ"בע יובנק, בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ 

באג"ח של ברשותם החזקות לא היו  ,13.11.2014( השיבו לנאמן כי נכון ליום פסגות ניירות ערך בע"מו

להם מידע נדרש; מרבית חברי הבורסה לא השיבו לפנית הנאמן למחזיקי האג"ח  החברה, ולפיכך אין

ו/או ביקשו לקבל צו נפרד מהסדר נושים מורכב וסבוך המורה להם למסור את המידע הנדרש בהתאם 

 להוראות הסדר הנושים. 

דיבידנד פירוק בנסיבות אלו, וכדי למנוע תקלה בעתיד לבוא, עת יהיה על הנאמן להעביר למחזיקי האג"ח  .5

מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על מתן צו כמבוקש, כאשר כפי שפורט לעיל המדובר בפועל על מתן 

 .13.11.2014והושלם ביום  19.10.2014צו פורמלי להוראה שכבר אושרה בהסדר הנושים, שאושר ביום 
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 אוצר בנק; מ"בע לישראל אגוד בנק;  Barclays Bank PLC ;Citibank N.A. ;HSBC Bank PLCרשימת כל חברי הבורסה הינה:  
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