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 אורנשטייןא.  השו' כב' הנשיאבפני                                       
 
 

 1999 -חוק החברות, התשנ"ט  :בעניין
 1983-תשמ"גפקודת החברות ]נוסח חדש[,   

 
   )בהסדר נושים( ( בע"מ1993ישאל אמלט השקעות ) :ובעניין

 ;החברה
 עו"ד גיא גיסין, הנאמן לביצוע הסדר נושים בחברה :ובעניין

 ואח'ֹנעם בר אור עו"ד גל לוגסי שפירא, עו"ד באמצעות ב"כ 
 ממשרד גיסין ושות', עורכי דין

 69710, תל אביב 38Bמרח' הברזל 
 03-7467700; פקס: 03-7467777טל': 

 ;בעל התפקיד
 הממונה על הליכי חדלות הפירעון  :ובעניין

 61090, תל אביב 2מרח' השלושה 
 02-6462502; פקס: 03-6899695טלפון: 

 ;ממונהה

 

 למתן הוראות בקשה
 לנושי החברה( שישיביניים )בעניין חלוקת דיבידנד 

וכן לאור  ,8.7.2013אשר אושר על ידי בית המשפט הנכבד ביום בהתאם להוראות הסדר הנושים של החברה 

לקבלת  , בין היתרפעולות שנקט בעל התפקידתקבולים נוספים שהתקבלו בקופת הסדר הנושים כתוצאה מ

, מתבקש בזאת בית המשפט כספי פיקדון שהפקידה החברה בבנק לאומי להבטחת התחייבויות צד שלישי

לנושי  במספר( שישי)ולאשר לבעל התפקיד לבצע חלוקת דיבידנד ביניים הנכבד לעשות שימוש בסמכותו 

-לנושים על כהמצטבר ואשר תעמיד את שיעור ההחזר  כמפורט להלן ,₪ 1,070,000של כולל בסך החברה 

15.85%. 

הועברה הבקשה דנא לעיונו של הנאמן למחזיקי אגרות החוב )הנושה הגדול ביותר של קופת  ,עובר להגשתה

 ההסדר( והוא הודיע לבעל התפקיד כי איננו מתנגד לה.

   :ואלה נימוקי הבקשה

במסגרתו מונה עוה"ד  ,הורה בית המשפט הנכבד על מתן צו פירוק זמני לחברה 3.1.2013ביום כזכור,  .1

אישר בית המשפט הנכבד את הסדר הנושים לחברה על כלל הפעולות  8.7.2013ביום גיסין כמפרק זמני. 

בעל הנדרשות לביצועו, וכן אישר מינויו של עוה"ד גיסין כנאמן לביצוע הסדר הנושים )להלן: "

 "(.התפקיד

-בשיעור של כלנושי החברה  ןהגיש בעל התפקיד בקשה לאישור חלוקת דיבידנד ראשו 28.10.2013 ביום .2

ולאחר קבלת עמדת כונס  2.1.2014 "(. ביום53"בקשה מס' )להלן:  מסך הנשייה המאושרת 5.05%

פעל בעל  2014הנכסים הרשמי, נעתר בית המשפט הנכבד לבקשת בעל התפקיד ובמהלך חודש ינואר 

 .ןקת הדיבידנד הראשוהתפקיד לביצוע חלו

מסך  5.4%-בשיעור של כהגיש בעל התפקיד בקשה לאישור חלוקת דיבידנד שני לנושים  12.3.2014ביום  .3

ולאחר קבלת עמדת כונס הנכסים הרשמי,  30.3.2014ביום "(. 59בקשה מס' )להלן: " הנשייה המאושרת

פעל בעל התפקיד לביצוע  2014 אפרילנעתר בית המשפט הנכבד לבקשת בעל התפקיד ובמהלך חודש 

 חלוקת הדיבידנד השני.
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בקשה מס' הגיש בעל התפקיד בקשה לאישור חלוקת דיבידנד שלישי לנושים )להלן: " 9.2.2016ביום  .4

ולאחר קבלת עמדת כונס הנכסים הרשמי, נעתר בית המשפט הנכבד לבקשת בעל  16.3.2016"(. ביום 66

 פעל בעל התפקיד לביצוע חלוקת הדיבידנד השלישי. 2016 מרץהתפקיד ובמהלך חודש 

בקשה מס' לנושים )להלן: " רביעיהגיש בעל התפקיד בקשה לאישור חלוקת דיבידנד  10.9.2017ביום  .5

בלת עמדת כונס הנכסים הרשמי, נעתר בית המשפט הנכבד לבקשת בעל ולאחר ק 25.10.2017"(. ביום 70

 פעל בעל התפקיד לביצוע חלוקת הדיבידנד הרביעי. 2017התפקיד ובתחילת חודש נובמבר 

בקשה מס' הגיש בעל התפקיד בקשה לאישור חלוקת דיבידנד חמישי לנושים )להלן: " 16.7.2018ביום  .6

ולאחר קבלת עמדת כונס הנכסים הרשמי, נעתר בית המשפט הנכבד לבקשת בעל  23.10.2018ביום  "(.72

