
 

 
 

 2015במרץ,  22

 לכבוד 

 מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( 
  בע"מ אינוונטק סנטראל מלונותשל 

 

 ג.א.נ.,

 ( 'אה סדרשל מחזיקי אגרות החוב ) האסיפלהודעה בדבר זימון הנדון: 

  "(החברה)" בע"מ אינוונטק סנטראל מלונותחברת  לש

 -" וןהנאמ" :של החברה )להלן ('א, הנאמן לאגרות החוב )סדרה רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

מחזיקי אגרות החוב  ה שלעל כינוסה של אסיפלהודיע בזאת  תמתכבד, ", בהתאמה(אגרות החוב"

 ,במשרדי הנאמן 12:00בשעה  ,2015במרץ  23 -ה, שניביום  םתתקייאשר  ,( של החברהא')סדרה 

 .("האסיפה מועד פתיחת" "האסיפה" )להלן:( 1, תל אביב )"בית שבח", קומה 14ברחוב יד חרוצים 

תתקיים  ,האסיפפתיחת התוך חצי שעה מהמועד שנקבע לבמניין חוקי  ימצאלא ש ככל

לחוק ניירות ערך,  26יב35במועד האסיפה אסיפת לצורך התייעצות, בהתאם לסעיף 

ת ההחלטה ו, ביחס לנושאים העומדים על סדר היום של האסיפה, והצע1968-תשכ"ח

 אשר תישל האסיפה יובאו להצבעת המחזיקים באסיפה נידחת על סדר יומה והעומד

 .בהמשך אלא באמצעות כתבי הצבעה שיפורסמוללא התכנסות בפועל , 24.3.2015ביום  םתתקיי

 :שלהלן יםהנושא יםעומד של האסיפה על סדר היום .1

הבקשה בדבר  ,או מי מטעמו , עו"ד עדי פיגלדיווח מאת הנאמן לביצוע הסדר הנושים .1.1

אות )אישור מכר( בקשר עם מכירת נכס בבעלות )עקיפה( של החברה )נכס למתן הור

Marcali (.בקשת המכירהלזימון זה )" כנספח א'( המצורפת" 

 החלטה רגילה –קבלת החלטה בקשר עם בקשת המכירה  .1.1

בהמשך לבקשת המכירה, לתגובת הכונס הרשמי בקשר עם בקשת המכירה )המצורפת 

 19.3.2015יפו מיום -בית המשפט המחוזי בתל אביב לזימון זה( ולהחלטת כנספח ב'

 לזימון זה( מובאת בפני מחזיקי אגרות החוב ההחלטה שלהלן. כנספח ג')המצורפת 

 הצעת החלטה:

 להתנגד או שלא להתנגד לבקשת המכירה.   

תוצאות החלטת מחזיקי אגרות החוב יומצאו לנאמן לביצוע הסדר הנושים על מנת שיביאן בפני 

 שפט.בית המ



 

 
 

, זה לזימון 7 בסעיף כמפורט והמימון השיפוי להתחייבות כפופה דלעיל ההחלטה כי יובהר

 .ל"הנ ההחלטה מהצעת נפרד בלתי כחלק, ל"הנ 7 סעיף את יראו, זה ולעניין

 הזכאים להשתתף באסיפה .2

הרשומות נכללות בין אגרות החוב אשר מי שלזכותו רשומות אצל חבר בורסה אגרות חוב  .2.1

כון למועד הקובע , על שם החברה לרישומים הרלוונטית נמחזיקי אגרות החובבמרשם 

. מחזיק כאמור ימציא לנאמן אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות להשתתפות באסיפה

החוב שבבעלותו או יפויי כוח מהחברה לרישומים בגין מספר מסוים של אגרות חוב הרשומות 

. כון למועד הקובע להשתתפות באסיפהחברה, נעל שמה במרשם מחזיקי אגרות החוב של ה

 .ד נעילת האסיפה, עד למועכאמור לעיל יומצא לנאמן אישור או יפויי כח

 או

כון המתנהל על ידי החברה נמי שלזכותו רשומות אגרות חוב במרשם מחזיקי אגרות החוב  .2.2

בפני  "(. מחזיק רשום כאמור יציגמחזיק רשום)להלן: " למועד הקובע להשתתפות באסיפה

 ה מזהה עד למועד נעילת האסיפה.הנאמן תעוד

 להלן. 3ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם יצורף כתב מינוי מהמחזיק כמפורט בסעיף 

 20.3.15 – ה שישייום המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפה הינו 

  כתב מינוי .3

 באמצעות באי כוח.  המחזיקי אגרות החוב זכאים להשתתף באסיפ .3.1

המחזיק )ולא מהחברה לרישומים( שהינו בעל החשבון אצל חבר הבורסה, כתב מינוי מ .3.2

ידי בא כוחו שיש לו הסמכה בכתב -ידי הממנה או על-תם עליחהממנה שלוח יהיה בכתב וי

 כהלכה לעשות כן. 

אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב חתום בחותמת התאגיד בצירוף חתימתו של  .3.3

תאגיד שיש לו הסמכות לעשות כן. כתב המינוי של שלוח ייערך פקיד התאגיד או בא כוח של ה

 בכל צורה מקובלת. 

 .שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק באגרות החוב .3.4

פיו נחתם כתב המינוי, או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, יופקד -הכוח שעל-כתב מינוי וייפוי .3.5

 .בידי הנאמן עד למועד פתיחת האסיפה

 לפתיחת אסיפה נדחית; אסיפההלפתיחת  הדרוש המניין החוקי .4

המניין החוקי הנדרש לפתיחת האסיפה, יתהווה בנוכחותם של מחזיקים, הנוכחים בעצמם  4.1

( מיתרת הערך 10%אחוזים ) עשרהאו על ידי בא כח והמחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות 

 הנקוב של אגרות החוב שבמחזור.



 

 
 

שני כאמור, יהוו מנין חוקי  ותת ההחלטבאסיפה שנדחתה עקב העדר מנין חוקי לקבל 4.2

 ללא התחשבות בערך הנקוב שבידיהם.מחזיקים, הנוכחים בעצמם או על ידי בא כח, 

בדרך של הגשת כתבי הצבעה  24.3.2015אסיפה נדחית, ככל שתידרש, תתקיים ביום  4.3

 )שיפורסמו בהמשך( וללא התכנסות בפועל.

 שעל סדר היום ותחלטההרוב הדרוש לקבלת ה .5

ממספר הקולות  50%-של לא פחות מהינו רוב  ,שלעיל 1.2ס' שב החלטההקבלת ל הדרוש ובהר

 נמנעים(.ה)ללא קולות  אסיפהמשתתפים בה

  – נמשכות אסיפות .6

 באסיפה( כוחם באי ידי-על או בעצמם) הנוכחים החוב אגרות קרן ברוב המחזיקים בהסכמת

 את לדחות, חייב הנו הנוכחים רוב דרישת ולפי, הראש יושב רשאי, חוקי מניין בה שנוכח

: להלן) תחליט אסיפה שאותה כפי, למקום וממקום לפעם מפעם האסיפה קיום המשך

 שמודיעים כפי אופן באותו הנמשכת האסיפה על הודעה תינתן כזה במקרה"(. נמשכת אסיפה"

 שבהם בעניינים אלא נמשכת באסיפה ידונו לא. נדחה קיומה שהמשך הראשונה האסיפה על

 הודעה תינתן נמשכת אסיפה של קיומה על. הדחייה על הוחלט שבה באסיפה לדון היה אפשר

 באסיפה נכח שלא חוב באגרות מחזיק. בלבד, א"המגנ במערכת מיידי דוח פרסום של בדרך

 הקובע למועד נכון הנאמן בפני החוב באגרות בעלותו את להוכיח רשאי, נדחה קיומה שהמשך

 .באסיפה שהשתתף כמחזיק ויראוהו, הנמשכת האסיפה נעילת ועדממ יאוחר ולא, לאסיפה

 שפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמן  .7

וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי  הנאמןהמחזיקים מתחייבים בזאת לשפות את 

 , ככל שתמונהמניותיו, שלוח או מומחה שימנה הוא או הנציגות לרבות הנציגות עצמה

חיוב כספי על פי פסק דין )שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע( בגין "(: )א(. הזכאים לשיפוי)"

או על פי פשרה שנסתיימה )וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה( 

לטה ההחמכוח הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע  ופעולות שביצעאשר עילתו קשורה ל

הוצאות סבירות ן )ב(. בגין שכר הזכאים לשיפוי ו(; וכ"ההחלטות"לעיל ) 1.2 שבסעיף

או בקשר לפעולות אלה, שלפי ההחלטות אגב ביצוע ו/או שעומדים להוציא  ושהוציא

 ותדעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונ

ומחים וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומההחלטות בתוקף 

ו/או דבר להחלטות אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע 

)התחייבויות השיפוי על פי סעיף זה  שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון

 :הכל בכפוף לתנאים שבסעיף ד(. להלן ובתנאי כי -"( התחייבות השיפויתקרא "

