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  18.8.2021תאריך חתימה:   
  
   43652-09-20חדל"ת                בבית המשפט המחוזי                                                                                                             
  בפני כב' השופט חגי ברנר                                                                                                                                  תל אביב יפוב 

 
  2018-:  חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח בעניין

  החוק                                                                                             
  עו"ד אופיר נאור : ובעניין

  אי די בי חברה לפתוח בע"מ נאמן               
  גרשט, עורכי דין - ממשרד נאור              
  ע"י ב"כ עוה"ד רנן גרשט ו/או טלי שלו ו/או שירן גורפיין ו/או מתן רינג               
  678906) תל אביב A(כניסה  6מרח' מיטב               
  03-5447405פקס:   ;03-5447404טל':               

  הנאמן                                                                                    
  : הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכליובעניין

  ע"י ב"כ עוה"ד הדר נאות 
  , תל אביב 2מרח' השלושה 

  הממונה

 

  הליך ההזמנה להציע הצעות הנאמן בעניין  מטעםדוח 

בדוח לאמור  מטעם  בהמשך  לבית    עדכון  הוגש  אשר  בחברה,  הנכסים  מימוש  להליך  בנוגע  הנאמן 

בבקשה לאישור חלוקה אשר הוגשה  לאמור  ") והדוח הקודם(להלן: "  9.6.2021הנכבד ביום  המשפט  

ביום   הנכבד  "  25.7.2021לבית המשפט  לבית  בזאת  מתכבד    ")בקשת החלוקה(להלן:  להגיש  הנאמן 

  דוח עדכון זה. המשפט הנכבד

  פתח דבר 

במסגרת מאמציו של הנאמן להביא לתמורה מקסימלית לנושים, בחן הנאמן מתווים שונים   . 1

 למימוש נכסיה של החברה. 

זאת, לאור שהנאמן רואה חובה במסגרת תפקידו להפוך כל אבן ולבחון כל אפשרות להשאת   . 2

 הליך הפירוק. הערך שיתקבל במסגרת  

החבר . 3 של  נכסיה  מכירת  של  אפשרות  הנאמן  בחן  כך,  של  בכלל  אפשרות  מול  אל  בנפרד  ה 

מהם חלק  ו/או  נכסיה  כל  את  הכוללת  אחת  כמקשה  החברה  במסגרת  מכירת  היתר,  בין   ,

 .תהליך סדור של הסדר נושים

זו נעשתה . 4 בשים לב לכך כי בטרם הליך הפירוק, פעלה החברה כתאגיד מדווח (לאור    בחינה 

 סדים לאורך השנים.חזקות אשר אף צברה הפהאגרות החוב שהונפקו על ידה) וכחברת  

במסגרת הדוח הקודם, עדכן הנאמן את בית המשפט הנכבד כי הוא פועל על מנת לעניין גופים   . 5

   .מכירתם כמקשה אחתבשונים אשר סבר כי עשויים להתעניין בנכסי החברה, לרבות 

בבד,   . 6 כאשר  בד  החברה,  של  הצבורים  ההפסדים  סוגיית  של  מעמיקה  בחינה  הנאמן  ביצע 

וכן היוועצות   בדיקה של המצב המשפטי  כללה  זו  רואה החשבון של החברה ועם  בחינה  עם 

 המס. יועצים נוספים בתחום
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 שני העקרונות המרכזיים אשר הובילו את הנאמן במסגרת הליך בחינת המכר הינם: . 7

והיוועצות עם    .א מחייבת    משקל זה- כבדבעניין  לאור שההחלטה    –  הנושה המהותישיתוף 

ה בעמדת  במיוחדושיםנ התחשבות  הי  ,  להצעות  והיעתרות  מחייבת  יהואיל  מניעת  תה 

, שיתופם של הנושים )אגרות חוב ארוכות טווח  הנפקת  כנגד(מזומן בהיקף מהותי  חלוקת  

הנאמן   העניין.  בנסיבות  ומתחייב  מתבקש  הינו  מחזיקי  המהותיים  נאמן  עם  הן  נועץ 

וביק וצוותו והן עם מחזיקי אגרות החוב הגדולים  ט')  (סדרה  ש לקבל את אגרות החוב 

 עמדתם בכל שלב בהליך. 

הפירוק  .ב הליך  מיקסום  לצורך  אפשריים  מתווים  של  מעמיקה  הקפיד    –  בחינה  הנאמן 

באופן מעמיק   לבדוק אםאת המתווים האפשריים  לבחון  ניסה  כך    הינה החברה    ובכלל 

 . ם בקופתהוהמזומן הקיישלה נכס שניתן לממש באופן שישיא ערך מעל לגובה הנכסים  

ל  . 8 כמה וכמה מועדים  ופגישותהגשת  לאחר  לאחר שיחות  הנאמן בחן  , לאחר שרבות  הצעות, 

למסקנה    יע הנאמןהגולאור העמדה שהוצגה בפניו,  ,  והציגן בפני הנושיםאת ההצעות  ולמד  

בידי ו/או    ו שאין  הנכבד  המשפט  בית  בפני  לאישור  ולהביא  לקדם  ניתן  אותה  הצעה  כל 

 . , והכל כפי שיתואר במסגרת דוח זההנושים

  

  פרסום ההזמנה הראשונה 

לאחר שהנאמן קיים עשרות שיחות ופגישות בנוגע למתווים שונים הקשורים במימוש נכסי   . 9

הפירוק   הליך  לטובת  בגינם  שתתקבל  התמורה  את  למקסם  מנת  על  ונושי    ,כללכהחברה 

מניות ו/או נכסים  הזמנה להציע הצעות לרכישת    9.6.2021הנאמן פרסם ביום  החברה בפרט,  

 זו צורפה לדוח הקודם. זמנההחברה. הו/או פעילות של 

הקודם,   .10 הדוח  במסגרת  הנאמן  שעדכן  שלכוונתכפי  החלופות  להיתה  הנאמן    ו  את  שקול 

והשונות   נבחרתוככל  ראויה,    היתה  מוגשתחלופה  הו  היתה  למתן  מתאימה    ראות בקשה 

  באותו השלב תכנות  יגיע למסקנה כי אין ההיה מככל שהנאמן    .לצורך קידום הליך המכירה 

 בקשה לאישור חלוקה.  צוין כי הנאמן יגישלמימוש הנכסים בתמורה מיטבית, 

 

 הגשת בקשה לאישור חלוקה 

 הגיש הנאמן לבית המשפט הנכבד בקשה לאישור חלוקה.  25.7.2021ביום  .11

 לרכישת החברה.  בידיואל בקשת החלוקה צירף הנאמן את הפניות שנתקבלו  .12

פת מחזיקי  יאת בית המשפט הנכבד בדבר תוצאות אסהנאמן  דכן  ע  במסגרת בקשת החלוקה .13

בה הוחלט ברוב של  "),  ההצבעה (להלן: "  22.7.2021שהתקיימה ביום    אגרות החוב (סדרה ט') 

 :כדלהלן 99%
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 . 22.7.2021תוצאות אסיפת מחזיקי אגרות החוב מיום העתק  – 1נספח 

קידום   .14 פני  על  החלוקה  קידום  היתה  החוב  אגרות  מחזיקי  של  הברורה  עמדתם  דהיינו, 

 ההצעות שהוגשו עד אותו המועד. 

   החלוקה.אחת מהנסיבות שהובילו להגשתה של בקשת  גם הינה  עמדה זו .15

כי אין בהליך המכירה כדי לעכב את הצורך בהכרעה בבקשה   .16 נוכח  בבקשת החלוקה הודגש 

ט') (סדרה  החוב  אגרות  מחזיקי  הכרח    שממילא  לפיו   ,עמדת  יש  המכירה  לצורך תהליך  גם 

 ). בכללואם במסגרת תהליך קבלת ההחלטות (אם תנית לקבוע את שיעור הנשייה המו

ו מועדים להגשת  צבובהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד, נקבקשה החלוקה טרם הוכרעה   .17

 . פגרת הקיץלאחר  תגובות מטעם הנושים המותנים והממונה

ים לגרום לנזק לנושים,  לולעל מנת להימנע מעיכובים משמעותיים בחלוקת הכספים אשר ע .18

 פנה הנאמן במכתב אל הנושים המותנים וביקש כי אלה יקדמו את הגשת תגובתם לבקשה.

להגיע  במס .19 בניסיון  הידברות  לקדם  שצריך  סבור  ועודנו  היה  הנאמן  כי  צוין  המכתב  גרת 

ניסיונות   חלף  המותנים  להסכמות,  לצרכיהנושים  המשפטי  בהליך  שימוש  ם  הלעשות 

 משפטיים.ה

  .14.8.2021נושים המותנים ביום העתק המכתב שנשלח ל – 2נספח 

 

   פרסום הזמנה מעודכנת להציע הצעות

מע   .20 הזמנה  הנאמן  פרסם  החלוקה,  בקשת  הוגשה  בו  היום  הצעות,  ובאותו  להציע  דכנת 

במסגרתה התבקשו המציעים להגיש הצעות מחייבות ובלתי חוזרות ולכלול בין היתר את סוג  

העסקה המוצעת והנכס הנכלל במסגרת המכר, את התמורה המוצעת, אופן מימון הרכישה,  

הבטוח תיאור  רגולטורית,  ההצעההיתכנות  להבטחת  הגורמים    ,ות  פירוט  וכן  זמנים  לוח 

 החתומים על ההצעה.

 העתק ההזמנה המעודכנת להציע הצעות.  – 3נספח 
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ההצעות   .21 להגשת  המקורי  לתאריךהמועד    אצל שנתקבלו    פניותלאור  אך    ,3.8.2021  נקבע 

על   להגשת  האחרון    המועדאת  להאריך    הוחלט  פוטנציאליים,ומציעים    ג'צדדי  ידי  הנאמן 

למשרד הנאמן    יוגשו  שאלהכך    החברה,של  פעילות  ו/או    נכסיםו/או  מניות  לרכישת  הצעות  

   יתר תנאי ההזמנה נותרו בעינם..  10.8.2021עד ליום 

מכתב ההארכה נשלח למתעניינים בהליך ההזמנה להציע הצעת וכן פורסם באתר האינטרנט   .22

 של החברה. 

