
המחוזימשפט הבבית   

 אביב יפו-תלב

 

 ( 28)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

 

 ;חוק החברות

 פקודת החברות;
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 ;הכנ"ר
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 הנאמן למחזיקי אגרות החוב של החברה 

  אביב-, בתל14מרחוב יד חרוצים 

 

 ;נאמן האג"ח

 )אישור מכר( בקשה למתן הוראות
 

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

, אירו 425,000בתמורה לסך , (Nador)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

בהתאם להוראות הסכם יצוין, כי ) התמורההסכם המכר וקבלת יישום נדרשות לצורך פעולות לבצע התפקיד 

 . (בנאמנותהופקדה כבר  אירו, 106,250, מהתמורה %25המכר 

ברה זרה המוחזקת על ידי בעל התפקיד חפי הסכם המכר, המותנה באישור בית המשפט הנכבד, -על )א( :בתמצית

מחזיקה ה, אחרת )הונגרית(מחזיקה בחברה זרה ה, )אמריקאית( ( בחברה זרה אחרת100%אחזקותיה )תמכור 

התמורה שתתקבל הינה הרבה מעבר לתמורה ראויה בנסיבות הענין,  (ב) ;גדרתו להלן()כה "Nadorבזכויות בנכס "

כפי שנקבע בדוחות הכספיים האחרונים  ,"Nadorנכס "של  ו( משווי%6.25 -)בגבוהה אף והיא כפי שיורחב להלן, 

חיצוני חשבון רואי משרד על ידי ת כספיים שגם עברו סקירה ואישור )דוחו הסדר הנושיםשפורסמו עובר לאישור 

(BDO) ;)נכס "יתן יהיה לקבל תמורה כלשהי בגין עובר לגיבוש הסכם המכר היה חשש וודאי שלא נ )גNador", 

כפי שיורחב  ור מצב הדברים מול הבנק המלווה,אוזאת הן מאחר ונכס זה הופקר )כולל ללא פוליסת ביטוח( והן ל

שהינה בבחינת , כי בהתחשב בגובה התמורה בעל התפקידבור סובנסיבות אלו  ,כיוםקיים גם חשש ממשי . להלן

באישור בקשה  רבה ביותרדחיפות קיימת במיוחד מול הבנק( ובהתחשב במצב המשפטי )"מים מן הסלע" הוצאת 

 ., במועד מוקדם ככל שניתןזו
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 : רלבנטירקע  - 1פרק 

 מונה בעל התפקיד כמפרק זמני לחברה. 23.03.2014ביום  .1

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

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

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

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

 דמנויות עסקיות בתחום המלונאות במרכז ובמזרח אירופה. בניה ופיתוח של הז

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

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

"(. במצורף תרשים החזקות החברה, החברות הזרות הנוספותולנדית )להלן: "בעקיפין( על ידי החברה הה

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

 

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

לשמר את  )א(על מנת:  שהתחייבובחרה לא לשלם תשלומים 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(; 

לבנק שמימן את הנכס נשוא בקשה זו; תשלומים לצורך חידוש פוליסת  השונים )לרבות: תשלומי ריבית

 ביטוח לנכס זה; מסים עירוניים בסכום של עשרות אלפי אירו בגין בנכס זה; ועוד(. 
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אשר נותרו ללא הדירקטורים החברות הזרות, והחברה ההולנדית ננטשו בנוסף, עובר למינוי בעל התפקיד  .6

 ה מצא עצמו בעל התפקיד בפני "אדמה חרוכה".כאשר הלכה למעשוללא המנהלים, 

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

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

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

כי קיימים פערים עצומים בין שווי הנכסים שהציגה 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. 

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

 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(

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

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 

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

 מחיקתה של החברה ההולנדית. 

בעל התפקיד התקשר בנוסף עם עורכת דין מקומית בהונגריה, אשר בפיקוח שוטף וצמוד של בעל  )ג(

גריה בקשר התפקיד ביצעה פעולות רבות וחיוניות, כולל בהליכים משפטיים ודיונים שננקטו בהונ

לאותם נכסים שהוחזקו על ידי החברות הזרות, לרבות מול הבנק המלווה ומול הרוכשת נשוא 

בקשה זו, אשר מיוצגת על ידי גורמים הונגריים מקומיים. בכלל זה, בוצעו בהונגריה גם פעולות 

 שמנעו את מימוש הנכס נשוא בקשה זו בהליכי חדלות פירעון של הבנק שהעמיד מימון לחברות

 אשר החזיקו בנכס נשוא בקשה זו. 