"( והשיפוי מימון הפעילותות השיפוי' )"מימון 'התחייב - בעדיפות ראשונה 1.7     

 ייעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך;



 

 
 

במקרה שהחברה לא תסכים ל'ממן את הפעילות והשיפוי'  – בעדיפות שניה 1.7     

ו/או לא תישא בפועל ב'מימון הפעילות והשיפוי', יהיה המימון מתוך כספי 

חוב לאחר תשלום הריבית ו/או הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות ה

 תאריך האסיפות;

במקרה כאמור, יהיו הנציגות ובהעדרה הנאמן מוסמכים לקבוע את הסכום אשר 

ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמן ככרית ל'מימון הפעילות והשיפוי' 

"(. הנציגות ובהעדרה הנאמן יהיו רשאים לחזור ולפעול ליצירת סכום ההפקדה)"

 ת, בסכום שיקבע על ידה. כרית נוספת כאמור, מעת לע

ככל שלדעת הנציגות ובהעדרה לדעת הנאמן לא יהיה  - בעדיפות שלישית 1.7     

בסכום ההפקדה בכרית כדי לכסות את מימון הפעילות השיפוי, יפקידו 

המחזיקים בידי הנאמן סכום אותו תקבע הנציגות ובהעדרה הנאמן לכיסוי 

 יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור;

אמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד איזו מהצעות ההחלטה שלעיל לאור ה

מתחייב להפקיד בידי הנאמן סכום שלא יפחת מחלקו היחסי )כהגדרת הביטוי 

להלן( מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנציגות ובהעדרה על ידי 

שכר  הנאמן. לאחר כיסוי 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור )הכולל תשלום בגין

והוצאות הנאמן על פי הוראות שטר הנאמנות ותשלום כל הוצאות הנאמן ו/או 

הנציגות בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור(, ישמשו כל הסכומים הבאים אשר 

ייגבו מהחברה, בין על פי הסדר ובין בנקיטת הליכים ובין בדרך אחרת, להחזר 

וזאת בקדימות לכל  למחזיקי אגרות החוב אשר נטלו חלק ב'מימון הפעילות',

 החזר לכלל המחזיקים.

כל סכום שיופקד על ידי המחזיקים כאמור יישא ריבית בתנאים זהים לקרן אגרות החוב 

 החל ממועד ההפקדה בפועל.)סדרה א'( 

, משמען, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד איזו ההחלטותכי  מובהר

 אמור בסעיף ד' להלן, כדלהלן:מהצעות  ההחלטה הנ"ל, התחייב, בכפוף ל

 וכןלשלם את חלקו היחסי ב'מימון הפעילות והשיפוי';  .א

לשפות את הזכאים לשיפוי, חברי הנציגות והמומחים, על פי חלקו היחסי,  .ב

 זה.  7כאמור בפתיח לסעיף 

" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק חלקו היחסי" .ג

או אשר מחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין שבגינן הצביע בעד ההחלטות ו/

, מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של (. להלן(ii))לרבות מכח סעיף קטן ד

מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד ההחלטות הנ"ל בתוספת החזקותיו של כל 

(. ii)מחזיק המחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין )לרבות מכח סעיף קטן ד



 

 
 

ובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב . מלהלן(

שבידי המחזיקים במועד האסיפה, וייוותר קבוע אף אם לאחר מועד האסיפה 

 יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב שבידי מחזיקים כאמור.  

 התחייבות 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור כפופות לתנאים הבאים: .ד

(i.) הדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז תשלומי הריבית ו/או ככל ש

 הקרן לכלל המחזיקים שהצביעו בעד ההחלטות הנ"ל.

(ii.)  אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו נגד

מחזיקים מוסדיים כמשמעותם בתקנות ניירות  -ההחלטות הנ"ל )ולעניין זה 

(, החלות עליהם )ככל 2007 -קצאת ניירות ערך לציבור(, תשס"ז ערך )אופן ה

שחלות( על פי הנחיות משרד האוצר, כפי שיהיו מעת לעת, באשר למחויבותם 

 לשאת במימון הוצאות פעילות הנאמן, הנציגות והמומחים הנ"ל.

(iii.)  אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע מחובתה של החברה לשפות הזכאים

 י בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת.לשיפו

(iv .)  זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנציגות ובהעדר נציגות  7ההוצאות לפי סעיף

 על ידי הנאמן. 

