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 מטעם כונסי הנכסים ומטעם הנאמן  דו"ח
 ( .2021317.בהמשך לדוח מיום )

 

 שלהלן. דו"ח את ההנכבד בית המשפט מסור למתכבדים ל, "(התפקיד  יבעל)יחד: " כונסי הנכסים והנאמן
 

 : פירטי הדו"חואלו 

התחרות  פורטה עמדת הממונה על   17.3.2021ח שהגישו בעלי התפקיד לבית המשפט הנכבד ביום  "בדו .1
 ובכלל זה עמדתה כי סוגיית ההסדר הכובל צריכה להיבחן על ידי הצדדים. 

מגה אור נדרשה עוד באותו היום למסור את כמות המניות שיתאפשר לה לקבל    , ח"כאמור באותו הדו .2
על פי דין ובאופן שלא יהווה הסדר כובל, וכן את התשתית עליה היא נסמכת, וגם דסק"ש תבחן את  

 ה. יהסוגי 

מגה אור בנוגע לסוגיית ההסדר הכובל תושתת על חוות דעת כלכלית ומשפטית וכן על מגבלות    עמדת .3
ופעולות שמגה אור תיטול התחייבות לעמוד בהן ולבצען. טיוטות מסמכים רלבנטיים הועברו על ידי  
היא   אור  מגה  עמדת  עתה  )לעת  וליבון  בחינה  דורשות  והן  האחרון  ו'  ביום  דסק"ש  לב"כ  אור  מגה 

 מכים אלו הם חסויים מפני בעלי התפקיד וגם נושא זה דורש ליבון(.שמס

בנסיבות אלו וכדי שניתן יהיה לבחון בתשומת הלב הראויה את סוגיית ההסדר הכובל סוכם בין בעלי   .4
( יחול  11.3.2021התפקיד ומגה אור כי מועד ההשלמה הראשון )כהגדרתו במכתבה של מגה אור מיום  

 ביום ה' הקרוב. 

 תפקיד ישובו ויפנו לבית המשפט הנכבד בעניינים אלו מיד לאחר שיהיה בידיהם מידע מעודכן. בעלי ה  .5
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