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

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

ש הנכס נשוא בקשה זו נעשה ידי בעל התפקיד באופן חלקי )ביחס למכירת נכסים בלבד(. מימו

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

 פי תנאי ההסכם שאושר על ידי בית המשפט הנכבד(.  -נכס זה שיקבל בפועל בעל התפקיד )על
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 : (Nadorהנכס נשוא הבקשה ) - 2פרק 

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

 .Nador Palace KFT" הוחזק במלואו על ידי חברת Nadorלעיל, נכס " 4כמפורט בתרשים שצורף בסעיף  .10

"(, אשר הוחזקה במלואה על ידי חברת חברת הנכס ההונגרית)חברה זרה הרשומה בהונגריה( )להלן: "

Central Capital 2006 LLC (, אשר חברת ההחזקות האמריקאית)להלן: "זרה הרשומה בארה"ב(  )חברה"

(, אשר הוחזקה במלואה על ידי .CEE Hotel Holdings B.Vהוחזקה במלואה על ידי החברה ההולנדית )

הסדר הנושים הועברו מלוא המניות של החברה ההולנדית לבעלות החברה. בהקשר זה יצוין, כי במסגרת 

 ם בנאמנות עבור הסדר הנושים( בעל התפקיד )המחזיק בה

מ"ר, המצוי בהונגריה )בודפשט(  7,900 -" הינו נכס נדל"ן )מבנה לשימור( בשטח כולל של כNadorנכס " .11

 ומיועד לשמש כבית מלון. 

מיליוני אירו ותכנית הפיתוח שלו היתה לבצע בו שינוי  6.1 -תמורת כ 2006נרכש בשנת " Nadorנכס " .12

 . רמת חמישה כוכבים, בלב העיר בודפשט בהונגריהמלון יוקרתי בלוהרחבה 

הצפויה לשם שיפוץ המבנה והתאמתו למטרה האמורה הינה הערכת החברה היתה כי ההשקעה הכוללת  .13

  במימון בנקאי(. 40%-50% -)מתוכם כ מיליון אירו 11-כ

 הבנייה יתריההתקבלו  2008נדרשו שינויים תכנוניים ובחודש אוקטובר  לפרויקט היתרים קבלתלצורך  .14

 להגדלת, שיפוץ המבנה הקיים, שימורו והתאמתו לבית מלון וכן מלוןהמבנה לבית  ייעוד לשינויסופיים ה

  .2016ההיתרים בתוקף עד ספטמבר  כפוף לתנאיהם. והכלשטחי הבנייה כאמור לעיל, 

 רם החלו בפועל. סגור, מנותק ממערכות ועבודות הבניה והשיפוץ טהיה המבנה עובר למינוי בעל התפקיד,  .15

"(, כאשר בהתאם להסכם עם הבנק הבנק"( )להלן: "Unicredit" מומן על ידי בנק מלווה )"Nadorנכס " .16

לא יאוחר החוב לבנק עד מלוא לפרוע את ההחזקות האמריקאית( היה על חברת הנכס ההונגרית )וחברת 

 (. בעל התפקיד)שבוע ימים ממועד מינוי  31.03.2014מיום 

ע לא פרעה את החוב לבנק. יתרה מכך, במועד מינוי בעל התפקיד התברר כי לצד תשלומים החברה כידו .17

בסכום העולה על מיליון ש"ח ששולמו על ידי החברה לנושים שונים )לא מובטחים( בחודשים הסמוכים 

תשלומי לבנק את  שלא לשלםלנקיטת הליכי חדלות הפירעון )ולמועד פירעון החוב הבנק(, בחרה החברה 

אלף  52 -ריבית שהיו אמורים להיות משולמים על פי הסכם ההלוואה )תשלומים רבעוניים בסכום של כה

 אלף אירו(.  130 -וכתוצאה מכך נוצרה הפרה של הסכם ההלוואה )החוב שנוצר הינו כ ,אירו(
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לבנק "(, שתשלומי הריבית בגינו Nadorכך, מיד עם מועד מינויו מצא עצמו בעל התפקיד עם נכס )נכס " .18