(v.)  "השיפוי בגין "תשלום אשר יוטל על  הזכאים לשיפוי, הנציגות והמומחים הנ"ל

ין )שלא ניתן לגביו עיכוב לפי ההחלטות, יהיה תשלום אשר יוטל על פי פסק ד

ביצוע( והשיפוי לא יחול במקרים בהם יקבע בית המשפט בפסק דין חלוט כי 

הזכאים לשיפוי  ו/או הנציגות ו/או היועצים פעלו בזדון, בחוסר תום לב או 

 ברשלנות רבתי. 

(vi) (התנאי לפי פסקה דII לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי )

 נות והדין. שטר הנאמ

(vii) זה בכדי לגרוע מזכות הנאמן לפנות לכלל מחזיקי אגרות  סעיףאין באמור ב

 החוב בבקשה לשאת במימון הפעילות והשיפוי.

 עיון במסמכים .8

 ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה א'( במשרדי רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, 

, 09:00-15:00' בין השעות ה-(, בימים א'1)קומה  ""בית שבח, בתל אביב 14ברחוב יד חרוצים 

 .hagar@rpn.co.il  או במייל 03-6389200, בטלפון: הגר שאולבתיאום מראש עם עו"ד 

 

 ,בברכה

 רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ                                    

mailto:trust@rpn.co.il


המחוזימשפט הבבית   

 אביב יפו-תלב

 

 ( 31)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

 )אישור מכר( בקשה למתן הוראות
 
 

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

, אירו 000100,בתמורה של , (Marcali)נכס  לאשר לבעל התפקיד למכור נכס בבעלות )עקיפה( של החברה -הנכבד 

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

 .התפקיד לבצע פעולות נדרשות לצורך יישום הסכם המכר וקבלת התמורה

 
 : הדברים תמצית - 1פרק 

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

(, הונגריתבחברה זרה אחרת )( כשני שליש)אחזקותיה מלוא את תמכור קופת הסדר הנושים(, ל)בנאמנות 

 .("Marcali"במקרקעין בהונגריה )המחזיקה בזכויות 

 .25.02.2015אירו, יופקדו בנאמנות עד ליום  100,000מהתמורה,  100%בהתאם להוראות הסכם המכר   (ב)

, כי עוד בחוות יוזכר, ועל מנת להמחיש את הדברים הרבה מעל ומעבר לתמורה הראויההתמורה הינה   (ג)

אשר , לצורך בחינת הסדר חוב לחוק החברות 350פי סעיף -עלשמונה על ידי בית המשפט  דעת המומחה

 ושוויהעריך המומחה כי , מינוי בעל התפקידמועד לפני (, 1בקשה מס' )במסגרת  18.03.2014ביום הוגשה 

 (. ש"חמיליון  2.4 -)להבדיל מהערכת החברה שעמדה על כ אפס" הוא Marcaliנכס "של 
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שמימושו אושר על ידי בית המשפט ) "Nadorבדומה לנכס "קל וחומר אמורים הדברים בהתחשב בכך, כי   (ד)

 - בנסיבות אלופירעון. בהליכי חדלות גם הוא מצוי " Marcaliנכס " (28בקשה מס' בהנכבד לאחרונה, 

בהתחשב בהליכי חדלות הפירעון, ולאחר מאמצים רבים ורצופים שהושקעו בחודשים האחרונים על מנת 

 -ש"ח(  400,000 -להגיע לתוצאה זו, לפיה תשולם לקופת ההסדר תמורה בסכום שאינו מבוטל )למעלה מ

 בהקדם האפשרי.  לפעול לאישור ויישום הסכם המכר דחיפות רבהבעל התפקיד סבור, כי קיימת 

 : רקע רלבנטי - 2פרק 

שהוגשה לאחרונה  28בקשה מס' ב 1פרק במסגרת ברובו זה הוצג  2בפתח הדברים יצוין, כי האמור בפרק  .1

 "(, אך הדברים מובאים שוב למען הנוחות והצגת התמונה המלאה לבקשה זו. Nador)בענין מימוש נכס "

 זמני לחברה.מונה בעל התפקיד כמפרק  23.03.2014ביום  .2

אישר בית המשפט הנכבד הסדר נושים לחברה, במסגרת מכירת "השלד בורסאי", והחל  19.10.2014ביום  .3

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

ממועד החל  .השליטה בחברה"( את Central)להלן: " .Central European Estates N.Vרכשה  2009בשנת  .4

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

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

 רופה. בניה ופיתוח של הזדמנויות עסקיות בתחום המלונאות במרכז ובמזרח אי

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

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

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

 המפרט את אופן ההחזקות נכון למועד בו ננקטו הליכי חדלות הפירעון:
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במהלך תקופה ארוכה כי ו בעל התפקיד התברר, כי קופת החברה רוקנה כמעט לחלוטין ו שלבמועד מינוי .6