 .החמישיפעל בעל התפקיד לביצוע חלוקת הדיבידנד  2018התפקיד ובתחילת חודש נובמבר 

מיליון ₪  4סך של "( הבנקבבנק לאומי )להלן: "עובר לפירוקה של החברה הפקידה האחרונה כזכור,  .7

בתיק  61סקה שנדונה בין היתר במסגרת בקשה מס' יאיתן גל בע"מ בעלהבטחת התחייבותה של חברת 

פיקדון זה חודש מעת לעת על ידי הבנק באופן אוטומטי בהתאם להסכמות . "(הפיקדון)להלן: " דנא

החל שהושגו בין הבנק ובין החברה ואשר בית המשפט הנכבד סבר כי אין מקום להתערב בהן. עם זאת, 

פועל בעל התפקיד יתן גל לבנק תשלומי קרן מתוך התחייבויותיה ובהתאם חברת א פורעת 2017משנת 

פיקדון החברה בבנק בהתאם. הקטנת הפיקדון צפויה להתבצע באופן הדרגתי עד שנת מול הבנק להקטנת 

2021 . 

אלף  920-סך של כ , 2017בחודש יוני אלף ₪  646-כ"מנות" בסך של שלוש שוחררו מן הפיקדון בשלב זה, 

לאחר ניכויים והפחתות שבוצעו על ) 2019נובמבר אלף ₪ בחודש  958-סך של ככן ו ₪2018 בחודש יולי 

  .ידי הבנק(

קופת לנושי  שישיהצטברו בקופת הסדר הנושים סכומים מספיקים לביצוע חלוקת דיבידנד בהתאם,  .8

 . ההסדר

הסכומים )במצטבר( ועד כה י הדיבידנד שחולקו להלן טבלה מרכזת של סכומי הנשייה המאושרים וסכומ .9

 הצפויים בחלוקה הנוכחית:

 סה"כ נשייה
    85,716,534  בש"ח

 תביעת חוב 
 מאושרת

אחוז מתוך 
 סך הנשייה

סה"כ דיבידנדים 
 ששולמו

 שישידיבידנד 
 מבוקש

₪  556,788.7 4.08% 3,500,000 ירון אביגדור  694,86  ₪  

₪  10,035,203.6 81.49% 69,852,522 נאמן האג"ח  757,850 ₪  

₪ 1,776,010.6 14.42% 12,364,012 מנורה  5490,51 ₪  
   12,518,003 ₪  ,000701,0  ₪  
  100.00% 14.6% %241.  

 

אלף ₪ להמשך פעילות בעל התפקיד, אליהם צפויים  200-הסדר הנושים יוותרו בשלב זה כבקופת  .10

יש לציין, כי כחלק וכיוצ"ב.  המשך שחרור כספי הפיקדוןמלהתווסף סכומים שיתקבלו בעתיד כתוצאה 

אלף ₪ המהווה כספים שהתקבלו מפעולות  102-מהסכום הנ"ל שיוותר בקופה ישנו פיקדון בסך של כ

 Kaman Holdingsל החברה המאוגדת בארצות הברית,בת נוספת ש-שנקט בעל התפקיד בקשר עם חברה

USA Inc,  פעילה ובעל התפקיד בוחן את האפשרויות העומדות בפניו בקשר עם המשך אשר איננה

 ההתנהלות בעניינה. 
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)הנושה הגדול ביותר של לעיונו של הנאמן למחזיקי אגרות החוב הבקשה הועברה עובר להגשתה כאמור,  .11

 .הודיע לבעל התפקיד כי איננו מתנגד לה , אשרקופת ההסדר(

 אשר על כן, בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת להורות כמבוקש ברישא בקשה זו. .12

 מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה. .13

 

 

________________  ________________ 

 ֹנעם בר אור, עו"ד  גל לוגסי שפירא, עו"ד

 בעל התפקיד כ"ב

 גיסין ושות', עורכי דין 

    
    

 
 
 

 2019בדצמבר  15היום, 
 
 



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

פר"ק 47232-11-12 אורורה פידליטי חברה לנאמנות בע"מ
יום ראשון 15 דצמבר 2019 'ואח' נ' ישאל אמלט השקעות (1993) בע"מ ואח

מספר בקשה (رقم الطلب): 73

טלפון מרכז מידע: 077-2703333

אישור על פתיחת בקשה

ُمصادقة على تسجیل طلب

ניתן אישור כי ביום (نُصادق بھذا أنھ في یوم) 15/12/2019 בשעה (بالساعة) 14:58 הוגשה בקשה מסוג (قُدم طلب من نوع): בקשה אחרת/הודעה בענייני
פש"ר/פר"ק בקשה של משיב 5 בקשה למתן הוראות בעניין חלוקת דיבידנד ביניים שישי לנושי החברה

בתיק (بقضیة) פר"ק 47232-11-12 אורורה פידליטי חברה לנאמנות בע"מ ואח' נ' ישאל אמלט השקעות (1993) בע"מ ואח' .

מספר הבקשה הוא (رقم الطلب ھو): 73 .

בכל פנייה לבית המשפט בנוגע לבקשה זו, יש לציין את מספר הבקשה.

ُكل مراجعة للمحكمة الُمتعلقة في الطلب علیك أن تذُكر رقم الطلب.

  