צוין כי נאמן  הן במכתב .23 לפי  לפעול    הזכות  אתלעצמו  שומר  החברה    והן בהזמנה המעודכנת 

 .בהזמנה היתר, בין כמפורט, הצעות, להציע  ההזמנה להליך הקשורנושא  בכלדעתו  שיקול

 , מטעם הגורמים הבאים: הצעות  3בידי הנאמן התקבלו  .24

 מר שמעיה רייכמן.   .א

 קבלנית לבניה בע"מ. מעוז דניאל חברה חברת   .ב

 .Equity Finance and Investment Ltdחברת   .ג

 . 10.8.2021שנתקבלו בידי הנאמן ביום  הצעותהעתק ה  – 4נספח 

 אלה פורסמו גם באתר האינטרנט של החברה. הצעות .25

פנה הנאמן אל נאמן מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') וצוותו, הציג בפניהם  עם קבלת הפניות,   .26

 וקיים עמם מספר התייעצויות. את ההצעות 

לקיים ישיבת זום עם המחזיקים הגדולים    הוחלט   ן של ההצעות היתכנותאת  לבחון  על מנת   .27

   שהיקף הנשייה שלהם הוא מכריע לכאן ומכאן כל החלטה.ט', בסדרה 

ש .28 לאור  במיוחד  משמעותיים  זאת,  בסיכונים  בהצעות  המדובר  המציעים    הללוגלומים  אשר 

וכי קיימת חשיבות לקבלת עמדת הנושה המהותי מראש,    ,מבקשים להטיל על כתפי הנושים

נשיאה  בטרם יציאה למהלך מורכב ממילא של הסדר נושים אשר כרוך בביצוע פעולות רבות ו

 עלויות רבות. ב

ידי  במסגרת   .29 על  שתואמה  הזום  השתתפו נאמן  ישיבת  ובה  ט')  (סדרה  החוב  אגרות    מחזיקי 

וגופים מוסדיים, הובעה עמדה אחידה    , המחזיקים הגדולים  כאמור מקיר    - שכוללים קרנות 

  , ח "אגצורת הנפקת  לאור שהן מבוססות על תשלום ב  ,שלא לקדם ולו אחת מההצעות  - לקיר  

 צעות אלה. הסיכונים שכרוכים בהלאור כן ו

לאור    שנצטברו בקופת החברהת הכספים  לחלוק  פעולל  ביקשומחזיקי אגרות החוב הגדולים   .30

  ופי ההצעות , בשים לב לאהחברה  בסיס בהצעות לקידום מכירה של מניותרואים  שהם אינם  

השונים, המציעים  ידי  על  ביקשו    שהוצעו  גדולים  שלמעשה  מזומן  היקפי  יכלול  המכר  כי 

  תוך הטלת סיכונים על כתפי הנושים, כאמור לעיל.בקופה, 
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הליך סדור של    ת ביצועו של כשהחברה נקייה מהתחייבויות מחייב  ,לאור שמכירה של המניות . 31

נושים,   ש  הסדר  לכך  מביאה  היתה  הנושים  הרוב  אף  עמדת  את  מקבלת  היתה  לא  הצעה 

 הדרוש ואפילו לא קרוב לזה. 

ניתן   . 32 כל הצעה אותה  בנסיבות אלה, וכאמור בפתח הדבר, הגיע הנאמן למסקנה שאין בידיו 

 בית המשפט הנכבד ו/או הנושים.  ר בפנילקדם ולהביא לאישו

לשלושת המציעים שבשלב זה    15.8.2021ביום  בהמשך למסקנתו זו של הנאמן, הודיע הנאמן   . 33

כאשר   הצעות,  להציע  ההזמנה  הליך  עם  להמשיך  שלא  החליט  כי  הנאמן  זו  צוין  החלטה 

יקי  נתקבלה, בין היתר, לאחר שנבחנו כלל ההצעות ולאחר שנאמן החברה נועץ עם נאמן מחז

הגדולים   החוב  אגרות  מחזיקי  עם  התייעצויות  קיים  ואף  וצוותו,  ט')  (סדרה  החוב  אגרות 

 באותה הסדרה ושמע את עמדתם בעניין. 

  תחול התפתחות משמעותית בעניין, ככל ויוחלט על חידוש הליך ההזמנה להציע הצעות ו/או   . 34

הצורך ובמידת  הנכבד  המשפט  בית  בפני  הדברים  את  הנאמן  בקשה    ,יביא  כמובן  תוגש 

 מתאימה למתן הוראות. 

 

  

  
 ____________________________  

  אופיר נאור, עו"ד 
  נאמן חברת אידיבי חברה לפתוח בע"מ  

 גרשט, עורכי דין -נאור

  . 2021 באוגוסט, 18היום: 

  



  מס' עמוד   תוכן  נספח ' מס

  1  . 22.7.2021תוצאות אסיפת מחזיקי אגרות החוב מיום העתק   1

  6  .14.8.2021נושים המותנים ביום העתק המכתב שנשלח ל  2

  9  העתק ההזמנה המעודכנת להציע הצעות.  3

  14  . 10.8.2021שנתקבלו בידי הנאמן ביום  הצעותהעתק ה  4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



תוצאות  העתק    –  1נספח  

החוב  אגרות  מחזיקי  אסיפת 

  . 22.7.2021מיום 
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 5120261 ישראל בני ברק ,30 םיששת הימדרך  .13ון קומה יפממגדל צ'

5120261 raelBnei Brak Isayamim, Hrech Sheshet 30 Defloor.  thTower, 13pion Cham 
  :Fax+972-3-5271451פקס:   :Tel+972-3-5544553טל: 

hermetic@hermetic.co.il   www.hermetic.co.il 

 2021 יוליב 23תל אביב  
 לכבוד 

 בע"מאי די בי חברה לפתוח מחזיקי אגרות החוב )סדרה ט'( של 

 ג.א.נ.,

 )סדרה ט'(מחזיקי אגרות החוב  של  תאסיפתוצאות הצבעה של  הנדון: 

 2021.7.22מיום  ,בע"מ בי חברה לפתוח אי די  של

( מחזיקי אגרות בע"מ )"תוח  פ ל  די בי חברה  יא   של  ( ט'  רהוב )סד( בע"מ, הנאמן לאגרות הח 1975הרמטיק נאמנות 

והחוב תוצאות  בהתאמה  -"החברה"-"  על  בזאת  לדווח  מתכבדת  של   אסיפת(,  ט'(  )סדרה  החוב  אגרות  מחזיקי 

 .  2021  יוליב  22, שהתקיימה ללא התכנסות בפועל ביום החברה

  יוליב  19יום  ב  "א במגנ  ומ פורסאשר    הצבעהב הכתובבזימון האסיפה    שעל סדר היום, כפי שפורט  ההצבעה על הנושא

כתב )"  2021  יוליב   22  -' ה ההצבעה אשר נשלחו לנאמן עד ליום    (, התבצעה בכתבי2021-10-118521)אסמכתא:    2021

 . "(ההצבעה

  תואגר נ.  "ח ע. ש  299,923,849  -נכח מנין חוקי והשתתפו בה מחזיקי אגרות חוב )סדרה ט'( המחזיקים ב זו    באסיפה 

  ."(הסדרה המנוטרלת )" 1המנוטרלת  מהסדרה %45-של כיעור וות ש( המה ט'  דרהס)ב וח

 :שעל סדר היום, כדלקמן הוחלט בנושא

ל ל  1.1 לנאמן  מנת ש הורות  על  נאור,  פעול  עו"ד אופיר  ביניים מתוך הכספים   יבצע נאמן החברה,    חלוקת 

החברה ב שנמצאים   נאמן  לה   קופת  סכומים  הותרת  הפירוק תוך  הליכי  לקבלת    משך  הדרוש  )הרוב 

  . יל של המשתתפים בהצבעה( ההחלטה הינו רוב רג 

 . לרקע ההחלטה ראו בכתב ההצבעה 

, יבצע חלוקת ביניים  "(נאמן החברה)"אופיר נאור  להורות לנאמן לפעול על מנת שנאמן החברה, עו"ד    הוחלט 

 ה. של החבר להמשך הליכי הפירוקמתוך הכספים שנמצאים בקופת נאמן החברה תוך הותרת סכומים  

התקבלהוההחלט הואיל   המתאים,  ה  )הרמטיק(  יודיע  ברוב  החוב  אגרות  רצון    נאמן  על  החברה  לנאמן 

זו, ככל שתתבצע,מחזיקי   כי חלוקה  לפגוע באפשרות  אגרות החוב חרף העובדה  לקידום עסקה של    עשויה 

מן  השליטה בחברה בהתבסס על הכספים הנמצאים כיום בקופת נאמניות ו/או נכסי ו/או פעילות ו/או  מכר  

  החברה.  

  מור את הא  רואים, ולעניין זה,  לןלה  נספח א'  -שבהמימון    יושיפת היבוזה כפופה להתחי  1.1ההחלטה בסעיף  

 . לנ"טה ה ההחלמלהלן, כחלק בלתי נפרד  נספח א'ב

 :כדלקמן  ברוב קולות לההתקבההחלטה בעה: ההצ אופן

השתת  ךס בהצבעה הכל  ההחלטה   פו    המנוטרלת   מהסדרה   45%  -כ  המהווים לות  וק  299,923,849  על 

 .  לעיל()כהגדרתה 

יעו  , הצב על החלטה זו  עה צבים בהתתפהמש  תוך סך כלמ  99.20%וים  הו אשר מ,  ולותק  297,519,037    סה"כ

 .בעד

 
גיד בשליטת אחד מהם והחזקות חברה בת לא  רה המנפיקה, בן משפחתו או תאעל שליטה בחבקות בלחוק ניירות ערך, החז 5יב35 יףתאם לסעבה   1

אופן הבא: סה"כ "ח ע.נ. אג"ח )המחושבת בש 670,583,863 מנוטרלת הינה רה ה הסד פה. לפיכךיך קביעת המניין החוקי באסיובאו בחשבון לצור
 (.  ע.נ  ₪ 73,622,276בסך  ת בעל השליטה רות בשליט ה וחבבעל שליטע.נ. ו  ₪ 643302חברות בנות בסך ניכוי החזקות חזור בבמח ע.נ. ש"  744,849,441
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 . דנגיעו צבה ,על החלטה זו עה תוך סך כל המשתתפים בהצבמ 0.80% ויםר מהוש אולות, ק 2,404,813  סה"כ

 . לא היו נמנעים

 

        . אסיפה ננעלהה

 בכבוד רב,             

   מ ( בע" 1975הרמטיק נאמנות )         

 
 משותף   ל קטור ומנכ" דן אבנון, דיר :  ידי   הדו"ח נחתם על 
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 ' א   ח פ ס נ 

 והמומחים   , הנציגות לפעילות הנאמן ימון  י ומ פו י ש 

מתחייבים בזאת  "(,  המחזיקים וב )" ח ה באגרות    שהחזיקו במועד הקובע לאסיפה   מחזיקי אגרות החוב 

את  לש  בו   הנאמן פות  משרה  נושאי  ע וכל  מניותיו,  ב ו ,  בעלי  או דיו,  )" מומחה    שלוח    ים כא הז שימנה 

או הוצאה ו/או נזק ו/או תשלום  / ו איום בהגשת תביעה ו ו/או תביעה ו/א ות  ב ח   כל בגין  "(: )א(.  י לשיפו 

ורה  עילתו קש וע( או פסק בורר או על פי פשרה אשר  חיוב  פי פסק דין )שלא ניתן לגביו עיכוב ביצ או  ו/ 

של  מחדל  או  פע ל   ם י כא הז   למעשה  או  למעשה  הקשורה  לבצע  שיפוי  שעליהם  ההחלטה  וח  מכ ולה 

מוסמכת  לעיל    1.1  שבסעיף  רשות  כל  של  או  המשפט,  בית  של  הוראה  הדין,  הנאמנות,  שטר  הוראות 

)סדרה   החוב  אגרות  מחזיקי  דרישת  לפי  ) ט ו/או  וכן  ה ט "ההחל '(  הזכאים "(;  שכר  בגין    וי לשיפ   )ב(. 