מר את לש )א(על מנת:  שהתחייבובחרה לא לשלם תשלומים והחברה סכומי עתק לנושים שונים, שילמה 

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

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

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

אשר נותרו ללא הדירקטורים החברות הזרות, והחברה ההולנדית ננטשו בנוסף, עובר למינוי בעל התפקיד  .7

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

בנסיבות אלו, כפי שפורט בהרחבה בדוחות הקודמים שהגיש בעל התפקיד, בוצעו פעולות רבות על מנת  .8

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

, ןנושיה מצד הליכי חדלות פירעוןהיו בשרובם ככולם , ןמסוימות בגין הנכסים שהוחזקו על ידתמורות 

כי קיימים פערים עצומים בין שווי הנכסים שהציגה גם, בנוסף התברר  .ובהם גם הנכס נשוא בקשה זו

 החברה בשעתו לבין שווים האמיתי, וקל וחומר לאור קיומם של הליכי חדלות פירעון ביחס לנכסים אלו. 

בהתאם לבקשות שהוגשו בכלל זה, כפי שפורט בהרחבה בדוחות הקודמים שהוגשו לבית המשפט הנכבד,  .9

 על ידי בעל התפקיד )ובאישור בית המשפט הנכבד(: 

 . ההולנדית בעל התפקיד מינה דירקטור וב"כ זרים לחברה )א(

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

בר של החברה ההולנדית ולהבטיח את החברה ההולנדית( על מנת להסדיר את מחדלי וחובות הע

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

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

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

 מחיקתה של החברה ההולנדית. 

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

נכסים לביצעה פעולות רבות וחיוניות, כולל בהליכים משפטיים ודיונים שננקטו בהונגריה בקשר 

. בכלל זה, בוצעו בהונגריה גם פעולות "Marcaliלרבות בנוגע לנכס "החברות הזרות, שהחזיקו 

, הליכים שהיו בהונגריההליכי חדלות פירעון מסגרת שמנעו את מימוש הנכס נשוא בקשה זו ב

, כפי שכאמור אפסעומדת על ", אכן היתה Marcaliלכך כי התמורה בגין נכס "מביאים  בוודאות

 . שפט הנכבד עוד לפני מינוי בעל התפקידהעריך המומחה שמונה מטעם בית המ
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על מנת לקבל הצעות לרכישת הזכויות בנכסים, ובכלל זה גם בעל התפקיד פעל במישורים רבים  )ד(

בעצמה מצויה זה מכבר בהליכי חדלות פירעון, אשר מומש על ידי ש, Centralביצע התקשרות עם 

ימוש הנכס נשוא בקשה זו נעשה בסיוע בעל התפקיד באופן חלקי )ביחס למכירת נכסים בלבד(. מ

( בגין כספי המימוש של נכס 3%, ובהתאם תהיה זו זכאית לקבל בעתיד דמי תיווך )Centralשל 

 פי תנאי ההסכם שאושר על ידי בית המשפט הנכבד(.  -זה שיקבל בפועל בעל התפקיד )על

 : (Marcaliהנכס נשוא הבקשה ) - 3פרק 

 ."Marcaliנכס " -אחד הנכסים שהוחזקו על ידי החברה היה הנכס נשוא בקשה זו  .10

 :עובר לנקיטת הליכי חדלות הפירעון, "Marcaliנכס "לעיל,  4בסעיף כמפורט בתרשים  .11

הנושים בהסדר ) (.CEE Hotel Holdings B.Vחברה ההולנדית )המ 100% -בהחזיקה  (אינוונטק)החברה 

 ;המחזיק בהם בנאמנות עבור הסדר הנושים(, החברה ההולנדית לבעלות בעל התפקידהמניות כל הועברו 

)חברה זרה הרשומה בהונגריה( )להלן:  .Marcali Kftמחברת  (כשני שליש)ההולנדית החזיקה החברה 

 הוחזקה על ידי שותף; בחברת הנכס ההונגרית  (כשליש)היתרה ו, "(חברת הנכס ההונגרית"

 .(" "Marcali"קרקעי מ " :להלן)ההונגרית החזיקה בזכויות במקרקעין בהונגריה  הנכסחברת 

ן ה, (" "Marcaliנכס " " :לעיל ולהלן)לעיל כאמור  אחזקות החברה ההולנדית בחברת הנכס ההונגרית .12

  שה זו.נשוא בקהממכר 

כאמור באמצעות חברת הנכס ההונגרית, הינו זכויות בחלק ממקרקעין  ים", המוחזקMarcali"קרקעי מ .13

מיועד לקום מבנה  םעליה( אגם בלטוןלאתר נופש ידוע בהונגריה )בסמוך המצויים דונם  45 -בשטח של כ

 . 2009החלה בבניית המלון בחודש אוקטובר חברת הנכס ההונגרית אשר ישמש כבית מלון. 

