התעה נזנר

הגשת

נקשהלאישור

11-30-75402
בת״צ

הסכם

פשרה בתובענותייצוגיות

ובת׳׳צ
11-40-18472

(כב׳ השופטת
בבית המשפט המחוזי בת״א המחלקההכלכלית
(א)( לחוק תובענותייצוגיות ,התשס׳׳ו( 2006-״החק״) ,ני לבית
לידיעת הציבור ,בהתאםלסעיף 25
מובא בזאת
הוגשה בקשהלאישור הסנם פשרה(״ההסכם״! בתובענות שפרטיהןלעיל
(״התובענה״).
(״התובע״) מיוצג על ידי עו״ד רונן
הצדדיםלהסכם :התובע ,מר מיכאל ספרא
עדיני; הנתבעות ,חברת מ.ת.מ מבני תעשייה ומלאכה בע״מ
(״מ.ת.מ״ ,״מאגרי בניה״ ושתיהן יחד״הנתבעות״) מיוצגות על ידי עוה״ד ברקמןוקסלר בלום ושות
בניה בע״מ
רות
רונן)

המשפט המחוזי

ת״א(״בית המשפט״)
וחברת מאגרי

עיקרי הסדר הפשרה:
עניינה של התובענה בבקשות למתן סעד הערכה וקביעת השווי ההוגן של מניות הניצעים בנתבעות ,אשר אליהם הופנו הצעות רכשמלאות:בעניין
0102.21.9
(אשר תוקנה ביום
0102.11.52
1102.1.91
(אשר תוקנה ביום
1102.1.81
ובעניין מאגרי בניה הצעת רכש מיום
מ,ת.מ הצעת רכש מיום
),
),
ומתן פיצוי
לניצעים האמורים בכל אחת מהנתבעות.
הנתבעותחולקות על טענות התובע ומכחישות אותן וטוענות כי אין בסיס עובדתי ומשפטי
לתובענה.
בהסכם הוסכם ,כי מבלילהודות באיזו מהטענותשהועלו בתובענה ,הנתבעות תשלמנה סך של
000,000,33
ש״ח ,ובנוסף תשלמנה את רכיב המע״מ
שימונה) (ארבעת אלו ביחד
בנין שכר טרחת ב״כ התובע ,אתעלות פרסום המודעותבעיתונות ,ואתעלות שכרווהוצאותיו של הבודק (אםוככל
יסכום
התשלום״).

000,886,71
הפשרה׳׳) ,מיוחסיםלתביעהבעניין מ.ת.מ
000,000,33
מתוך הסך של
ש״ח(״סכום
%4.64
000,213,51
לתביעהבעניין מאגרי בניה מיוחסים
ש״ח(המהווים
מתוך סכוםהפשרה).
000,886,71
המשתתפיםבעניין מ.ת.מ,יקבלו את חלקם בסכום הפשרהבעניין מ.ת.מ
חברי הקבוצה,בעלי המניות

(המהווים %6.35
ש״ח

מתוך

סכוםהפשרה),ואילו

בניכוי החלק היחסי
ולפני כל חיובוכל
לביצוע כתב הנאמנות,
בפס״ד); ומשכר הנאמן
טרחת ב״כ
והעמלות והאגרות הנדרשות
התובע; מהגמוללתובע(כפי שיאושרו
ולפניעמלות העברה בנקאיות .בהתאםלכך ,הסךשישולם לכל מניית מ.ת.מהינו בגובה כ-
המתחייב על פידיו בגיןהתשלום ,ככל
37.35
שיחולו,
ש״ח ברוטו(קרי,לפניניכוי הרכיבים האמורים
לעיל).
000,213,51
המשתתפיםבעניין מאגרי בניה,יקבלו את חלקם בסכום הפשרהבעניין מאגרי בנייה
בניכוי החלק היחסי
חברי הקבוצה,בעלי המניות
לביצוע כתב הנאמנות,
בפס״ד); ומשכר הנאמן
ולפני כל חיוב
והעמלות והאגרות הנדרשות
משכר טרחת ב״כהתובע;מהגמוללתובע(כפי שיאושרו
ולפניעמלות העברה בנקאיות.
וכל מס המתחייב על פי דין בגין התשלום ,ככל
בהתאםלכך ,הסך שישולם לכל מניית מאגרי בנייה הינו
שיחולו,
בגובה כ-
(קרי,לפניניכוי הרכיבים האמורים
ש״ח ברוטו
88.161
לעיל).
מניותרגילות
871,923
0102.21.21
הוסכם ,כי הקבוצה
של
הרלוונטית להסכםכוללת את מי שהיוהבעלים נכוולמועדקיבול הצעת הרכש(ביום
מניות
385,49
של
1102.2.1
הרכש
קיבול
נכון
מי
ו/או
מ.ת.מ,
המונפק
מההון
בנות
הצעת
שהיוהבעלים
והנפרע של
למועד
ש״חע.נ.
(ביום
רגילות בנות
ש״חע.נ .מההון המונפק והנפרע של מאגרי בניה ,אך למעטבעלי מניות שהינם חברי הקבוצה ,אשר יגישו בתוך המועד הקבוע
המשפט יתיר להםלעשות כן(״חברי הקבוצה
בחוק או במועד מאוחר יותר שיקצוב בית המשפט ,בקשות להתיר להם לצאת מן הקבוצה ,ובית
הפורשים׳׳) .חברי הקבוצה שלא מסרו הודעות פרישה הם
׳׳בעלי המניות המשתתפים".
משכר