שלפי  ,  לה ת א או בקשר לפעולו   ה ההחלט ע  אגב ביצו ו/או שעומדים להוציא    ו שהוציא   ת הוצאות סבירו ו 

היו  לשימוש   דעתם  בקשר  ו/או  הנ"ל  לביצוע  הנתונ   דרושות  והרשאות    ההחלטה בתוקף    ות בסמכויות 

הליכים   מיני  לכל  עורכי    , ות ת תביע איום בהגש   ות, ת, תביע יו חבו   , משפטיים וכן בקשר  ן  די חוות דעת 

לא  ו/או    שו נע ר ש ו/או דב   החלטה ל   גע ות בנו ודריש   משא ומתן, דין ודברים, הוצאות,   , ם ומומחים אחרי 

 באופן כלשהו  נעשו  

יקראו  התחייבויות השיפוי   לעיל  ד(.    -"  התחייבות השיפוי " המתוארים  הכל בכפוף לתנאים שבסעיף 

 : להלן ובתנאי כי 

היו  ת למימון השיפוי ושי ו י בידי הנאמן ככר ם  ם שהי ן מתוך כספי היה המימו י   –  אשונה בעדיפות ר  1.1

ו  בעתיד  ז בידיו  ש בכלל  סכומים  את    ך מוסמ   יהיה    הנאמן   ים. בהליכ ו  בת לטו יפסקו  את  לקבוע 

יופקד בידי הנאמן ככרית למימון  המגיעים למחזיקים וסכום זה  הסכום אשר ינוכה מהתשלומים  

השיפוי  רשאי   הנאמן "(.  ההפקדה   ום סכ )"   התחייבות  כ ו   לחזור   יהיה  ליצירת    יות / ת י ר לפעול 

שיקבע   ות / נוספת  בסכום  לעת,  מעת  יד   כאמור,  יע .  ו על  מע הנאמן  שימ שה  לעת  בסכום  ת  וש 

 . וי ההפקדה לכיסוי התחייבות השיפ 

את    -  שניה בעדיפות   1.2 לכסות  כדי  ההפקדה'  ב'סכום  יהיה  לא  הנאמן  שלדעת  התחייבות  ככל 

יפקידו   אג השיפוי,  או   החוב רות  מחזיקי  סכום  הנאמן    יתרת  יסוי  כ ל הנאמן    יקבע תו  בידי 

 ; ייבות השיפוי התח 

לעי  האמור  מחז לאור  כל  אשר  ל,  או צביע  י יק  ה'החלטה   בעד  בנסיבות  נגד  כתלות  העניין  )לפי   ,'

יפחת   שלא  סכום  הנאמן  בידי  להפקיד  מתחייב  לעיל(,  כאמור  לשיפוי  ההתחייבות  תופעל  מכוחן 

לה ביטו )כהגדרת ה מחלקו היחסי   'סכום ההפק י  ל לן( מתוך  הנאמן.  ידי  על  כפי שייקבע  אחר  דה' 

השיפוי  כיסוי   )הכול כא התחייבות  עתידי כיסוי  ל  מור  לרבות  עתידי   ת חבות  נזק    וכן תשלום   ו/או 

בגין שכר והוצאות הנאמן ותשלום כל הוצאות הנאמן בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור(, ישמשו  

אשר  הבאים  הסכומים  לה   כל  ב   ם יקי למחז חזר  ייגבו  חלק  נטלו  וזאת  השיפוי מימון  אשר   ,

 החזר לכלל המחזיקים.   בקדימות לכל 

במקר  יטען גם  בו  הז כ   ה  הזכאים  נגד  יהיו  שהוא,  טעם  מכל  לשיפוי  זכאים  אינם  כי  לשיפוי,  כאים 

  על פי   תחייבות לשיפוי ה לשיפוי זכאים מיד עם דרישתם הראשונה לתשלום הסכום המגיע להם בגין ה 

ם לשיפוי )או מי מהם(  שיפוטית חלוטה כי לא קמה לזכאי   ע בהחלטה קרה  בו יקב . במ ח זה תנאי נספ 

 כאי לשיפוי את סכום השיפוי ששולם לו בפועל.  אותו ז ב  יפוי, ישי זכות לש 
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כי התחייבות  יקבע  בו  בחלקה(  חלה    ם מחזיקי ה השיפוי בה מתחייבים    במקרה  או  גורם  על  )במלואה 

ו היה עליו לפנות לאו   ו או עלי   כי הנאמן    אחר,  לא יטען כנגד  ור כדי  אין באמ תו גורם לקבלת השיפוי. 

כל סכום שיידרש על ידי הזכאים לשיפוי  בגובה    ם חזיקי מ ה ידי  ל  ע השיפוי    התחייבו לעכב את תשלום  

   .  מכח התחייבות השיפוי 

כל אחד מהמח ה משמע   החלטההכי    מובהר  כי  היתר,  בין  ה ,  נגד  או  בעד  פי ל'  'החלטה זיקים שהצביעו 

 , התחייב: ור לעיל(וחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמכתלות בנסיבות מכ )ן ענייה

 וכן ;  ת השיפוי תחייבו ה ב קו היחסי  לשלם את חל  . א 

 זה.    בנספח על פי חלקו היחסי, כאמור    לשפות את הזכאים לשיפוי  . ב 

היחסי "  . ג  ש חלקו  החוב  אגרות  של  היחסי  החלק  משמעו:  שבגינן  היו  "  מחזיק  כל  הצביע  בבעלות 

תחייבות לשיפוי כאמור לעיל(.  כתלות בנסיבות מכוחן תופעל הה )  לפי העניין  ' החלטה ה' נגד  או    בעד 

מס להלן( ה ך  ,  של  הערך  החוב  אגרות  כל  של  הצעת  אש   ם מחזיקי ה נקוב  נגד  או  בעד  הצביעו  ר 

העניין  '  ה'החלטה  לעיל()לפי  כאמור  לשיפוי  ההתחייבות  תופעל  מכוחן  בנסיבות  כ כתלות  מובהר  י  . 

 .   הקובע יקים במועד  הנקוב של אגרות החוב שבידי המחז י ייעשה על פי הערך  היחס חלק  חישוב ה 

 פות לתנאים הבאים: ור כפו אמ כ   השיפוי   התחייבות  . ד 

(i.)   סכום ההפקדה ומסכומים אשר יגיעו  ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז

 . לנאמן עבור המחזיקים 

(ii.) סדיים שהצביעו בעד  מומחזיקים    שהינםחובות מחזיקים  וע מלגר  שיפוי כדיאין בהתחייבות ל

ן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל(  ת מכוח בותלות בנסי' )לפי העניין כו נגד ה'החלטה א

זה   ערך    -)ולעניין  ניירות  הקצאת  )אופן  ערך  ניירות  בתקנות  כמשמעותם  מוסדיים  מחזיקים 

ד האוצר, כפי שיהיו  ת( על פי הנחיות משרשחלוככל  ת עליהם )(, החלו2007  -לציבור(, תשס"ז  

 והמומחים הנ"ל. הנאמןת  אות פעילושר למחויבותם לשאת במימון הוצמעת לעת, בא

(iii.)   אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על

ה רק כדי  , ויש בת  ו/או הדיןליחוק השאמנות, חו החלטות אחרות, הסכם הנאמנות, חוק הנפי  

 להוסיף עליהן. 

(iv .)  י הנאמן.  על יד רואות שיאושזה יהיו הוצ נספחההוצאות לפי 

(v .)   בהם  השיפוי יחול במקרים  ידי  קבע  נלא  לשיפוי  על  כי הזכאים  חלוט  דין  בפסק  בית המשפט 

 ן.  על פי די  או ברשלנות רבתי ו/או ברשלנות שאינה פטורה  פעלו בזדון

(vi )  (התנאי לפי פסקה דIIלעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ) ככל שהיא חלה על פי דין. 
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המכתב    –   2נספח   העתק 

המותנים  לנושים  שנשלח 

  . 14.8.2021ביום 
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 ,Adv. RENAN GERSHT  6789806תל אביב     6(A) מיטב   עו"ד  , רנן גרשט

 ,Meitav St. Tel Aviv 6789806  Adv. OPHIR NAOR (A)6  עו"ד  , נאוראופיר 

       

 ,Adv. TALI SHALEV    עו"ד  , טלי שלו

 ,Tel.  Adv. ADI GRANOT     972-3-5447404+  טל.  עו"ד  , עדי גרנות

 ,Fax.  Adv. SHIRAN GORFAIN 972-3-5447405+   פקס.  עו"ד  , שירן גורפיין 

 ,Adv. MATAN RING    עו"ד  , מתן רינג

 ,office@nglaw.co.il  Adv. SHENHAV YAAKOV  עו"ד  , שנהב יעקב 

 
 2021 אוגוסטב 14             

 

 לכבוד: 

 עוה"ד אורי שורק, 

שות',  הכהן  רוזנברג  אגמון 
 עורכי דין 

 

 

 

 עוה"ד אהרון מיכאלי, 

   גולדפרב זליגמן ושות',
 עורכי דין 

  

 מבלי לפגוע בזכויות       

 באמצעות דוא"ל       

 

 עוה"ד גיורא ארדינסט, 

טולידיאנו   נתן  בן  ארדינסט 
 ושות', עורכי דין 

 

 עוה"ד ניר כהן, 

 ניר כהן לשם ושות',  
 עורכי דין משרד 

 

 

 .נ.,ח

 חברה לפתוח בע"מ )בפירוק(   אידיבי 20-09-43652חדל"ת הנדון: 

 

 "(, אבקש לפנות אליכם כדלהלן: החברהבתוקף תפקידי כנאמן אידיבי חברה לפתוח בע"מ )להלן: "

 "(. הבקשההגיש הנאמן לבית המשפט הנכבד בקשה לאישור חלוקה )להלן: " 25.7.2021ביום  .1

 במסגרת הבקשה, התבקש בית המשפט הנכבד להורות כדלהלן:  .2

מיליון ₪ לנושי החברה שנשייתם אינה    280ע חלוקת ביניים בסך של  להורות לנאמן לבצ .א

עתידיים   משפטיים  הליכים  של  בתוצאה  שתביעתם   -מותנית  החברה  נושי  כל  היינו 

 התקבלה למעט הוכחות החוב שהוגשו מטעם המשיבים בבקשה לאישור נגזרת רוזנפלד.