)להלן: מיליון אירו  1.9-מענק ממשלתי בהיקף כלצורך הקמת פרויקט זה קיבלה חברת הנכס ההונגרית  .14

המלון הושלם  שלד. לי, בשלבים ובתנאים שנקבעוסמר במחוזזה עבור בניית פרויקט מלון "( המענק"

 הקבלןבין היתר בשל קשיים להם נקלע  ,ואולם בחברת הנכס ההונגרית, לשותף קשורה חברה מצעותבא

קבלת ו חלופי קבלן למציאתהוקפאה הבנייה בפרויקט עד ( 2011במהלך הרבעון הראשון של שנת ) הראשי

תנאי , כאשר במהמענק 70% -כבעל התפקיד קיבלה חברת הנכס ההונגרית  עד למועד מינוי מימון בנקאי.

המענק בתוספת יה להשיב יהיה עלמכבר( חלף זה ש)במועד בניית המלון לא תסתיים נקבע כי אם המענק 

 . נדחתהה תוקבלת יתרת המענק ובקשבקשה להארכת מועד ברת הנכס ההונגרית הגישה ח. ריבית
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השלמת בטוחות שנדרשו בנית הפרויקט הוקפאה כאמור, והמשך בניית הפרויקט הותנתה, בין היתר, ב .15

מנת לאפשר את -וזאת עלהנכס ההונגרית, רת העמדת בטוחות מחבבידי הבנק המממן וכן -מהקבלן על

 . יתרת המענקקבלת קבלת הליווי הבנקאי ו

 : (Marcaliפעולות המימוש והסכם המכר נשוא הבקשה ) - 4פרק 

כאמור לעיל, עוד לפני מינוי בעל התפקיד, ההערכה האובייקטיבית והמקצועית, שניתנה על ידי המומחה  .16

 אפסהוא  "Marcali"כי שוויו של נכס  ,לחוק החברות היתה 350פי סעיף -שמונה מטעם בית המשפט על

 . 1(1, במסגרת בקשה מס' 18.03.2014כמפורט בחוות דעת המומחה שהוגשה עוד ביום )

התרחשו אירועים משמעותיים אשר העמידו בספק רב )בלשון המעטה( את האפשרות לקבל  בין לבין .17

  ."Marcali"נכס תמורה כלשהי עבור מימוש 

, בעקבות (10)בקשה מס'  2014עד יולי  2014כפי שפורט בבקשות שהגיש בעל התפקיד בחודשים מאי  -ך כ .18

חל עיכוב בבירור בקשת בעל התפקיד למינוי מחזיקי אגרות החוב, מ( זניח התנגדויות של חלק )מיעוט

אשר החלו להינקט ביחס הליכים שונים מנהלים לחברות הזרות, עד שהדבר הפך לבלתי רלבנטי עקב 

. במסגרת זו, י מינוי מנהלים והגשת דוחות כספייםעקב אלחברות הזרות, שהיו כאמור בסכנת מחיקה 

ולאור ההערכה שהיתה עוד לפני מועד מינוי בעל התפקיד, כי שוויו של נכס זה הינו אפסי, החליט בעל 

 התפקיד שלא להוציא הוצאות ניכרות שנדרשו לצורך שימור חברת הנכס ההונגרית. 

, "Marcali"נכס לבקשר ריה הליכי חדלות פירעון ננקטו בבית המשפט בהונג 2014החל מחודש יוני  -ך כ .19

(, בעל התפקיד יוצג בהליכים 15בקשה מס' , 07.09.2014ולאחר אישור בית המשפט הנכבד )החלטה מיום 

במסגרת זו, בוצעו הליכים משפטיים שונים ורצופים )בעיקר עם עורכת . אלו על ידי עורכת הדין ההונגרית

, דבר שהיה מוביל לכך שלא ניתן "Marcali"ביחס לנכס  חדלות פירעוןהליכי למנוע הדין בהונגריה( כדי 

עורכת הדין ההונגרית, שייצגה את בעל התפקיד כאמור, הבהירה יצוין, כי . היה לקבל דבר בגין נכס זה

לאחר וכי ניתן יהיה לעכב את הליכי חדלות הפירעון לתקופה שאינה ארוכה; כי  -כבר בתחילת הדרך 