מס

10

סכום הפיצוילקבוצהיועברלנאמןלביצוע הסכם הפשרה .חלוקת הפיצוילחברי הקבוצה,בעלי המניות המשתתפים ,תבוצע בהתאםלהוראות
הסכם הפשרה ,וככל שיוותרו כספים שלאיחולקו לחברי הקבוצה הם ייתרמו על ידי הצדדים למטרותראויות ,כפי שיאושר ע״י בית המשפט.
000,049,5
ש״ח ,ושכה״ט לבא כוחו יעמוד על סך של
715,427,1
הוסכם כיהגמוללתובע יעמוד על סך של
ש״ח בתוספת מע״מ(כאשר וכיב המע״מ
האמורישולם בנוסף לסכוםהפשרה).
והעילותשעלו בתובענה כנגד הנתבעותבענייני
עם אישור ביהמ״ש את ההסכם יתגבש אוטומטית ויתור על תביעותוסילוק ביחס לכל הטענות
18
להוראת
הקבוצה
מן
יציאה
בדבר
שנתנו
אלו
הקבוצה
חברי
לכל
הודעות
למעט
ביחס
התובענה ,וייוצר מעשה בית דין
לחוק],
סעיף ׳)
[בהתאם
ויציאתם מהקבוצה אושרה ע״י ביהמ״ש.
בהתאםלסעיף 18
לעניין בו עוסקת הבקשה ,ארגון
אדם הנמנה עם הקבוצה ,רשות ציבוריתהפועלת לקידום מטרה ציבורית בקשר
(ד)לחוק
לעניין זההפועללקידום מטרה ציבורית כאמור,והיועמ״ש ,רשאיםלהגישלביהמ״ש בכתב ,תוך  45ימים מפרסום מודעהזו ,התנגדות
שאישר השר

11

הצדדים); לא תינתןאורכה; התנגדותתכלול
מנומקת להסכם ו/או להמלצהבענייןגמול ושכ״ט (עם העתק לב״כ
הימנות בקבוצה ומספרטלפוןעדכני.
הצדדים) ,תוך  45ימים
12
בהתאםלסעיף  18לחוק חבר קבוצה שאינומעוניין כייחולעליו ההסכם ,רשאי לבקש מביהמ״ש (עם העתקלב״כ
לעניין הסכם זה כמי שנתן הסכמתולהיכלל בקבוצהולהתקשרותו בהסכם,
ממועד פרסום מודעהזו,להתירלו לצאת מהקבוצה,ולא הוא ייחשב
הבקשהתכלול שם מלא,ת.ז ,.כתובת ,ואיה על הימנות
תינתן
בית
כלפיו
שהתגבש
לא
מעשה
אוטומטית,
ובעניינו,
כמי
ייחשב
זה
ובכלל
אורכה;
דין;
בקבוצה ומספרטלפוןעדכני .כל אדם
לעניין ההסכם כמי שנתן הסכמתולהיכלל
גורם שביהמ״ש לא יאשר את בקשתו כאמור גם כן ייחשב
בקבוצהולהתקשרותו בהסכםובכלל זה ייחשב כמי שהתגבשכלפיו
והעילותשעלו בתובענה
ובעניינו ,ויתור על תביעותוסילוק ביחס לכל הטענות
שם מלא,ת.ז ,.כתובת,

וייוצר

ראיה על

מעשה ביתדין.

שונות:

הנוסח המלא של ההסכם עלנספחיו ,הואהמחייב; בכל סתירה בין מודעה זולבין האמור בנוסח המלא של ההסכם ,יחייב הנוסח המלא של
13
הרגילות במשרדי ב״כ הצדדים ,בתיאום מראש :ב״כ
14
לעיון כל דורש למשך  90יום מיום חתימתו בשעות העבודה
ההסכם ,בנוסחו המלא ,יעמוד
6969316-30
.03-607Z222
ב״כ הנתבעות:
התובע:
15
תוקף ההסכם מותנה בקבלת אישור בית המשפט.
תוכן הודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת על פיהחלטתו.
16
ההסכם.

רונןעדיני ,עו״ד
עדיני ברגר גבאי ,עווני דין

ב״כ התובע

אופיובלום ,עו״ד
בוקמןוקסלרבלום ושות

ב״כ הנתבעות