המשיבים   .ב מטעם  שהוגשו  החוב  תביעות  את  לישום  יש  לפיה  הנאמן  קביעת  את  לאשר 

מיליון ₪,   200בבקשה לאישור נגזרת רוזנפלד בסך כולל ואחד שלכל היותר לא יעלה על  

נגזרת רוזנפלד, ומבלי   ועניין, וזאת, עד לקבלת הכרעה בהליך הבקשה לאישור  לכל דבר 

 לפגוע בטענות ו/או בזכויות. 
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, על הנושים המותנים להגיש את תגובתם  26.7.2021בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום   .3

 "(.ההחלטה ימים מתום הפגרה )להלן: "  10בתוך 

 לידיכם.  והן הבקשה והן ההחלטה הומצא .4

מיליון ₪, שמקורו בניהול    304-בקופת הנאמן הצטבר סכום של ככפי שפורט במסגרת הבקשה,   .5

 ושים שבוצעה על ידי הנאמן. נכסי החברה וסדרת מימ

לסעיף   .6 תשע"ח 239בהתאם  כלכלי,  ושיקום  פירעון  חדלות  לחוק  לחלק  2018-)א(  הנאמן  על   ,

 לנושים מעת לעת ובהקדם האפשרי, כספים שהצטברו בידו ממימוש נכסי קופת הנשייה. 

לאור הוראות החוק והכספים שנצברו בקופה, כמו גם לאור עמדתם הברורה של נושי החברה   .7

הוגשה  מהותיים, מחזיקי אגרות החוב )סדרה ט'(, לפיה הם מעוניינים בביצוע חלוקת ביניים,  ה

 הבקשה. 

בהליך    העד להכרע  ,בן ערובהלפירוק  ה תיק    מובהר כי אין בכוונת הנאמן לאפשר את הפיכת .8

על מנת לייצר לנאמן זהות אינטרסים לפעול לסילוק התביעה ואף להשתתף    התביעה הנגזרת,

 וככל שתהיה )וזאת בניגוד גמור לעמדת הנאמן(.בפשרה אם 

להסכמות .9 להגיע  בניסיון  הידברות  לקדם  שצריך  סבור  ועודנו  היה  של    ,הנאמן  ניסיונם  חלף 

 שפטי לצרכיהם המשפטיים כאמור. שימוש בהליך המ מרשיכם לעשות 

לגרום  בנסיבות אלה, ועל מנת להימנע מעיכובים משמעותיים בחלוקת הכספים אשר עשויים   .10

 לנזק לנושים, נבקש כי מרשיכם יקדמו את הגשת תגובתם לבקשה. 

כי   מאותם הטעמים, .11 יוכל    מובהר  ליתן הסכמתו לבקשות למתן ארכה )קצרה או  הנאמן לא 

על מנת שמרשיכם יוכלו להיערך מראש    ,מבעוד מועדומשכך עמדה זו מובאת בפניכם  ארוכה(,  

 משפט הנכבד ואף קודם לכן, ככל הניתן.להגשת התגובה במועדים שנקבעו על ידי בית ה

 אין באמור על מנת לפגוע בכל טענה ו/או זכות. .12

 

 

 "ח, בכבוד רב ובב    

 

 אופיר נאור, עו"ד     
 נאמן החברה                                                                                                          

 גרשט, עורכי דין –נאור
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  המעודכנת להציע הצעות. 
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 43652-09-20חדל"ת  –ברנר יפו, קבוע בפני כבוד ס. הנשיא, השופט חגי  –בביהמ"ש המחוזי בת"א 

 לרכישת  להציע הצעות מעודכנתהזמנה 

של חברת אידיבי חברה לפתוח בע"מ  ו/או פעילות מניות ו/או נכסים
 )"החברה"(

לשיחות ולפגישות ו 9.6.2021להזמנה להציע הצעות לרכישת נכסי החברה שפורסמה ביום בהמשך  .1
לפרסם  בזאת מתכבד, , עו"ד אופיר נאור, נאמן החברהבעניין מכירת הנכסים כמפורט להלן שהתקיימו

לרבות  )כולם או חלקם(מכל מין וסוג שהוא נכסי החברה  להציע הצעות לרכישת מעודכנת הזמנה
 "(.הממכר)להלן: " הימניותאו ו/ פעילותה

ועליהן  , לידי הנאמן, שפרטיו מופיעים מטה12:00בשעה  3.8.2021ם על ההצעות להיות מוגשות עד ליו .2
 לכלול את הרצ"ב כנספח א' וכנספח ב'.

בין היתר את סוג  לכלול, וידו של המציעצהצעות מחייבות ובלתי חוזרות מ להיותההצעות שיוגשו, על  .3
ו/או תמורה כספית את התמורה המוצעת )בין אם ב, והנכס הנכלל במסגרת הממכר המוצעת ההעסק

אופן מימון הרכישה, לרבות הצגת אישורים ואסמכתאות, היתכנות בני"ע ו/או בתמורה מסוג אחר( 
 .עה, לוח זמנים וכן פירוט הגורמים החתומים על ההצעהטורית, תיאור הבטוחות להבטחת ההצרגול

וע כל הבדיקות (, והאחריות לביצAS ISהממכר יימכר במצבו המשפטי והפיסי שהוא, כפי שהוא ) .4
מוטלת , משפטיות ו/או עסקיות ו/או מיסויכלכליות ו/או  תולרבות בדיקהרלבנטיות מכל בחינה שהיא, 

על המציע בלבד, על חשבונו ואחריותו, מבלי שניתן ו/או שיינתן למציע כל מצג ו/או הצהרה ו/או 
 .מי מטעמן , לרבות לא על ידי החברה ו/או הנאמן ו/או החברות הבנות ו/אוהתחייבות

וצגו על בסיס יהוצגו ו/או וצגו, יהוצגו ו/או , ככל שמציעיםוצגו ליהוצגו ו/או הנתונים אשר כל  .5
ו/או מי מהנאמן, מהחברה, מהחברות הבנות ולא כמצג כלשהו , קטיבי בלבדיאינפורמטיבי ואינד

כי לא קמה לו  נעשית מתוך ידיעההמציע  יעל ידהצעה כלשהי  , כי הגשתומוסכם משכך ידועמטעמם. 
 וצגו למציע, או שלא נמסרו או שלאשיפוי בקשר לכל נתון או מצג שנמסרו או הפיצוי או לזכות כלשהי ל

כמו כן, המציע יצהיר בהצהרתו כי הוא פוטר בזאת את הנאמן ו/או החברה ו/או מי  .הוצגו בפניו
מטעמם, מכל אחריות באשר למצבה של החברה ו/או באשר למצבו של הנכס הנמכר וכן מכל אחריות 

 ל הנכס ולכל דבר אחר הקשור בחברה.באשר להליכי המכירה ש

עדי והמוחלט ומבלי שיהיה חייב לפעול כך ולנמק לפי שיקול דעתו הבל -נאמן שומר לעצמו את הזכות ה .6
לנהל מו"מ עם המציעים, כולם או חלקם, לרבות בין אם הגיש הצעה על פי התנאים  -את החלטתו 

ובין אם לאו, ולרבות עם כל מציע בנפרד, מבלי להודיע למציעים האחרים, ו/או לקיים  המפורטים,
סגרת המו"מ עם מציע את תנאי ההתקשרות עם המציע התמחרות בין המציעים או חלקם ו/או לשנות במ

לוותר על חלק מהדרישות לעיל כך שההתקשרות עימו תכלול רק חלק מהצעתו או שתשונה הצעתו ו/או 
לפעול בכל דרך אחרת שימצא לנכון ללא כל הגבלה. אין כל התחייבות מצד הנאמן לקבל את ההצעה ו/או 

 הגבוהה ביותר ו/או הצעה כלשהי. 

לדיני המכרזים לרבות לא לחוק חובת  ףכפו ואינ ואמהווה הצעה למכירת הממכר, ה ך האמור אינוההלי .7
משום  וולתקנות שהותקנו על פיו ו/או להלכות ודיני המכרזים בישראל. אין ב 1992-מכרזים, תשנ"ב

הצעה או התחייבות מצד החברה למכור את הממכר למי ממגישי ההצעות, לרבות למציע שיציע את 
 הצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה אחרת, או לאדם אחר כלשהו.ה

 הנאמן - אופיר נאור, עו"ד

 גרשט, עורכי דין-משרד נאור

 (, ת"אA)6רחוב מיטב 

 03-5447405, פקס: 03-5447404טל': 
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 נספח א'

 /הפרטי המציע

 

 / החברה: _____________________________________________________ /השם המציע

 

 ______________מס' ת.ז / ח.פ: ______________________________________________

 

 : __________________________________________________/הכתובת רשומה של המציע

 

 _________________________________________: _____________/השל המציע /העיסוקו

 

 )לרבות בשרשור עד לבעל השליטה הבודד(:פרט כל בעלי המניות בחברה 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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 נספח ב'

 לכבוד:

 אופיר נאור, עו"ד

 נאמן חברת אידיבי חברה לפתוח בע"מ )בפירוק(

 

 מחייבת ובלתי חוזרת הצעה

בהמשך להזמנה להציע הצעות לרכישת מניות ו/או פעילות ו/או נכסים של חברת אידיבי חברה לפתוח בע"מ 
 , להלן הצעתי:25.7.2021ועדכון לה פורסם ביום  9.6.2021"(, אשר פורסמה בימים החברה)בפירוק( )"

 (:ולהשלים הצעתי הינה )נא לסמן

 כלל מניות החברה, פעילות החברה, נכסיה ואחזקותיה בחברות הבנות. רכישת .א

רכישת כלל מניות החברה, פעילותה החברה, נכסיה ואחזקותיה בחברות הבנות, למעט   .ב
______________________________________________________________________. 

 ______________________.אחר ____________________________________________ .ג

 "(.הממכר)"

כדלהלן: בתמורה כספית ו/או בני"ע ו/או בתמורה מסוג אחר  ממכרלרכוש את ה /ההנני מציע .1
שולם במועדי התשלום ובאופן הבא: ת________________________________, אשר 

.________________________________________ 

 בצירוף מע"מ כדין, ככל שיחול, כנגד חשבונית מס.ישולם  1הסכום הנזכר בסעיף  .2

 אופן מימון הרכישה הינו כדלהלן )יש לצרף אישורים ואסמכתאות(:______________________. .3

 ההיתכנות הרגולטורית של הצעתי הינה כדלהלן: ___________________________________. .4

 __________________________.הבטוחות להבטחת ההצעה הינן כדלהלן: _______________ .5

דיל במקרה ועל פי שיקול דעת הנאמן תתקיים התמחרות ו/או מו"מ אשר במהלכו ו/או בעקבותיו אג .6
מלכתחילה  דלראו את הצעתי המוגדלת כאילו מולא סכומה המוגאת הצעתי הנזכרת לעיל, אזי י

 בטופס הצעה זה.

 /ת כדלהלן:כחלק בלתי נפרד מההצעה, הנני מאשר .7

(, והאחריות לביצוע כל AS ISר יימכר במצבו המשפטי והפיסי שהוא, כפי שהוא )הממכ .א
כלכליות ו/או משפטיות ו/או עסקיות  תולרבות בדיקהבדיקות הרלבנטיות מכל בחינה שהיא, 

כל מצג ו/או  י, מבלי שניתן ו/או שיינתן ליואחריות יבלבד, על חשבונ עליימוטלת ו/או מיסוי, 
, לרבות לא על ידי החברה ו/או הנאמן ו/או החברות הבנות ו/או מי תהצהרה ו/או התחייבו

 מטעמן.