ימומש על ידי בעל תפקיד, והחברה ההולנדית )בעלת מניות בחברת הנכס ההונגרית(  "Marcali"מכן, נכס 

 . "Marcali"לא תקבל תמורה כלשהי בגין נכס 

                                                 
1

אישור הסדר הנושים )דוחות כספיים שגם עברו סקירה ואישור על עובר לבדוחות הכספיים האחרונים של החברה שפורסמו יצוין, כי  

 17 -שווי שלילי של עודף התחייבויות על נכסים בסך כמיליון אירו עם  1.8 -עמד על כ" Marcali(, נכס "BDOידי משרד רו"ח חיצוני, 

 . מיליוני ש"ח
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בנוסף, וכפי שעלה גם מהייעוץ שניתן לבעל התפקיד על ידי עורכת הדין ההונגרית, היה זה ברור כי הגורם  .20

מהחברה ההולנדית )אחזקות בשיעור של  "Marcali"הממשי היחיד שעשוי להיות מעונין לרכוש את נכס 

כשני שליש מחברת הנכס ההונגרית( הינו רק השותף בחברת הנכס ההונגרית ו/או גורם מקורב אליו, שכן 

חברה המצויה בהליכי חדלות הגיון שגורם חיצוני יסכים לרכוש בתמורה )לא מותנית( חלק ממניות אין 

 תחת זאת לרכוש בהליכי חדלות פירעון את הנכס עצמו נקי מכל חוב. פירעון, שעה שיש באפשרותו 

תנאים שהפכו התקשרות לבלתי כדאית, מות בסכומים מגוחכים ו/או בבעל התפקיד סירב להצעות קוד .21

  ; וכיו"ב.במימוש הנכס ו/או בהשלמת בנייתועתידית )לא מגובה בבטוחות( המותנית תמורה  כגון

 בנסיבות אלו, ולאורך כל הדרך הציב בעל התפקיד מספר תנאי יסוד לצורך ביצוע התקשרות, שעיקרם: .22

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

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

 .החייבים גם הם לפעול לטובת החברה ההולנדית

, ת המשפט הנכבד()למעט באישור בי תהיה בלתי מותנית "Marcali"בגין נכס שתשולם התמורה   )ב(

 כל תמורה עתידית. בבטוחות משמעותיות להבטחת תגובה או לחילופין 

הנכס ימומש באופן בו החברה ההולנדית תמכור את מלוא אחזקתה בחברת  "Marcali"נכס   (ד)

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

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

 2014 ספטמברמחודש ) משא ומתן ממושך שהתקיים במהלך החודשים האחרוניםלאחר ו ,של דברבסופו  .23

לגבש הסכם בעל התפקיד עלה בידי  , ואשר חייב מעורבות של עורכי הדין הזרים והדירקטור הזר,לערך

פי הסכם -התקשרות מחייבת עלולבצע  ,(ותמקייה)בנסיבות בתמורה ראויה  "Marcali"למימוש נכס 

 .(1נספח המכר והסכם הנאמנות נשוא בקשה זו )

הינה חברה הקשורה לשותף בחברת הנכס ההונגרית )וראה גם  "הקונה"עת בעל התפקיד למיטב ידי .24

 לעיל(. 20האמור לעניין זה בסעיף 



7 

 

 

, 20.02.2015ואשר נחתם ביום שישי, עיקרי הסכם המכר שההתקשרות בו מבוקשת במסגרת בקשה זו,  .25

 : הינם

, ית שבבעלותה )כשני שליש(כל מניות חברת הנכס ההונגרהחברה ההולנדית תמכור לרוכשת את  )א(

 . "(הממכר)להלן: " וכן תעביר לקונה כל זכות )לרבות להחזר הלוואה( מול חברת הנכס ההונגרית

( זכות ישירה כלפי חברת הנכס ההונגרית, לרבות להחזר ככל שקיימת לחברה )אינוונטקבנוסף, 

לבדיקות שבוצעו על ידי בעל התפקיד, לרבות באמצעות  בהתאםהלוואה, תועבר זכות זו לקונה. 

