$TS1$נמסגית$TS1$

התעה נדבו

הגסת נקשהלאישור

«שואל קנוה(ט!)

הסדר

פשרה מתוקן

$DN2$נמסגית $DN2$״<
נמסגית
20135W-i2 (Nאליהוביטון
ונמ»ות ת.א(,ת״א)  5597C-1M3גוק ח!ן ואחי ניאליהו
ניטו!.
לאישור
בתל-אניב הוגשה בקשה
won
החניית") ,כילבית ו*
לסעיף 282לחוקהחברות .התשנ״ס 1999
(ידיעה ,בהתאם
מובא בזאת
0(5
(״רווק
הסח־ פשיה מתוקן
דו תפשוההמתוקן״) בתובענהלעיל
(״הנקשה״).
הטבק!*״); המשיבים.ניר ברק
(״המנק»״) ,מיוצגע״י עות״דאלון«לןובנימין ה.קיסלר
אליהו ניקון
 mrmmהמנקש ,מר
 B'Ttimלת דו
(״נ׳׳נ
(״תמשינים״) מייצגיםע״י עוה״ד בוקטןוקסלובלום ושות׳ן-נ״ג  ,-,''■iva/rההביה,
ניר אסף טונניא״יווונרת קנדהישראל הצוק הצפוני ״לוש
ן״נ׳׳ג
גולןובנימין ה.קיסלו
אלון
ישראל ק!דה
החברתי).
נזיוצגת על ידיעוה״ד
(ט.ר ).נע״מ
(״החנוה״)
עיקרי הטור

נע״מ.

טרה:

שלההלין נטענה כי המשיבים ,שהינס דירקטורים ונושאי משרה בחברה ,התקשרו בעסקה לרמשת חלקותנוסי 44
1-54

בתל אגיבוכן חלקה מסי  42ננוש  4620נתל
הנ!שיבים ה*דמ
עסקית שלר>חבוה.
$1

אניב
״העסקה״) ,שעה
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המשיבים והחכדה כפרונטעגותנגדם ,הן נרמה העובדתית והן נרמה

שהעסקה נרינה היתתלהתבצע על ידי החברה

בנוש 6609

עגמה בנן,נטען,נטלו

וטענו .ניןהיתר ,ני בטרם התקשרו המשיבים בעסקה הס .-סאן
הס«טית

היא מממשת את זנות הסיתב שלה בירקאליה

אותה בפני החברהעל מנתשתחליט אם
של העזויכולת כספית שתאפשר להנטילת התחייבויות בהיקף נזה בעת ההיא .ואת ,הן על רקע קופתה הריקה  syשל החברה ,הן על
לנעלי האנית של החברה.
לפרועהתחייבויות קדוםתונינוות
ההתחייבויות האדירות שהחברהנטלה בפרוייקטים קודמים שהיובעיצומם .והן עקב הצורך