וצגו על בסיס הוצגו ו/או יוצגו, הוצגו ו/או י, ככל שיוצגו להוצגו ו/או יהנתונים אשר כל  .ב
מהנאמן, מהחברה, מהחברות הבנות ו/או מי ולא כמצג כלשהו , קטיבי בלבדיאינפורמטיבי ואינד

 לינעשית מתוך ידיעה כי לא קמה י על ידהצעה כלשהי  , כי הגשתומוסכם משכך ידועמטעמם. 
, או שלא נמסרו או יוצגו לשיפוי בקשר לכל נתון או מצג שנמסרו או הפיצוי או לזכות כלשהי ל
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פוטר בזאת את הנאמן ו/או החברה ו/או מי מטעמם, מכל אחריות  אניכמו כן,  .יהוצגו בפני שלא
/או באשר למצבו של הנכס הנמכר וכן מכל אחריות באשר להליכי באשר למצבה של החברה ו

 המכירה של הנכס ולכל דבר אחר הקשור בחברה.

לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ומבלי שיהיה חייב  -נאמן שומר לעצמו את הזכות הידוע לי כי  .ג
אם הגיש לנהל מו"מ עם המציעים, כולם או חלקם, לרבות בין  -לפעול כך ולנמק את החלטתו 

ובין אם לאו, ולרבות עם כל מציע בנפרד, מבלי להודיע  המפורטים,הצעה על פי התנאים 
למציעים האחרים, ו/או לקיים התמחרות בין המציעים או חלקם ו/או לשנות במסגרת המו"מ 
עם מציע את תנאי ההתקשרות עם המציע כך שההתקשרות עימו תכלול רק חלק מהצעתו או 

לפעול בכל דרך אחרת שימצא לנכון לוותר על חלק מהדרישות לעיל ו/או ו שתשונה הצעתו ו/א
ללא כל הגבלה. אין כל התחייבות מצד הנאמן לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או הצעה 

 כלשהי. 

לדיני המכרזים  ףכפו ואינ ואמהווה הצעה למכירת הממכר, ה ההליך האמור אינוידוע לי כי  .ד
ולתקנות שהותקנו על פיו ו/או להלכות ודיני  1992-, תשנ"בלרבות לא לחוק חובת מכרזים

משום הצעה או התחייבות מצד החברה למכור את הממכר למי  והמכרזים בישראל. אין ב
ממגישי ההצעות, לרבות למציע שיציע את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה אחרת, או לאדם 

 אחר כלשהו.

ידוע לי כי תנאי לקבלת הצעתי הינו קבלת אישור בית המשפט המחוזי בתל אביב במסגרת  .ה
 .43652-09-20חדל"ת 

 

 ________שם: ________

 ת.ז / ח.פ : ___________ 

 כתובת: ______________

 טלפון: _______________

 ___דוא"ל: ____________

 ____באמצעות ה"ה: _____

 _________תאריך: ______
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ה   –  4נספח     הצעות העתק 

ביום  הנאמן  בידי  שנתקבלו 

10.8.2021. 
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 CHEN BEN DAVID LILACH HOEK TALI LEV(II/III) DR. LIPA MEIR   חן בן דוד  לילך הוק (II/III) טלי לב  ד"ר ליפא מאיר 

 OLGA SPIVAK GUY MESHULAM SYLVIA GAL-YAHAV ZURIEL LAVIE   אולגה ספיבק גיא משולם  יהב -סילביה גל צוריאל לביא 

 NADAV SVETLOFF  YONI SHTAINMETZ   ASAF ILUZ ALON POMERANC   נדב סווטלוף  יוני שטינמץ  אסף אילוז  אלון פומרנץ 

 JUSTIN BENHAMOU ELLA BEN-DOR SHAY TAMAR ARTHUR MOHER(I)   ג'סטין בן חמו  דור-אלה בן שי תמר (I) ארתור מוהר 

 EVE NAVE TAL ASULIN-MENAHEMOV   ROY AIZ UZI MOR   איב נווה  מנחמוב-טל אסולין רועי אייז  עוזי מור

 NOA STETTNER YOTAM WEISS DR. GUY CARMI (I) GARY COPELOVITZ   נועה שטטנר יותם וייס (I)  ד"ר גאי כרמי  גרי קופלוביץ 

 OR BAR GUR RIMON DAYAN   VERED ZLAIKHA GAD AZOR   בר גוראור  רימון דיין  ורד זליכה  גד אזור

 ISRAEL SHAMAY ISHAY LEVANON YAEL FLATAU-BILU (I) EREZ DAR LULU   ישראל שמאי   ישי לבנון  (Iבילו )-יעל פלטאו ארז דר לולו 

 YAEL RAZ ASSAF NACHMIAS YOSSI MANDELBAUM YARIV SHALOM   יעל רז   אסף נחמיאס יוסי מנדלבאום  יריב שלום 

 TALI KOLODNY SHIMRIT CARMY NAAMAT RONEN BAHARAV   טלי קולודני  נעמת -שמרית כרמי רונן בהרב 

 SHAHAF ROTH-KLEIN   OMER MEIRI DR. ZIV M. PREIS (II)   קליין -שחף רוט  עומר מאירי  (II) ד"ר זיו פרייז

 IDO ZABOROF ELAD SHULMAN  MICHAL SCHWARTZ   עידו זבורוף  אלעד שולמן  מיכל שורץ  

 AMIT ZOMER-FADIDA KARNIT AKRISH SHABTAI MICHAELI   פדידה -עמית זומר  קרנית אקריש  שבתאי מיכאלי 

 NIR DAFNI YAARA FRUEND-AVRAHAM EITAN SHMUELI   ניר דפני  אברהם -יערה פרוינד איתן שמואלי 

 TAL MORAG GREGORY IRGO AMIR ZOLTY   טל מורג  גרגורי אירגו  אמיר זולטי 

 YARDEN HADAR ISAAC ANIDJAR   EREZ TIK   ירדן הדר יצחק אנידגר ארז תיק

 SHIR DIGMI-TAL                    DOR AVINERY SHIRLEY IFRACH-AZOR   טל - שיר דיגמי דור אבינרי  אזור-שירלי יפרח

 TZAH COHEN AYELET RAM DR. TZIPI ISER ITSIQ   צח כהן איילת רם  ד"ר ציפי איסר איציק

 NOF SADEH LIHI ELIMELECH GALI OPINSKY   נוף שדה ליהי אלימלך גלי אופינסקי 

 AMIT BITTON REUT BEITZ DAVID WEINSTEIN   עמית ביטון  רעות בייץ  דוד וינשטיין 

 EYAL KHAYAT MAOR ZILKA YAN FELDMAN DR. YARIV ILAN   איל חיאט מאור זילכה  יאן פלדמן  ד"ר יריב אילן 

    IV   DR. YEHUDA BEN-MEIR (IV)   TAL PERI NIR MENAHEM   ADMIT COHEN-WEINSHTOK)ד"ר יהודה בן מאיר ) טל פרי  ניר מנחם וינשטוק-אדמית כהן

 IV   DR. IRIT MEVORACH (IV) REUT SHAULI KEREN BOZER   MEIR ELBAUM)ד"ר אירית מבורך ) רעות שאולי  קרן בוצר מאיר אלבוים 

        

 972-3-6070666BET AMOT HASHKAOT, FAX:+   ISRAEL,  6423902 WEIZMANN ST. TEL AVIV 2 פקס:   :PHONE  +972-3-6070600, בית אמות השקעות, טלפון:  6423902ת"א    2ויצמן  
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(I)   נוטריון  (II) יורק  בניו עו"ד  רשיון  (III)  באנגליה עו"ד  רשיון (IV)  יועץ  ( I )   NOTARY  ( I I)  ADMITTED  IN  NY  ( I I I)  ADMITTED  IN  ENGLAND  ( IV)  OF  COUNSEL 
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  לכבוד  

 מר אופיר נאור, עו"ד  

 נאמן חברת אי די בי חברה לפתוח בע"מ 

 

 5447405-03: בפקסימיליה       

 

 אי די בי חברה לפתוח בע"מ )להלן: "אידיבי" או "החברה"(  -רכישת מניות הנדון: 

או  "Equity Finance")להלן:    Equity Finance and Investment Ltdחברת    ,בשם מרשתנו ( הרשומה במלטה 

א זרה  שתה חברה  בחברת  חרת  השליטה  בעל  של  בעקיפין(  ו/או  )במישרין  המלאה  בבעלותו  היא  גם   Equityיה 

Finance, מצ"ב מתווה מוצע לרכישת מניות אי.די.בי  . 

 

 

 , בכבוד רב 

 

 עו"ד  - שירלי יפרח אזור       צוריאל לביא עו"ד                                                                                                        
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  לכבוד  

  עו"ד   ,מר אופיר נאור

  חברה לפתוח בע"מ   בי  די נאמן חברת אי

  

  

  )"החברה"או   "אידיבי"חברה לפתוח בע"מ (להלן:  די בי אי - הצעה לרכישת מניות הנדון: 

הננו מתכבדים    ,")ההזמנה המעודכנת(להלן: "  25.7.2021ידך ביום  -בהמשך להזמנה המעודכנת שפורסמה על

  כדלקמן:  , בקשר עם החברה " )ההצעה (" להעלות על הכתב מתווה הצעה

  כללי  

)   ""Equity Finance(להלן:      Equity Finance and Investment Ltdע"י חברת   מוגשת  ההצעה   . 1

חברה זרה אחרת שתהייה גם היא בבעלותו המלאה (במישרין ו/או בעקיפין)    אוהרשומה במלטה  

 .1")המציעה"להלן: ( Equity Financeת בעל השליטה בחברשל 

במסגרת הצעה להסדר נושים בהליך חדלות הפירעון של    ,ההצעה מוגשת כהצעה לכלל נושי החברה . 2

) אביב  בתל  המחוזי  המשפט  בבית  המתנהל  "החברה  המשפטלהלן:  בתיק  "בית   (  

 .  43652-09-20חדל"ת 

תועבר החברה במועד    -בכפוף לאישורו כדין של הסדר הנושים    -העקרון המנחה של ההצעה הינו כי   . 3

נכסים  הקבוצת  בבעלות החברה  מצד אחד תהיה    כאשר   ,ההשלמה לבעלותה המלאה של המציעה

יהיה בחברה  ומצד שני נקיים וחופשיים, נכסים אלה שכלהלן)    6בבעלות החברה (כהגדרתה בסעיף 

 והכל כמתואר במסמך זה להלן.   ,בהסדר הנושיםויוסכם בהיקף מוגדר כפי שיאושר  חוב

במהלך  אולם היא מותנית בכך ש  .וללא תנאי של ביצוע בדיקת נאותות  AS-ISההצעה תהא בתנאי   . 4

מקבוצת הנכסים  מהנכסים  ימומשו איזה  לא    ,עד מועד ההשלמהממועד מכתבנו זה והתקופה ש