היועץ הכלכלי של בעל התפקיד ששימש גם כמומחה מטעם בית המשפט הנכבד עובר למינוי בעל 

 של החברה מול חברת הנכס ההונגרית.  (הלוואותכולל ) לא קיימת כל זכות ישירההתפקיד, 

ביצעה בעצמה ועל אחריותה ( ולרוכשת, אשר As-Isהממכר יירכש על ידי הרוכשת כפי שהוא ) )ב(

  ( לא תהיה כל טענה כלפי המוכרת בקשר עם הממכר. Due-Diligenceת נאותות )הליך בדיק

, כאשר מלוא התמורה "(התמורה)להלן: " אירו 100,000הרוכשת תשלם עבור הממכר סך של  (ג)

עסקים, קרי ימי  3בתוך  ,המייצגת את בעל התפקיד ,תופקד בנאמנות בידי עורכת הדין ההונגרית

 .25.02.2015עד ליום 

בידי עורכת )כאמור בהתאם לתנאי הסכם המכר אירו( יוחזק בנאמנות  100,000הסכום הנ"ל ) )ד(

הרוכשת לא תקיים , ואם "(סכום הנאמנותבעל התפקיד( )להלן: "המייצגת את הדין ההונגרית 

 את הסכם המכר יחולט סכום הנאמנות. 

  .31.03.2015עד לא יאוחר מיום הסכם המכר מותנה בקבלת אישור בית משפט נכבד זה  (ד)

לחברה ההולנדית לאחר רישום הזכויות על שם הרוכשת ולא במלואו סכום הנאמנות ישולם  )ה(

 יאוחר מתום חודשיים ממועד קבלת אישור בית המשפט הנכבד. 

 : סיכום - 5פרק 

אשר , ואינטנסיבי ממושך ומתן משא של סיומו מהווה ,הנכבד המשפט בית של לאישורו המובאת העסקה .26

 . (בות הדירקטור הזר, לרחייב מעורבות של גורמים זרים רבים )בהונגריה ובהולנד

לא מבוטלת עבור נכס ראויה ביותר, בתמורה המדובר בעסקה על בסיס הנימוקים שפורטו בהרחבה לעיל,  .27

 ה כדי לבטל את הסיכון )הממשייש ב בהרחבה לעיל(כמפורט ובנסיבות הקיימות )שהוערך בשווי אפס, 

 ( לאובדן המוחלט של הנכס ולקבלת תמורה בסכום ניכר בקופת ההסדר. והכמעט וודאי
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באישור הבקשה, ובמיוחד  דחיפות רבהבנוסף, כפי שפורט בהרחבה לעיל, בעל התפקיד סבור כי קיימת  .28

מתנהלים כבר ונגריה העובדה כי בבית המשפט בהשל הנכס עצמו )שננטש( ולאור לאור מצב הדברים 

 . נכס זהקשר לבהליכי חדלות פירעון כאמור 

 כן, מתבקש בית המשפט הנכבד לאשר את המבוקש ברישא של בקשה זו לעיל. -אשר על .29

 

 

 

 

 _______________________ 
 עו"דעדי פיגל, 

  נאמן להסדר הנושים
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                      49364-20-44פר"ק               בבית המשפט המחוזי                                                                     
              34בקשה                                              יפו -תל אביב 

 
 

 4693 –תשמ"ג פקודת החברות  )נוסח חדש(, ה   בעניין:
 )להלן: "הפקודה"(

 
 אינוונטק סנטראל מלונות בע"מ   ובעניין:

 523343928ח.פ. 
 )להלן: "החברה"(

          
                                             מפרק זמני לחברה                                                                               -ובעניין:                            עו"ד עדי פיגל 

 52573(, רמת גן, 18קומה  – 1)מגדל ב.ס.ר  2מדרך בן גוריון    
 33-7553899פקס.  ;33-7553898טל.    

 )להלן: ''המפרק הזמני''(   
 

 הכונס הרשמי   ובעניין:
 , תל אביב2מרח' השלושה    
 32-6467532; פקס. 33-6899695טל.    

 ן: "הכונס הרשמי"()להל

 
 תגובת הכונס הרשמי

 נכס מרסלי(( –)בקשה למתן הוראות )אישור מכר 
 

מהבקשה עולה כי התמורה המוצעת בגין הנכס הושגה לאחר מאמצים למקסם אותה ככל הניתן 

. הכונס הרשמי מדובר בתמורה ראויהות העניין ביבנס, וכי לדעת המפרק הזמני לבקשה( 4)פרק 

לבקשה,  24 - ו 23בסעיפים  כאמור תהמוצע תער להערות המפרק הזמני באשר לזהות הרוכש

 ולבעייתיות באיתור רוכש ניטרלי שאינו קשור לחברה שיציע תמורה ראויה בגין הנכס.

 

בנסיבות אלו ולנוכח שאר נימוקי הבקשה הכונס הרשמי מסכים לאישור המכר, שעיקריו 

 לבקשה, כמבוקש ברישא לבקשה. 25מפורטים בסעיף 

         

        

                                                                                         (תשע''ה י"ז אדר) 2315מרץ  8תאריך: 

 [54223פ"ח: ]
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