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 12.1.2022   תאריך חתימת הבקשה:

 למתן הוראות בעניין אגרות החוב המוחזקות בחשבון הנאמן בקשה

 

   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              

 לו ו/או שירן גורפיין ו/או מתן רינג ע"י ב"כ עוה"ד רנן גרשט ו/או טלי ש               

 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

 

 בקשה למתן הוראות 

 ה  מחיקו  ה, גריעהפקיעלהורות על 

 בחשבון הנאמנות של הנאמן פקדות)סדרה ט'( המואגרות החוב  של 

 כדלהלן:   להורותמתבקש בזאת בית המשפט הנכבד מן הטעמים שיפורטו במסגרת בקשה זו, 

  חברת אידיבי של    אגרות חוב )סדרה ט'(ע.נ  ₪    59,250,407של    ה, גריעה ומחיקה פקיעעל  להורות   (1)

" )להלן:    )חשבון   מופקדות בחשבון הנאמנות של הנאמןאשר    ,"(החברהחברה לפתוח בע"מ 

-330מספרו  ש  מפרק אידיבי ע"מ,   –בנאמנות ע"פ דין    25126814עו"ד אופיר נאור ת.ז  ע"ש  

ני"ע  56356/21 פיקדון  בע"מבבנק    943בסניף    56356/51,  לישראל  "  לאומי   חשבון)"להלן: 

ומתן    (חזיקי אג"ח ט'המאושר של מ חוב  ה )לרבות הפחתתן מתוך    דבר ועניין  לכל  ,"((הנאמן

 . לבקשה ג', המפורטים בפרק הצווים הנדרשים לצורך כך

 ככל ובית המשפט הנכבד ייעתר למבוקש, לחתום על נוסח הפסיקתא הרצ"ב לבקשה זו. (2)

 ת בית המשפט הנכבד.נוסח הפסיקתא לחתימ –נספח א' 
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 הבקשה: ואלה טעמי 

 :אגרות החוב העומדות במרכזה של הבקשהא. 

נקט הנאמן למימוש שעבודים אשר היו רשומים לטובת החברה    ובמסגרת הליך כינוס הנכסים ב .1

 ₪ ע.נ אגרות חוב )סדרה ט'(.   10,037,571לחשבון הנאמן   והועבר   (,5578-10-20)פר"ק 

ט'(  58,066,344 .2 )סדרה  חוב  אגרות  ע.נ  הי₪  אשר  מחזיקי  משועבדים    ו,  לטובת  ראשון  בשעבוד 

לחשבון הנאמן לאחר פירעון מלא אגרות החוב )סדרה יד'(. אגרות    ואגרות החוב )סדרה יד'( הועבר

חוב אלה הועברו לידי הנאמן, בין היתר, בהתאם להסכמות שאושרו על ידי בית המשפט הנכבד  

, אשר אישרה את הבקשה  26.9.2021ובהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום  6.10.2020יום ב

מט ביניהם  עהמשותפת  ההסכמות  לאישור  אידיבי  ונאמן  הנכסים  כונסי  המובטח,  הנושה  ם 

 ולחלוקת כספים לנושה המובטח.

 במסגרת הליכי כינוס הנכסים.   ₪ ע.נ אגרות חוב )סדרה ט'(  68,103,916בידי הנאמן    וסה"כ הופקד  .3

אגרות החוב,  מקרן  אגרות החוב )סדרה ט'(, נפרע חלק    לאחרונה, בעקבות חלוקה שבוצעה למחזיקי .4

 .של החברה אגרות חוב )סדרה ט'( ע.נ. ₪ 59,250,407 יםכך שכיום בחשבון הנאמן מופקד

ביחס לאגרות חוב אלה, הנאמן כבר הודיע כי בכוונתו לפעול למחיקתן, בהתאם להוראות שטר   .5

התייחס    13.12.2021המשפט הנכבד ביום  הנאמנות. כך למשל, במסגרת הדיון שהתקיים בפני בית 

 הנאמן לאגרות חוב אלה: 

 

 : ההוראות הרלוונטיות מתוך שטר הנאמנותב. 

ת לרכישת אגרות חוב על ידי החברה, אגרות החוב  ולשטר הנאמנות הנוגע   3בהתאם להוראות סעיף   .6

 שנרכשו על ידי החברה פוקעות באופן אוטומטי והן נמחקות מהמסחר:

 

 העמודים הרלוונטיים מתוך שטר הנאמנות של סדרה ט'. – 1נספח 
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המופקדות בחשבון    דינן של אגרות החוב,  הוראותיו הברורות של שטר הנאמנותבהתאם ל מכאן כי   .7

 הינו פקיעה ומחיקה.  החברה

 זאת, מבלי להתייחס לסוגית תחולת כלל הוראותיו של שטר הנאמנות על החברה שבפירוק.  .8

  , גריעתן ועד זה אגרות החוב טרם פקעו, וככל ובית המשפט הנכבד יורה על פקיעתןיצוין כי עד למ .9

  אגרות החוב )סדרה ט'(.החוב המאושר של מחזיקי מתוך   ןומחיקתן, כמובן שיש להפחית

 