מהתאגידים  איזה  ניירות ערך כלשהם (לרבות אופציות) ביוקצו  ולא    , או חלקם/ו  בבעלות החברה

    החברה.בבעלות  ש קבוצת הנכסים חלק מ(במישרין או בעקיפין) המהווים 

 ההסדר המוצע  

המציעה . 5 התחייבויות  מילוי  וכנגד  ההשלמה  ההסדר  במועד  פי  למציע  ,על    100%מלוא    היועברו 

החברה נקיות    ,ממניות  התחייבויות  וחופשיות.    כשהן  מילוי  וכנגד  ההשלמה  במועד  לחלופין, 

אשר יהוו    ,נקיות וחופשיות  )ללא ע.נ.(מניות      100תקצה החברה למציעה    , על פי ההסדר  המציעה 

מהון המניות המונפק והמוקצה של החברה ומכלל זכויות ההון וההצבעה    100%לאחר הקצאתן  

כל    ,בחברה (לרבות בדילול מלא) (לרבות  וסוג שהוא  כל מניות החברה הקיימות מכל מין  כאשר 

 משפט. בצו בית ה הינ יאו תזכות למניות)  

 
פות נושים  י של הבקשה לכינוס אסלבית המשפט   הלא יאוחר ממועד הגשתם  תודע לכתוכרע וזהותה הסופית של המציעה  1

  . לצורך אישורו של הסדר על בסיס הצעה זו
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 : 2כשהם נקיים וחופשיים  ,בעלות החברה הנכסים הבאיםבמועד ההשלמה יהיו ב . 6

 ש"ח.  מיליון  300-קופת מזומנים בסך שלא יפחת מ 6.1

בע"מ  25% 6.2 ותיירות  תעופה  ישראייר  חברת  "  ממניות  שיש    3") ישראייר(להלן:  הזכויות  וכלל 

- לרבות במפורש אופציית הבקשר אליהן ובקשר לעסקת ישראייר    לחברה או למחזיקי האג"ח

PUT  4שיש לחברה למכירתן  . 

  חברה כש  , ")חברת מניב(להלן: "  בעלות במלוא השליטה והאחזקות בחברת מניב הנפקות בע"מ 6.3

 IDB Group USAממניות חברת    26%-בעלת כוהיא    ,םאו התחייבות שה/זו נקייה מכל חוב ו

Investment Inc.   :להלן)"IDBG(",  .כשהן נקיות וחופשיות 

 . Colu Technologies (GB) Ltdאחזקות החברה בחברת  6.4

 ). יהיולהלן (ככל ש 16-18נכסים ותקבולים נוספים כמפורט בסעיפים  6.5

 .  "קבוצת הנכסים בבעלות החברה"לעיל ולהלן: 

  , מכל מין וסוגאו תביעה  \או טענה ו\ואו התחייבות  / במועד ההשלמה תהיה החברה נקייה מכל חוב ו . 7

ו או טענה  \או כל תביעה ו\ואו כל חוב עבר  /לרבות במפורש חוב למחזיקי אגרות החוב סדרה ט' 

והכל למעט    , או הוצאות הליך מכל מין וסוג שהוא/ ו(לרבות לביצוע התחייבות חוזית או אחרת )  

בגין   החברה  החדשה  חוב  האג"ח  כאמור    ,)הלןל     הגדרתה כ (סדרת  יהיה  ה  היחיד  בות  חהאשר 

 של החברה במועד ההשלמה.  והבלעדית 

 . ")חדשהה"ח  האג  סדרתה ("במועד ההשלמה תנפיק החברה לכלל נושיה סדרת אגרות החוב חדש  . 8

י חלקם היחסי בחוב החברה אליהם כפי  " עפ   ,תחולק בין כלל נושי החברה  "ח החדשהאגהסדרת  

  בהכרעת חוב חלוטה. הנאמן "י  שיוכרע ע 

ממועד  חודשים    12- לא יאוחר מ  בבורסה  למסחר   םתרש  "ח החדשהאגה   תסדרהחברה תפעל כדי ש

ככל שלא תרשמנה אגרות החוב למסחר בתוך תקופה  ו  ,החודשים  12לאחר חלוף תקופת    ההשלמה. 

עד למועד הרישום    לשנה    0.25%החדשה בשיעור של  אג"ח  סדרת התעלה הריבית על    ,זו וזאת 

  . בבורסה למסחרשל סדרת האג"ח החדשה בפועל 

יחדיו   יפעלו  לב-הצדדים  הפנייה  במסגרת  מ -המשפט    תי לרבות  פטור  תשקיף  פרסום  לקבלת 

ניים שעד  י אזי לתקופת ב  ככל שלא יינתן פטור כאמור,   .לנושיםסדרת האג"ח החדשה    נפקה של  הל

  ח החדשה בנאמנות עבור כל הנושים. " האג פרסום התשקיף יחזיק הנאמן בכל סדרת 

  

 

נקי וחופשי מכל שעבוד,  , פירושו:  נקבה/יחיד/רבים)/על הטיותיו של ביטוי זה בלשון זכר(ו, לצורך הצעה זו  "נקי וחופשיהמונח "   2

שלישי ובכלל זה זכות סירוב, זכות הצעה ראשונה, זכות הצטרפות, זכות מצרנות, וכל  צד  משכון, עיקול, וכל זכות אחרת לטובת  

 כיו"ב. 
במסגרת העסקה  שנקבעה    call-ומש אופציית האם תמ" ) בי.ג'י. אי( להלן : " ) בע"מ 1961ממניות בי.ג'י.איי השקעות ( 25%או       3

עסקת  (להלן : "   ) בע"מ ורמי לוי שיווק השקמה בע"מ 1961מניות ישראייר על ידי חברת בי.ג'י.איי השקעות ( לרכישת  
  בתרחיש זה יחול האמור בהצעה ביחס למניות ישראייר (לרבות היותן נקיות וחופשיות ) על מניות בי. ג'י. אי . .  ." )ישראייר

  .ישראייר   ת במסגרת עסק   נקבעה ש  put-ה ית אופצי   4
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 האג"ח החדשה  סדרת 

 : י אחד משני המסלולים החלופיים הבאים"החדשה תהיה בסכומי חוב ובתנאים עפ  "חאגהסדרת  . 9

  : ראשוןמסלול  9.1

והיא תישא ריבית    ₪,מיליון    450חדשה תהיה בעלת ערך נקוב של  האג"ח הסדרת   9.1.1

בתוספת  ובנק ישראל  ריבית הנקבעת על ידי הועדה המוניטרית של  הבגובה  משתנה  

 . 1.9%של 

  באופן הבא:   תפרעיא  שנים וה  10לתקופה של   היה תסדרת האג"ח  החדשה  9.1.2

  ביום העסקים האחרון של כל שנה קלנדרית  3%הקרן תיפרע בשיעור של   9.1.2.1

שנת   היא  שבהן  יתרת  ,    2022שהראשונה    73%היינו  (הקרן  כאשר 

  השנים.    10רע בתשלום אחד בתום תיפ )מהקרן

בסוף יוני ובסוף דצמבר של    ,חודשים  6הריבית תשולם באופן שוטף מדי   9.1.2.2

 .  2022תשלום הריבית הראשון ישולם בסוף יוני כל שנה קלנדרית. 

  - שיתואר להלן    UPSIDEבתרחיש    -  ת  זכאיתהיה סדרת האג"ח החדשה  במסלול זה   9.1.3

  ,IDBGבכל אחד מאירועי מכירת מניות ישראייר ומכירת מניות    ,גם לתשלום נוסף

 :")הנוסף התשלום(" על בסיס הנוסחה הבאה

האמורים 9.1.3.1 המכירה  מאירועי  אחד  כל  בגין  הנוסף  על    ,התשלום  יעמוד 

של  תמורת  בין  הפרש חיובי)    היה(ככל שי מההפרש    50% נטו  המכירה 

של   סכום  לבין  נכס,  כל  של  נכס  ש״ח  50אותו  אחד  מיליון  כל  לגבי   ,

 מהנכסים הללו.  

בניכוי ההלוואות המיוחסות      - לעניין זה "תמורת המכירה נטו" הינה   

פירעון   קנס  והעקיפות,  הישירות  העסקה  הוצאות  כלל  מיסים,  לנכס, 

  . מוקדם על הלוואות אם יחול, וכדו'

 אירוע מכירה ביחס לכל אחת מהחברות האמורות הינו כדלקמן:  9.1.3.2

לחברת  )א( מניות  ן  מכירת  -  IDBG  ביחס  כל  של  שלישי  לצד  בפועל 

מניות  או מכירתן בפועל של כל    ,שבבעלות חברת מניב   IDBGחברת  

החברה.   שבבעלות  מניב  של  חברת  בדרך  יעשה  שהמימוש  [ככל 

ו נכסים  אחרת  (התמורות  חלוקת  מכירת  בדרך  או  ) כדיבידנדים 

בו,   באופן  המנגנון  יותאם  המניות  החדלבעלי  האג"ח  שה  סדרת 

חלוקות  שיתקבל בחברה בגין  )  נטו  (מכל סכום    50%- זכאית לתהיה  

הסאלה   שיתקבלו    ש"חמיליון    50של    כום  מעל  הראשונים  (נטו) 

 בחברה בגין חלוקות אלה] . 

התמורות  יום מיום קבלת    14  תוךהתשלום הנוסף יהיה במזומן ב

 בחברה . 

 : ריביחס לחברת ישראי  )ב(
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   :בבורסהר יהנפקת חברת ישראיבתרחיש     

ימי המסחר    30- ר ביאירשל מחיר מניית יש  )פשוט(ממוצע  יחושב  

  שווי אחזקותיה של החברה במניות ישראייר    .הראשונים של המניה

זה ממוצע  מחיר  פי  על  נטו  יח  ,שיקבע  המכירה  כמחיר  לצורך  שב 

  .  חישוב האפסייד

ב הנוסף  זה  התשלום  לנאמן  יהיה    תרחיש  של העברתן  של    בדרך 

ישראייר סכום  מניות  כמות  ב  ,מניות  חלוקת  של  התוצאה  שהיא 

קבל  .  הנאמן יתחייב לאמור לעילההמניה הממוצע  במחיר    האפסייד

  . של הבורסה לגבי המניות המועברות  מגבלות החסימהעל עצמו את  

  : מניות ישראייר לצד שלישי לפני הנפקהמכירת בתרחיש     

חברת  י לגבי  לעיל  (א)  בס"ק  הקבוע  האפסייד  מנגנון    IDBGחול 

    .בשינויים המחויבים

    :שנימסלול  9.2

מיליון ש"ח והיא תישא ריבית    480החדשה תהיה בעלת ערך נקוב של  האג"ח  סדרת   9.2.1

בגובה הריבית הנקבעת על ידי הועדה המוניטרית של בנק ישראל ובתוספת    ,משתנה

  . 1.9%של 

  תפרע באופן הבא:  יא שנים וה  10תהיה לתקופה של סדרת האג"ח  החדשה  9.2.2

של   9.2.2.1 בשיעור  תיפרע  שנה    2.5%הקרן  כל  של  האחרון  העסקים  ביום 

שנת    קלנדרית  היא  שבהן  (היינו 2022שהראשונה  יתרת הקרן  כאשר   ,   

  השנים.    10מהקרן) תיפרע בתשלום אחד בתום   77.5%

חודשים, בסוף יוני ובסוף דצמבר של    6הריבית תשולם באופן שוטף מדי   9.2.2.2

  . 2022תשלום הריבית הראשון ישולם בסוף יוני  כל שנה קלנדרית.