מיליון אירו( פקע.  5.6 -אלף אירו(, ואשר מועד פירעון כלל ההלוואה )כ 130 -המלווה לא שולמו במועד )כ

בנסיבות אלו, לאחר שהחברה לא שילמה גם את תשלומי הריבית השוטפים כאמור לא היה מוכן הבנק 

י בעל התפקיד וכן לאחר המלווה לשקול את הארכת מועד ההלוואה, ולמעשה בכל רגע נתון )עוד לפני מינו

 " בהליכי חדלות פירעון עקב הפרת הסכם ההלוואה. Nadorמכן( היה יכול הבנק לפעול למימוש נכס "

לצד הפרת הסכם ההלוואה והעובדה כי החברה לא נערכה מבעוד מועד )כפי שמקובל וכפי שהיה מתחייב(  .19

י קיימים חובות משמעותיים נוספים ", התברר כNadorעל מנת לבצע מימון מחדש של ההלוואה על נכס "

" בסכומים של עשרות אלפי אירו, כגון: תשלום עבור חידוש פוליסת ביטוח;  Nadorשלא שולמו בגין נכס "

 אגרות ביוב; מסים עירוניים; ועוד. 

ניתנה עדיפות מיוחדת " Nadorולאור החשש הכמעט וודאי לאובדן זכויות החברה בנכס "בנסיבות אלו,  .20

 (.2014, וסוגיה זו טופלה על בעל התפקיד באופן שוטף החל ממועד מינויו )בחודש מרץ עניין זהלטיפול ב

את האפשרות לקבל  (בלשון המעטה)העמידו בספק רב שר אהתרחשו אירועים משמעותיים  בין לבין .21

כפי שפורט בבקשות שהגיש בעל התפקיד  )א( :זה , ובכלל"Nadorנכס "תמורה כלשהי עבור מימוש 

מחזיקי מ( זניח , בעקבות התנגדויות של חלק )מיעוט(10' בקשה מס) 2014עד יולי  2014בחודשים מאי 

שהדבר הפך עד , לחברות הזרותמינוי מנהלים לבקשת בעל התפקיד בירור בל עיכוב חאגרות החוב, 

בסכנת מחיקה שהיו כאמור , אשר החלו להינקט ביחס לחברות הזרותהליכים שונים לבלתי רלבנטי עקב 

נקיטת הליכי חדלות פירעון דבר בהבנק העביר התראה  (ב); עקב אי מינוי מנהלים והגשת דוחות כספיים

נכס ציע את ף האהבנק בעל התפקיד לפי המידע שנמסר -עלומיליון אירו(,  5.6 -עקב אי תשלום החוב )כ

"Nador" לגורמים שונים תמורת סכום נמוך באופן ניכר מגובה החוב . 

הבנק הציע לגורמים  (ב)עמד בסכנת מימוש מיידי על ידי הבנק;  "Nadorנכס " (א) :בתמצית הדברים ,כך .22

ברור, כי במצב בו  .שלא נפרעה על ידי החברהבסכום נמוך מסך ההלוואה  "Nadorנכס "רכוש את לשונים 

 כלכלית, אין כל סיבה אהובה ההלוומג נמוךישירות מהבנק בסכום  "Nadorנכס "יכול לרכוש את קונה 

החברות הזרות נותרו עם חובות רבים  (ג); "Nadorנכס "שהקונה ישלם סכום כלשהו לבעל התפקיד עבור 

 (תחברת הנכס ההונגרית ו/או חברת ההחזקות האמריקאי)חברות אלו  תמחיקולא דירקטורים זרים, ול

וסף על החובות נ (ד); "Nadorנכס "את ממש בתמורה כלשהי לל אפשרות היתה מובילה בפועל לאובדן כ

ואף  (עשרות אלפי אירו)ם משמעותיים גם הוא ננטש עם חובות שוטפי "Nadorנכס "המשמעותיים לבנק, 

  .ללא פוליסת ביטוח
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 : (Nadorהבקשה )פעולות המימוש והסכם המכר נשוא  - 3פרק 

, וזאת הן על (2014בחודש מרץ )החל ממועד מינויו עולות רבות פאלו, ביצע בעל התפקיד כאמור בנסיבות  .23

