
 

 

 בבית המשפט המחוזי  
 אביב יפו-בתל

 [ 13מס' בקשה  ]  20-09-36205פר"ק 
 חגי ברנר כבוד השופט סגן הנשיא, בפני קבוע 

    
 עו"ד עדי פיגל ועו"ד דוד פרץ  :בעניין

על הנכסים המשועבדים לטובת    קבועים בתוקף תפקידם ככונסי נכסים  
 מחזיקי אגרות החוב )סדרה ט"ו( של החברה 

 כונסי הנכסים

 גן - (, רמת 18קומה    -   1)מגדל ב.ס.ר    2מדרך בן גוריון   
 03-7553899; פקסימיליה:  03-7553898טלפון:  

 

   
 רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ  :בענייןו

 ט"ו( של החברה בתפקידו כנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה  
 הנושה המובטח 

 פיגל - עורכי הדין פרץ ממשרד  ע"י ב"כ   
 03-7553899; פקסימיליה:  03-7553898טלפון:  

 

   
 החברה  אי די בי חברה לפתוח בע"מ )בפירוק(   :בענייןו

 באמצעות נאמן החברה, עו"ד אופיר נאור  
 גורפיין ו/או מתן רינג עוה"ד רנן גרשט ו/או טלי שלו ו/או שירן  ע"י ב"כ  

 אביב - (, תל A)כניסה    6מרחוב מיטב  
   03-5447405; פקסימיליה:  03-7445404טלפון:  

 הנאמן

   
 הממונה הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי  :בענייןו

 ע"י ב"כ עו"ד הדר נאות ואח'   
 אביב - , תל 2השלושה  מרחוב  
   03-6462502פקסימיליה:  ;  03-6899695טלפון:  

 

 ]אג"ח ט"ו[  כונסי הנכסיםהודעת עדכון מטעם 

החברה )עו"ד לידי נאמן  בקשה לאשר להם להעביר את יתרת תמורות המימוש  סי הנכסים  הגישו כונ  01.02.2021ביום  

   ."[הבקשה]" ( ולהורות על סיום הליכי כינוס הנכסיםנאוראופיר  

  בתיקתשלום אגרת השגחה  מבקש  אינו  שלכונסי הנכסים  הודיע  ממונה )באמצעות ב"כ(  הלאחר ש בקשה,  בשהוצג    כפי

 בניגוד לעמדת כונסי הנכסיםשחויבה בנקאית ר עמלה להחז, וכפוף ש"ח( 232,569פי חישוב, המדובר היה על סך -)על

 מיליון ש"ח.   1.18  -כשל  (משוער) ך עמדה על סרה  להעבשהוצגה תמורות המימוש יתרת  -

ר אותה עמלה בנקאית החזהבנק את  ביצע    08.02.2021אישר בית המשפט הנכבד את הבקשה וביום    04.02.2021ביום  

יתרת תמורות המימוש כל  כן העבירו כונסי הנכסים את  אחר  ומיד  בניגוד לעמדת כונסי הנכסים,  על ידי הבנק  ה  שחויב

 והורו על סגירת חשבון הבנק.  "ד אופיר נאור( לנאמן החברה )עו 

, ש"ח 181.97,821,1 של עומדת על סך  , 08.02.2021ביום  נאמן החברהידי בפועל ל שהועברה  , יתרת תמורות המימוש

   .ו מצ"בישור ההעברה שעותק ממנכמפורט בא 

 

 

 
 דוד פרץ, עו"ד   עדי פיגל, עו"ד 

 לאג"ח ט"ו כונסי הנכסים 

 . 2021בפברואר  8היום, 
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זמן ביצוע הפעולה: 08/02/2021 12:08
מספר תיק: 52036-09-20

סוג בקשה: בקשה אחרת/הודעה בענייני פש"ר/פר"ק
מספר אסמכתא למעקב: 5313994

 
 

על המגיש לשמור את מספר האסמכתא לשם קבלת מידע אודותיו
המסמך הועבר לבדיקת מזכירות.

 
• אם יאושר, יתויק בתיק ומועד ההגשה החוקי יחושב לפי זמן ביצוע הפעולה באתר ולא לפי תאריך האישור במזכירות.

כמו כן, יופק אישור שיוצג בתיקיית תיק נייר.
 

• אם לא יאושר, תשלח למגיש הודעה על כך.
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