                                              .UPSIDEזה לא יהיה רכיב של   מסלולב 9.2.3

תהיה על פי החלטת אספת הנושים בהסדר הנושים ברוב רגיל  והיא תחייב  הבחירה בין שני המסלולים   .10

 את כל הנושים. 

רעון  יבלא קנס או עמלת פ   תהיה ניתנת בכל עת לפירעון מוקדם מלא או חלקי   ה החדש"ח  אג סדרת ה

    .מוקדם

 השימוש בקופת המזומנים והבטוחות 

  300סמוך לאחר מועד ההשלמה תשתמש החברה במלוא קופת המזומנים המצויה בה (בסך האמור של   .11

מהמובילות במשק בתחום הנדלן בעלת  ברה ציבורית ישראלית  ) לצורך רכישתן של מניות חש"חמיליון  

לאחר עסקת הרכישה האמורה תחזיק החברה  העסקה תבוצע באופן בו    . AA- הבקבוצת  דירוג אשראי  

על סדר  עומד    )  8  8.2021.י שווי השוק ליום"עפ(הנוכחי  ששווין  של אותה חברה ישראלית  כמות מניות  

 . בלבד ש"חמיליון  300וזאת כאמור כנגד תשלום של   ש"ח ליון י מ 360 -של כ גודל 
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 .")המניות הנרכשות (המניות הנרכשות מתוך קופת המזומנים כאמור תקראנה להלן: "

נאמן    /להבטחת התחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב החדשות תשעבד החברה לטובת המחזיקים   .12

החדש סדרשל   האג"ח  בדרגה  , הת  ראשונים  ספציפיים  הבאים  ,בשעבודים  הנכסים    (לרבות   את 

 : נדים בגינם)הדיביד 

  .  מלוא המניות הנרכשות 12.1

   . ריבחברת ישראיהחברה  כל אחזקות 12.2

 .  בחברת מניבהחברה  כל אחזקות 12.3

 ".  השעבודיםלהלן: " 

  המציעה כי:   פעל ת בנוסף   .13

"ח  אגסדרת המחזיקי  ישועבדו בשעבוד שני לטובת    -הרלבנטי  בכפוף להסכמת הבנק המלווה   13.1

מיליון    47- ששווים הנקי עומד על כ  ,ן מניב במערב אירופה"נאמן הסדרה, שני נכסי נדל /   החדשה

מיליון יורו]. פרטים נוספים    40-מיליון יורו פחות חוב בנקאי של כ  87-יורו [שווי נכסי כולל של כ

 .  1נספח האמורים מצ"ב "ן  ביחס לנכסי הנדל 

נכסי 13.2 שני  של  הנ"ל    התזרים החופשי  מיום  יומחה  הנדל"ן  מחזיקי  טובת  ל   2022במרץ    1החל 

המניות  בגין  הצפויים להתקבל  לצד הדיבידנדים  - ויהיה    ,הסדרה  נאמן / ההחדש"ח  אגסדרת ה

   .  החדשההאג"ח סדרת של  לשירות החוב המתוכננים אחד המקורות  -הנרכשות  

, תשמש מלוא התמורה נטו  לעיל  12המפורטים בסעיף  בכל מקרה בו תממש החברה איזה מן הנכסים   .14

במקרה בו   של חוב החברה בגין סדרת האג"ח החדשה.  )חלקי(המתקבלת ממימוש זה, לפירעון מוקדם  

   , יועמד נכס חלופי כבטוחה חלופית ברמה דומה  ,לעיל 13בסעיף  נכסי הנדלן המפורטים מ  איזהימומש 

  ), לעיל 9.1.3.1כהגדרתה בסעיף (יתרת התמורה נטו מתוך   יוקצו    -לחלופין ועל פי בחירת החברה  - או 

מוקדם  לכספים    שיוסכמו    ,ח החדשה" האגסדרת  של    )חלקי(פירעון  כפי  ושיעורים  וזאת בהיקפים 

    .במסגרת ההסכם המפורט

 זכויות ונכסים נוספים   

ו  .15 משרה  נושאי  כלפי  לחברה  שיש  התביעה  זכויות  שליטה/כלל  בעלי  בעבר  בחברה,  או  או    , בהווה 

מובהר, כי כל עלות הכרוכה בניהול תביעות  .  י שיקול דעתו" אשר יפעל בהם עפ  ,לנאמן  ןבמלואנה  י תומח

הנושים וכל תקבול  / הנאמןל קופת  תחול ע  ,ככל שתנוהלנה (לרבות שיפוי ככל שישנו)  ,או מי מהן/אלה ו

בגין   לקופת    איזהשיתקבל  במלואו  יועבר  שישנם)  ככל  ומיסוי  הוצאות  (בניכוי  אלה  מתביעות 

או תוגשנה תביעות (לרבות שיפוי)  \תועלנה טענות ומי מהליכים אלה    מסגרת  שבככל  .  נושיםה \הנאמן

  עלויות /תביעות/טענות  שיפוי מלא בגין  את החברה  הנאמן    שפה  י  ,או תגרמנה לה עלויות/ו  כנגד החברה

 .הנושים/ נאמןמתוך קופת ה אלה

כולן    תועברנהלעיל,    6מעבר לאלה המפורטים בסעיף    לחברה בתאגידים נוספיםכיום  אחזקות שיש   .16

וזאת למעט אחזקות בתאגידים שהמציעה תודיע לנאמן בכתב עד מועד ההשלמה כי ברצונה    ,לנאמן

   .החברהבעלות בשיישארו 
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כל יתר נכסי החברה  לעיל,     16-ו 15פים  לעיל, למעט הנכסים כאמור בסעי 6בלי לגרוע מהאמור בסעיף  .17

 . יישארו בחברה ויהיו בבעלותה המלאה

כספים המועברים  בושמקורו    ,למהש ועד מועד הההצעה זו  כל תקבול שיתקבל בחברה החל ממועד   .18

ולא יהיה  קבוצת הנכסים בבעלות החברה (חלק מ  ב יחש  , ריאו מחברת ישראי/לחברה מחברת מניב ו 

 . ) הנושים\הנאמן חלק מקופת

 הסדר הנושים  

או התחייבויותיה של החברה מכל מין וסוג  /כלל חובותיה ו יסדיר את  הצעה זו  מושא  הסדר הנושים   .19

הסדרתם  כולל ההסדר המוצע גם    , מבלי לגרוע מכלליות האמור.     שהוא שעילתם עד למועד ההשלמה 

ושל   נושים מובטחים,כלפי  או התחייבויות  \חובות  בדין קדימה,  מחזיקי אג"ח,    רשויות מס,  נושים 

ו  עתידיים  ו/נושים  מותנים  או  /או  ודאית  מהחברה,  דרישה  ו/או  תביעה  ו/או  טענה  כל  נערבים,  או 

צובה, בין אם הוגשה תביעת חוב בגינה  מותנית, קיימת או עתידית, כספית או אחרת, קצובה או בלתי ק

חוזיות  תביעות  זה  ובכלל  לאו,  אם  ולא    ובין  עושר  עשיית  האורגנים,  תורת  הרמת מסך,  נזיקיות,   ,

הודעות צד שלישי ,תביעות  ובין אם לאו),  מתנהלות במשפט, הליכי תובענה ייצוגית או נגזרת (בין אם 

או  \ספית או אחרת כלשהיא מטעם מי מרשויות המס וכ  הדריש ,כל    שיפוי (לרבות מטעם נושאי משרה )

ו\כל רשות ממלכתית   בגין כל אירוע  או חבות שעילתם בתקופה שקדמה למועד  \מוניציפלית אחרת 

פליליים  ו/או תשלומים  סים (גביה), הליכי הוצאה לפועל, קנסות  יהליכים מכוח פקודת המ  ההשלמה ,

ובלבד  או טענה אחרת מכל מין וסוג  \וכל תביעה    , וכןההשלמהים שעילתם קדמה למועד  יאו מנהל 

ההשלמה,  נוצרה    השעילת למועד  במועד  והכל    עד  הגיע  טרם  אם  ובין  פירעונם  מועד  חלף  אם  בין 

 ההשלמה.  

,  החדשה בלבדהאג"ח  הסדרת מכלול החובות וההתחייבויות המוסדרים בהסדר זה תעשה כנגד סדרת   .20

יתמצו התחייבויות  , ההחדשהאג"ח  סדרת במועד ההשלמה וכנגד רישום השעבודים והנפקת  באופן בו  

סדרת אגרות החוב  התחייבויות החברה כלפי מחזיקי  באך ורק  הנושים  כלל  כלפי  והחברה  המציעה  

  בין הנושים מסדרה זו  אגרות החוב    תי הקבוע באגרות חוב אלה (ובהתאם ליחסי חלוק"עפהחדשה ו

 .  ס הכרעת הנאמן בתביעות החוב)על בסיהשונים 

מהוות מיצוי מלוא התחייבויות    ההחדש"ח  אג סדרת ה מובהר במפורש כי התחייבויות החברה על פי  

לא תהיה    ,מעבר להתחייבויות החברה עפ"י סדרת האג"ח  החדשה  או המציעה כלפי הנושים./החברה ו

 או המציעה. \רה ולנושים ו/או למי מהם זכות תביעה/חזרה כלשהי נוספת כנגד החב 

 תנאים מתלים  

  תנאים המתלים המרכזיים הבאים: התקיימותם של הל בין היתר, הצעה זו תהיה כפופה, .21

 חתימת הסכם מחייב בין הצדדים . 21.1

  אישור אסיפות הנושים ברוב נדרש כדין. 21.2

 שומו. יהסדר הנושים ולצורך י משפט והוצאת הצווים הנדרשים במסגרת  האישור בית  21.3

האישור   21.4 הנושים  בהסדר  שאין  המס  חבות    הצעה  ב  מתואר  רשויות  החברה  על  להטיל  בכדי 

    ).(להבדיל מחבות מס שניתן לקזזה כנגד הפסדים קיימים בחברהלתשלום מס 

21



  

 

 

 

 

- 7 -   

 . אישור הממונה על התחרות ככל שנדרש 21.5

ו  21.6 הסכמתם  מחייבת  בחברה  השליטה  שהעברת  שלישיים  צדדים  להם  /אישורי  מאפשרת  או 

 הנ"ל. חברות  ה י ממ או ביחס לבעלות החברה ב/ו  IDBGאו ב/ טריגר בישראייר והפעלת  

  י דין. "אישורים נוספים הנדרשים עפ 21.7

 לוחות זמנים מחייבים 

 לוחות הזמנים לשלבי ביצוע ההליך הינם כדלקמן: .22

מ עם המציעה על בסיס  "קבלת אישור הנאמן כי הוא מוכן לנהל מו  -  2021באוגוסט    17  עד ליום   22.1

של   גיבוש  לצורך     ,תנוכחי ההצעה  ה בסיסו  על  והגשתה  ומחייב  מפורט  הסדר  הסכם  הצעת 

ומחייבת   במסגרת  תוגש  אשר  מפורטת  נושים  הסדר  כהצעת  המשפט  לחוק  בהתאם  ו  ,לבית 

   .2018- תשע"ח  ושיקום כלכלי חדלות פירעון  

כאמור  הצעת הסדר  הסכם מפורט ומחייב כאמור , גיבושה של  גיבוש    2021באוגוסט    26    ד ליום  ע 22.2

 והגשתה לבית המשפט במסגרת בקשה לכינוס אסיפות נושים.