 בתמורה ראויה ככל שניתן.  "Nadorנכס "זכויות בנכס והן על מנת לממש את מנת למנוע את אובדן ה

הבנק למנוע מדי כ (הונגריהבעם עורכת הדין בעיקר )ונים ורצופים שמשפטיים הליכים זו, בוצעו מסגרת ב .24

נכס  לא ניתן היה לקבל דבר בגיןשפירעון, דבר שהיה מוביל לכך בהליכי חדלות  "Nadorנכס "לממש את 

  .(בתמורה פחותה מגובה ההלוואה "Nadorנכס "גורמים שונים את לכאמור לעיל הבנק הציע )זה 

די כ (2014לכל הפחות מחודש מאי )אלו צלחו עד כה, וחרף העובדה שהבנק ביצע ניסיונות רבים הלכים מ .25

נמוכה מגובה בתמורה )לישי ש, בין בהליכי חדלות פירעון ובין במכירת החוב לצד "Nadorנכס "לממש את 

  .בתמורה ראויה ביותר "Nadorנכס "מימוש ל, עלה בידי בעל התפקיד לגבש הסכם (ההלוואה

רכוש לעניין הביעו שהיו חיוניים הן מול הבנק והן מול הגורמים השונים כי הליכים משפטיים אלו  צוין,י .26

פעול לבישראל ניסו המצויים חלק מבין הגורמים גם כאשר לכאורה , "Nador"את הזכויות בקשר לנכס 

 לבצע התקשרות ישירה מול הבנק ולעקוף את בעל התפקיד. על מנת 

מכך שלאחרונה נודע לבעל התפקיד, כי ניתן ללמוד גם כאמור חשיבות המהלכים המשפטיים שבוצעו ל ע .27

על מנת למכור את  באמצעות השלוחה של הבנק באוסטריהביצוע פעולות בעניין זה כבר הבנק לכאורה 

 וחרף זאת עלה בידי בעל התפקיד לגבש את הסכם המכר נשוא בקשה זו. לצד שלישי, החוב 

לאמור מבקש בעל התפקיד שלא להרחיב בשלב זה, הן מאחר והדבר אינו נדרש לצורך בקשה זו והן עבר מ .28

 . וטרם התקבלה בידיו מלוא התמורה התנאים המתלים בהסכם המכר טרם התקיימוומאחר 

הציעו סכומים מגוחכים ו/או  "Nadorנכס "שהביעו עניין ברכישת מרבית הגורמים זה יצוין, כי הקשר ב .29

חובות החברות את שלם לבעל התפקיד מדרישה  :גוןכ ,התקשרות לבלתי כדאיתל כשהפכו ציבו תנאים ה

ל תמורה שתשולם כשדרישה  ;(עשרות אלפי אירו רבים) "Nadorנכס "את החובות השוטפים בגין ו הזרות

  ב."למלון ו/או במימושו; וכיו "Nadorנכס "ית בלבד והיא תותנה בכך שאכן יושלם הפיכת תהיה עתיד

 :בעל התפקיד מספר תנאי יסוד לצורך ביצוע התקשרות, שעיקרםב אלו, ולאורך כל הדרך הצינסיבות ב .30

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

גם הם החייבים  לה נושאי משרהה בהליכי חדלות פירעון ואשר מצוילא ש (חברה ההולנדיתה)חברה זרה 

אירו, שהוא הסכום אשר  400,000 -תמורה שתשולם לא תפחת מה (ב); הולנדיתהלפעול לטובת החברה 

ובהקשר , מינוי בעל התפקידליועץ הכלכלי, ששימש גם כמומחה מטעם בית המשפט עובר ההוערך על ידי 
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לאישור עובר  2014בחודש אוגוסט שפורסמו  ,בדוחות הכספיים האחרונים של החברהגם זה יצוין כי 

, כאשר דוחות כספיים אלו הוכנו אירו 400,000בספרים על  "Nadorנכס "ועמד שוויו של ההסדר הנושים, 

הם פורסמו לאחר סקירה ובקרה של משרד רואי החשבון ובסיוע היועץ הכלכלי, ששימש בעבר כמומחה, 

ה לקבלת סכום משמעותי מתוך התמורה שתשולם תופקד בנאמנות עוד בטרם הפני (ג); (BDO)החיצוני 