 ג. הצורך במתן הצווים שיפורטו להלן 

ועל מנת שניתן יהיה  ומחיקתן של אגרות החוב,  , גריעתןככל ובית המשפט הנכבד יורה על פקיעתן .10

על מתן   יורה  הנכבד  בית המשפט  כי  נדרש  הפועל,  אל  הנכבד  בית המשפט  החלטת  להוציא את 

 הצווים הבאים: 

לבצע את הפעולות  ו/או למסלקת הבורסה לניירות ערך  לבורסה לניירות ערך    ליתן צו המורה (א)

של החברה, המופקדות בחשבון    ₪ ע.נ אגרות חוב )סדרה ט'(  59,250,407- שהנדרשות על מנת  

 ימחקו, ייגרעו ויפקעו מכל המרשמים הרלוונטיים.  הנאמן,

ליתן צו המורה לחבר הבורסה בו מופקדות אגרות החוב, בנק לאומי לישראל בע"מ, לבצע את  (ב)

המופקדות   של החברה,  ₪ ע.נ אגרות חוב )סדרה ט'(  59,250,407-ש הפעולות הנדרשות על מנת  

 ימחקו, ייגרעו ויפקעו מכל המרשמים הרלוונטיים. בחשבון הנאמן,

( בע"מ, נאמן מחזיקי אגרות החוב )סדרה ט'( לבצע  1975ליתן צו המורה להרמטיק נאמנות ) (ג)

מנת   על  הנדרשות  הפעולות  החברה  59,250,407-שאת  של  ט'(  )סדרה  חוב  אגרות  ע.נ   ₪  ,

 גרעו ויפקעו. ימחקו, יי המופקדות בחשבון הנאמן,

את  (ד) לבצע  בע"מ,  אביב  בתל  ערך  לניירות  הבורסה  של  לרישומים  לחברה  המורה  צו  ליתן 

₪ ע.נ אגרות חוב )סדרה ט'( של החברה, המופקדות    59,250,407-הפעולות הנדרשות על מנת ש 

 בחשבון הנאמן, ימחקו, ייגרעו ויפקעו. 

 סופו של דבר

המבוקשים במסגרת בקשה זו הינם תואמים להוראותיו של שטר    נאמן החברה סבור כי הסעדים .11

 הינם לטובתם של נושי החברה. הנאמנות וכי 

 

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

 )בפירוק( 
 גרשט, עורכי דין -נאור

 . 2022, ינוארב 12היום: 
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 – נספח א' 

   43652-09-20חדל"ת                 בבית המשפט המחוזי                                                                                                            

 בפני כב' השופט חגי ברנר                                                                                                                                  תל אביב יפוב 

 

 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

 פסיקתא

מ  להחלטתי  ___  בהתאם  ומחיקהורתי  במסגרתה  יום  גריעה  פקיעה,  וענייןה,  על  דבר  של    ,לכל 

"(, אשר  החברה₪ ע.נ אגרות חוב )סדרה ט'( של חברת אידיבי חברה לפתוח בע"מ )להלן: "   59,250,407

  – בנאמנות ע"פ דין    25126814מופקדות בחשבון הנאמנות של הנאמן )חשבון ע"ש עו"ד אופיר נאור ת.ז  

לאומי לישראל    בבנק   943בסניף    56356/51, פיקדון ני"ע  330-56356/21מפרק אידיבי ע"מ, שמספרו  

 , הנני מורה על מתן הצווים הבאים, כדלקמן: "((הנאמן חשבוןבע"מ )"להלן: " 

הפעולות   (1) את  לבצע  ערך  לניירות  הבורסה  למסלקת  ו/או  ערך  לניירות  לבורסה  המורה  צו 

₪ ע.נ אגרות חוב )סדרה ט'( של החברה, המופקדות בחשבון   59,250,407 - הנדרשות על מנת ש

 ימחקו, ייגרעו ויפקעו מכל המרשמים הרלוונטיים.הנאמן,  

את   (2) לבצע  בע"מ,  לישראל  לאומי  בנק  החוב,  אגרות  מופקדות  בו  הבורסה  לחבר  המורה  צו 

₪ ע.נ אגרות חוב )סדרה ט'( של החברה, המופקדות    59,250,407  -הפעולות הנדרשות על מנת ש

 יים.בחשבון הנאמן, ימחקו, ייגרעו ויפקעו מכל המרשמים הרלוונט

(3) ( ( בע"מ, נאמן מחזיקי אגרות החוב )סדרה ט'( לבצע את  1975צו המורה להרמטיק נאמנות 

₪ ע.נ אגרות חוב )סדרה ט'( של החברה, המופקדות    59,250,407  -הפעולות הנדרשות על מנת ש

 בחשבון הנאמן, ימחקו, ייגרעו ויפקעו. 

בע"מ לבצע את הפעולות  צו המורה לחברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב   (4)

₪ ע.נ אגרות חוב )סדרה ט'( של החברה, המופקדות בחשבון   59,250,407 - הנדרשות על מנת ש

 הנאמן, ימחקו, ייגרעו ויפקעו.

 
 תאריך 

  
 חגי ברנר, שופט

- סגן נשיא בית המשפט המחוזי תל אביב 
 יפו
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 1נספח 

 

 העתק העמודים הרלוונטיים מתוך שטר הנאמנות 
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