ההסדר   22.3 להצעת  האג"ח  מחזיקי  אסיפות  של  מחייב  אישור  וזאת  קבלת  ימים    7תוך    שתוגש 

ורו  פות נושים של החברה. במסגרת אישור זה יי ממועד מתן צו בית המשפט המורה על כינוס אס

 .  פות הנושים של החברה בהצעת ההסדר ילתמוך באס   , באופן בלתי חוזר  , מחזיקי האג"ח לנאמן

פות  יפות הנושים של החברה להסדר במועד שקבע בית המשפט לכינוס האסי קבלת אישור אס 22.4

 פות. יאס הימים ממועד הגשת הבקשה לכינוס   21-ובכל מקרה לא יאוחר מ

ימים    14בתוך    ,ומתן כל הצווים הנדרשים במסגרת אישור זהלהסדר  משפט  הקבלת אישור בית   22.5

  פות הנושים.יממועד אישור אס 

 .  פות הנושיםייום ממועד אישור אס    21קיום כל התנאים המתלים תוך  22.6

     מועד ההשלמה בתוך שלושה ימים ממועד התקיימות התנאים המתלים. 22.7

מבלי שלמי מהצדדים תהיה   זו מאליהתפקע הצעה  לא התקיים מי מהשלבים האמורים לעיל במועדו, .23

ו כנגד משנהו/טענה  כלשהיא  תביעה  עמידה  כי    מבקשת להדגישהמציעה    ,מבלי לגרוע מהאמור.  או 

וכי כל חריגה מהם  אינה אפשרית באשר    ,להצעת המציעה  ת  קריטיהיא  בלוחות הזמנים שצוינו לעיל  

  . לאיונה ולהביא   לפגוע קשות בתכליתה העסקית של הצעתהצפויה  היא 

הסכם מפורט  רק    להצעת הסדר.עקרונות  של  ולא מחייב  מתווה מוצע  זה מהווה    סמך הצעה  מובהר כי מ .24

יחתם הסכם מפורט  לא   המציעה.  חייב את  י לעיל,      22.2  עד למועד הרלבנטי הנקוב בסעיףשיחתם  

    . ולא תעלה נגדה כל טענה כל חבותעל המציעה לא תוטל   ,מכל סיבה שהיא, כאמור

   והשלמות אות נוספותהור

 . 5תוארו בפתח הצעתנו  הפרטים הנדרשים בקשר עם המציעה  .25

 
  . 22.1לנאמן מיד לאחר קבלת אישורו המתואר בסעיף   מסר י זהות בעל השליטה תהודעה בדבר  5

22



  

 

 

 

 

- 8 -   

 : כדלקמן נתונים ואישורים נוספים להלן   .26

 לביצוע ההצעה. טובה  קיימת התכנות רגולטורית   ,למיטב הבנת המציעה 26.1

ועפ"י שיקול דעת הנאמן תתקיים התמחרות ו/או מו"מ אשר במהלכו ו/או בעקבותיו    במקרה 26.2

[לגבי    המוגדלתהמציעה    את הצעת  ש לראות  תגדיל המציעה את הצעתה הנזכרת לעיל, אזי י

 כאילו מולא סכומה המוגדל מלכתחילה במסמך זה.   היקף סדרת האג"ח החדשה] 

 כדלהלן: י ידוע לה כמאשרת  מציעה  כחלק בלתי נפרד מההצעה, ה 26.3

יימכר במצבו המשפטי והפיסי   - כמפורט במסמך זה לעיל    - זו    מתווההממכר מושא   26.3.1

, והאחריות לביצוע כל הבדיקות  (אולם כשהוא נקי וחופשי)  )IS-ASשהוא, כפי שהוא (

הרלוונטיות מכל בחינה שהיא, לרבות בדיקות כלכליות ו/או משפטיות ו/או עסקיות  

מיסוי,   עלו/או  חשבונ  המציעה    מוטלת  על  ו/או הואחריות   ה  בלבד,  שניתן  מבלי   ,

כל מצג ו/או הצהרה ו/או התחייבות, לרבות לא ע"י החברה ו/או הנאמן    השיינתן ל 

 ו/או החברות הבנות ו/או מי מטעמן.  

, ככל שהוצגו ו/או יוצגו, הוצגו ו/או יוצגו  מציעהכל הנתונים אשר הוצגו ו/או יוצגו ל 26.3.2

בסיס מהחברה,  א   על  מהנאמן,  כלשהו  כמצג  ולא  בלבד,  ואינדיקטיבי  ינפורמטיבי 

מטעמם. משכך ידוע ומוסכם, כי הגשת הצעה כלשהי על ידי    מהחברות הבנות ו/או מי

זכות כלשהי לפיצוי או לשיפוי בקשר לכל    הל  נעשית מתוך ידיעה כי לא קמההמציעה  

כמו כן,  .  השלא הוצגו בפני -   , או שלא נמסרו אוהנתון או מצג שנמסרו או הוצגו ל

באשר    בזאת את הנאמן ו/או החברה ו/או מי מטעמם, מכל אחריות  תפוטר  המציעה  

   .למצבה של החברה ו/או באשר למצבו של הנכס הנמכר

כי הנאמן שומר לעצמו את הזכות לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ומבלי    הידוע ל 26.3.3

לפעול כך ולנמק את החלטתו לנהל מו"מ עם המציעים, כולם או חלקם,    שיהיה חייב

הצעה על פי התנאים המפורטים, ובין אם לאו, ולרבות עם כל    לרבות בין אם הגיש

קיים התמחרות בין המציעים או  למציעים האחרים, ו/או ל  מציע בנפרד, מבלי להודיע

כך    ו/או לשנות במסגרת המו"מ  ,חלקם עם מציע את תנאי ההתקשרות עם המציע 

שתשונה הצעתו ו/או לוותר על חלק    שההתקשרות עימו תכלול רק חלק מהצעתו או

לנכון לפעול בכל דרך אחרת שימצא  ו/או  לעיל  כל    מהדרישות  כל הגבלה. אין  ללא 

 .כלשהי בל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או הצעההתחייבות מצד הנאמן לק

כי ההליך האמור אינו מהווה הצעה למכירת הממכר, הוא אינו כפוף לדיני    הידוע ל  26.3.4

חובת מכרזים, תשנ"ב  המכרזים פיו    1992  -לרבות לא לחוק  על  ולתקנות שהותקנו 

ה  המכרזים בישראל. אין בו משום הצעה או התחייבות מצד החבר   ו/או להלכות ודיני

ממגישי ההצעות, לרבות למציע שיציע את ההצעה הגבוהה    למכור את הממכר למי

 .אחר כלשהו ביותר או כל הצעה אחרת, או לאדם

קבלת אישור בית המשפט המחוזי    בין היתר,  ,הינו  ה  כי תנאי לקבלת הצעת  ה  ידוע ל 26.3.5

 . 43652-09-20חדל"ת  בתל אביב במסגרת
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  1נספח 
 

  . מוחזקים על ידי חברה בבעלות בעל השליטה במציעהומניב ממוקמים בהולנד הנדלן השני נכסי  .1
 הנכסים הינם: .2

ולוגמרכז  :  הראשון -  ל    סטיקהי הפצה  איכותי  15המושכר  עוגן  לשוכר  במקום    , שנים  שפועל 
  .שנה 50למעלה מ 

חברה מובילה בתחום הפיננסים הראשי של  שכרים למטה  ושלושה בנייני משרדים המ:  השני - 
 שנים.  7 -לתקופה של כ

 חניות.   677מ״ר וכוללים   61,534 והנכסים הינשטחם הכולל של  .3
נושאים  ,מיליון אירו   86.8נאמד בסכום של  יחדיו  כסי של שני הנכסים  יהשווי הנ .4 חוב    כאשר הם 

  מיליון אירו    47  -כ י שלהם הינו  נקנכסי הכך שהשווי ה  ,מיליון אירו  39.7של  כולל  בנקאי בסכום  
 מיליון ש״ח).   180 -(כ

 לבנק המממן.  בשעבוד ראשון הנכסים משועבדים שני 
 .  מיליון ש״ח 8.3 -כשל (לאחר שירות החוב לבנק) תזרים שנתי חופשי יו לשני הנכסים יחד .5
  

  :נתונים כספיים נוספים של הנכסים
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משפחתית, חברה פרטית

,  מובילה בענף הבנייה

הקבלנות והיזמות

שנות ניסיון30

שנה   15ניסיון של 

בפרויקטים של  

התחדשות עירונית

בניית אלפי  

יחידות דיור

5'בעלי סיווג קבלני ג

הסיווג המקצועי 
החברה –הגבוה בישראל 

יכולה לבנות פרויקט 

בכל היקף כספי

תו תקן איכות  

בינלאומי
ISO 9002 
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הדירוג שלנו
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ד"יח142ד ובניית "יח47פינוי -ע"תבהוגשה 

109-111קריניצי
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עורףחזית

ברזוויל הלוחמים חולון  

ד ומסחר"יח320ד ובניית "יח86פינוי 
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החיילמתחם
האלמוני

ראשון לציון
פרויקט
עםבשותפות

פרשקובסקי

במתחם מגרש 
בבעלות החברה
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.ד"יח456ד מתוכם למכירה "יח560כ "הקמת חמישה מגדלי מגורים הכוללים סה

בת ים, 51-ו 49, 47, 45, 43, 41כצנלסון ' רח

י חברת מעוז דניאל"ע
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ד  "יח112כל מגדל יכלול , קומות27מגדלי מגורים זהים בני 2יכלול :101מגרש •
.ד"יח224כ "ובסה

ד  "יח112כל מגדל יכלול , קומות27מגדלי מגורים זהים בני 3יכלול :102מגרש •
.ד"יח336כ "ובסה

ד לשיווק בתמהיל  "יח456ד שמתוכם "יח560כ "תמהיל דירות היזם בפרויקט יכלול סה•
.  'חד6' ופנט' מיני פנט', חד6ודירות ' חד5', חד4.5/4', חד3מגוון של דירות 

.מקומות חניה בארבע קומות מרתף817פתרון החניה בשני המגרשים יכלול •
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