ו/או התחייבויות  יימכר, כפי שהוא, וללא כל מצגים "Nadorנכס " (ד)אישורו של בית המשפט הנכבד; 

ימומש  "Nadorנכס " (ה); (פיסית ו/או משפטית, לרבות בכל הנוגע למצב הדברים מול הבנק) ביחס אליו

המחזיקה כאמור )ה בחברת ההחזקות האמריקאית חזקתאבאופן בו החברה ההולנדית תמכור את מלוא 

בעל התפקיד בנה זה נדרש, הן מאחר ומ .("Nadorנכס "בבחברת הנכס ההונגרית שהיא בעלת הזכויות 

על מנת להקטין את והן  ,חברת הנכס ההונגרית שננטשהתקשרות משפטית באמצעות האינו יכול לבצע 

 .כאמור שלום מלוא התמורה יהיה קבלת אישור בית המשפט הנכבדתנאי היחיד לתה (ו); חשיפהה

בות של עורכי , ואשר חייב מעורלערך 2014שנמשך מחודש אוגוסט  רוךאמתן לאחר משא ושל דבר, בסופו  .31

פי הסכם המכר והסכם -לבעל התפקיד לבצע התקשרות מחייבת עעלה בידי  הזרים והדירקטור הזר,הדין 

  :, שעיקריו הם(1נספח )הנאמנות נשוא בקשה זו 

מוחזקת ה, חברת ההחזקות האמריקאיתממניות  100%את חברה ההולנדית תמכור לרוכשת ה (א)

  ."(הממכר" :להלן)על ידי החברה ההולנדית 

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

   לא תהיה כל טענה כלפי המוכרת בקשר עם הממכר. (Due-Diligence)נאותות  תיקהליך בד

 106,250)מהתמורה  25% ."(התמורה" :להלן) אירו 425,000הרוכשת תשלם עבור הממכר סך של  (ג)

, הופקד בנאמנותסכום זה )במעמד חתימת הסכם המכר תופקד על ידי הרוכשת בנאמנות  (אירו

 (ורכת הדין ההונגרית מטעם בעל התפקידעוהוא מוחזק בהתאם לתנאי הסכם המכר בידי 

במידה והרוכשת לא תשלם את יתרת התמורה ו/או לא תקיים את  ."(סכום הנאמנות" :להלן)

ום י 15תשולם על ידי הרוכשת בתוך  (75%) ורהיתרת התמ חולט סכום הנאמנות.יהסכם המכר 

מלוא התמורה תעביר החברה  ימים ממועד הפקדת 5, ובתוך מקבלת אישור בית משפט נכבד זה

 ההולנדית לרוכשת את הממכר. 

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

מעידים על הבעלות שלה המשפטיים בנוסף, יהיה על החברה ההולנדית להמציא אישורים 

 . (נושא זה טופל ומטופל במקביל על מנת לאפשר את השלמתו בהקדם האפשרי)בממכר 
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 : יכוםס - 4פרק 

אשר , ואינטנסיבי ממושך ומתן משא של סיומו מהווה ,הנכבד המשפט בית של לאישורו המובאת העסקה .32

 . (הונגריה ובהולנדב)חייב מעורבות של גורמים זרים רבים 

 גבוהה מזו שהוערכהבתמורה , ראויה ביותרעסקה בהמדובר  ,ימוקים שפורטו בהרחבה לעילבסיס הנל ע .33

יש בה  (לעילבהרחבה מפורט כ)בדוחות הכספיים האחרונים שפורסמו על ידי החברה, ובנסיבות הקיימות 

 אובדן המוחלט של הנכס ולקבלת תמורה בסכום ניכר בקופת ההסדר. ל (הממשי)לבטל את הסיכון כדי 

, ובמיוחד באישור הבקשה דחיפות רבהכפי שפורט בהרחבה לעיל, בעל התפקיד סבור כי קיימת  בנוסף, .34

  .ולאור מצב הדברים מול הבנק (שננטש)של הנכס עצמו לאור מצב הדברים 

 , מתבקש בית המשפט הנכבד לאשר את המבוקש ברישא של בקשה זו לעיל. כן-עלאשר  .35

 

 

 

 

 _______________________ 
 עו"דעדי פיגל, 

 על מניות פרטנרקבוע כונס נכסים 
 ( 28.01.2015)ע"פ הצו השיפוטי מיום 
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