אולא .והתבוההחליטה שלאלעשות כן בנימוק עילוי
רקע

31.11.02
אישרה כב השופטת קות-טאיו הגשת התביעההנגזרת כ«ד המטיבים .המטיבים וחוברה עתוו ביום
31.01.123.
הילחוק בתי המשפט
סעיף
ל״ויוןחוזרי על
בהגאמה ,בבקשות
משולב]
(נוסח
(דיון חוזר[של המשיביםושלהחברה)v>>n
ח«די) .שתי הנקשית
לדיון
(להלן :״הבקשות
וכפועלייצא מכן על דחיית הבקשהלאישור
31.01.12
ועומדות בפני ההרכנ הננבד נמסגרת ת.א55970 U-O .
״ההונב״)
51.11,4
״חסדו הפסדה
הגישו הצדדיםלבית המשפט הסדר פשרת ונקשהלאישור הסדר פשיה בתיק וסח
נ«ום
המקורי״) .בעקבותענידתהיועץ
לידיביטוי נעמדה שהגיש ביום
הסכימו הצודיםלגבשביניהם הקדר שוהמתוקן.
41.1.3
המשפטילממשלה ניומלהקדר הפשיההמקורי,נפי שנאה
לאישור תסדר הפשרה המתיקן ,ובכפוף
מבלי
לויתור
ההליכים ,נכפוף
בניהול
להווות נטענהנלשהי ומתון הבנת הסיטייםוהסיכונים של נל צד
וסילוקמוחלטובלתי חווי ,כהגדרתם נהסדר הפשרה המתוקן,הניעו הגדדיס להסכמהשנועדהלהביאלמצב דמ־יס
רעיוני בי רואים אי ,העסקה,
יזי
כהגדרתה
החנוה (ואת נאמצעות המתווה הנא:
לעיג,כאילו בוצעהמלכתחילה על
נ.
ל״נעלי המניות טןהצינור" נפישיהיו ב״מועדהקובע״ ,כה דות מונחים אלה בהסדר הפשרה המתוקן ,באמצעות
 marישירות
המשיגה
לניירות עת.פינוי בגובה  %0מ״היווחהנקי״ .כהגדרת מוית זר נהסדר הפשיה המתוקן ,שהפיקה המשיכה כנין
מסלקת הבורסה
מכירתחלקים נקרקע שנרכשה על ידה נמסגרת ״העסקה״להלן;־'רגיטי
המוסכם״) .מינוי מס נמקור.שיעורהפיצוי הטוסנם תואם
הצימר במניות החנוה 10%olמזכויות ההון וההצבעה וב?.?%5-
מלא) והוא עומד על סכום
בדילול
בעלי המניות
אתשיעור אחזקות
של
000.009,4
המשיבה תעביר אל החנוה ללא תמורה נניצבס כפי שהם AS IS,את ״הננסים המוענוים״ ,כהגדרתם נהסדר הפ! רה המתוקן,לצורך
2.5
לציכי הסדר
הכולל של הננסים רמתבוים אל החברה,
העתתשווי הפשרה בהסדר הפשרההמתוקן ,הסכימוהצו׳־יס כישווים המוערך
 nnran mwאפשרית בהערכתשווי של איזה מן הנכסים המועברים,
232,730,46
הפשרה.היני
כולל מע״מ .עם זאת,על מנת !out
יי
הצדדים
000,000,24
סטסכולל של
לצרני הסדר הפשרה המתוקןיועמד השווי המוערן שלכלל הננסים המועברים אל החברה
הסני
 fraמע״מ
״).
(להלן tivmn nw!r
 wanהמוסנם״ ומן ״השוויהמיעיד״ ועומד על סכום טל? של
ולנעלי הטניתנין הצימר טורננ
090,009,46,
סכום ההשבה המלללחנרה
(לדלן :״קנוט
בוללמע׳ימ
ההשבה״).
מסכום ההשבה ושביטלנ״נ המבקש של  10מסכום ההשבה .בתוספת מעימכדין.
%89.2
הצדדיםהמליצו למתנתו לאשרגמול למבקש של
סטמיס אלה
ישולמו בנוסף לסמם ההשבה.
עם אישיר בית המשפט את הסדר הפשרה המתוקן ומתן תוקף של פסק דין
להסדר,ובכפוףלתשלוםהפינוי המוסכםולהעברת הננסיםהמועברים,
הסדר הגשרה המתוקן יהווה ויתור
הסדר
לגוועממנו ,פקק הדין המאשר
וסילוק ,כהגדרתו בהסדר הפשרה המתוקן .בנוסףלאמירומבלי
לאישורוכל
לאישור.
עילות התניעה והבקשה
ענייני התביעה והבקשה
תמורה המתוקן יהווה מעשה ניתדין נקשו עם
(ב)לחוק החברות ,אשר מבקש
נלגורם המנויבסעיף202
עם העתק
להניש התנגדות מנומקתלבית המש
להתנגדלהסדר הפשיה המתוקן ,רשאי
למועד וה .התנגדותתכלול שם מלא של המתנגד,
לב׳יכ הצדדים ,וזאת תוך  30ימים ממועד פרסום הודע־  11לא תינתן ארכה
ת.ז ,.מעמדו
(דירקטור
או בעל מניותבחברה) כתובת ומס טלפון
עדכני.
31.21.3
וביום

להורות עלביטול ההחלטה מיום
התשנדד 1984-וביקשו

שו ית:

10
11
12

יספיויו ,הואהמחייגבכל סתירהבין מידעה זו
לנין האמור בנוסחהמלא של התסדו,יחייב ונוסח המלא של
הנוסח המלא של ההסדרעל
1422:96-30
בטל־;
הרגילות במשרדי נ״נ המבקש ,בתיאום מראש,
לעיון כל דורש בשעות העבודה
ההסדר .בטיסתהמלא,יעמוד
תוקף ההסדר מותנה בקנלת אישור נית המשג׳ט.

ההסדר.

