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  קיסרי' כבוד השופט א פני ב

 

  

1999
ט"תשנ, חוק החברות    :בעניי#   
  

  
  513027292. צ.ח, מ"בע) ישראל(יפ פי סי 'צ   :ובעניי#

  
  

  ר שלמה נס "ח ד"ד ורו"באמצעות הנאמ# עו
  ד אופיר נאור"ובאמצעות הנאמ# עו

) "�  )"הנאמני
  

  מ" בע2007מירבלי#    :ובעניי#
  מ"אנרגיה ירוקה בע. א�. אי. י'ג    

  מ"מירבלי# אנרגי בע
  מר חי תור#

  מ "אלתרמ# ניהול פרוייקטי� בע. מ
)     "�  )"הרוכשי

  
  רשות ניירות הער(   :ובעניי#

  
  מ"הבורסה לניירות ער( בתל אביב בע:              ובעניי# 

  
     כונס הנכסי� הרשמי :             ובעניי#

   

 

 פסיקתא מתוקנת

 

 1) ישראל(יפ פי סי 'בה נקבע כי השלד הבורסאי של חברת צ, 31.10.11על יסוד פסק הדי� שנית�  מיו	 

 2 % 1,250,000 "ו, במזומ� % 4,500,000יימכר עבור ") החברה ""ו" השלד הבורסאי: "בהתאמה(מ "בע

 3 :הריני מורה כדלקמ�, כאשר הוא נקי מכל חוב או התחייבות לכל צד שלישי, במניות

 4אנרגיה ירוקה . א	. אי. י'לחברת ג, מ" בע2007הבורסאי יימכר לחברת מירבלי� השלד  .1

 5( מ ולמר חי תור� "אלתרמ� ניהול פרוייקטי	 בע. לחברת מ, מ"י בע'לחברת מירבלי� אנרג, מ"בע

 6  "). הרוכשות: "ביחד

 7הרוכשות ישלמו את התמורה עבור השלד הבורסאי בתו� ארבעה ימי עסקי	 ממועד סגירת  .2

 8  . כמוגדר בבקשה למת� הוראות שבגדרה ניתנת פסיקתא זו, העיסקה

 9מופקעות מידי בעלי המניות הקיימי	 בחברה כ� שלא , לרבות תעודות המניות, כל המניות .3

 10למעט (תעודות המניות שהונפקו על ידי החברה . יהיו לה	 כל זכויות או תביעות מכוח המניות

 11 16,890,300בס� כולל של ) מ"הפועלי	 בעתעודות המניה שהונפקו לחברה לרישומי	 של בנק 

 12ההו� המונפק , לאחר ביטול תעודות המניה שהחברה הקצתה. מניות רגילות בטלות ומבוטלות
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 1 "). מניות החברה "–להל� ( מניות רגילות 29,627,317של החברה יכלול 

 2ת א, הנאמני	 ידאגו להעביר לידי הרוכשות ולידי בעלי המניות הנוספי	 המפורטי	 להל� .4

 3כ� שרק המפורטי	 בטבלה להל� יחזיקו , )המייצגות את כל המניות של החברה(מניות החברה 

 4במלוא ההו� המונפק והנפרע של החברה ומלבד	 לא תהיה לכל אד	 אחר זכות לקבלת החזקות 

 5  : בחברה למועד חתימת פסיקתא זו

  6 

  החזקה בדילול מלא%  החזקה מההו� המונפק והנפרע%

המניות ' מס ש	 בעל המניות

 המועברות

 בהצבעה בהו� בהצבעה בהו�

 32.35% 32.35% 32.35% 32.35% 9,583,858 מ"י בע'מירבלי� אנרג

 5.40% 5.40% 5.40% 5.40% 1,600,414 מ" בע2007מירבלי� 

אנרגיה . א	. אי. י'ג
 מ"ירוקה בע

11,184,272 37.75% 37.75% 37.75% 37.75% 

אלתרמ� ניהול . מ
 מ"פרוייקטי	 בע

2,665,287 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 

פורטופינו השקעות 
 מ"בע

589,584 1.99% 1.99% 1.99% 1.99% 

 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 2,665,287 חי תור� 

רשימת (ציבור אחר 
הנושי	 שהעביר הנאמ� 

'  לבקשה מס2"נספח (
21 (" 

1,338,616 4.52% 4.52% 4.52% 4.52%  

 

 100% 100% 100% 100% 29,627,317 כ"סה

  7 

 8יועברו לחברה ,  לעיל4ע	 העברת המניות לרוכשות ולבעלי המניות הנוספי	 כאמור בסעי0  .5

 9והכל , מאת הרוכשות החזקות בחברות פרטיות וזכות לקבלת הלוואות מאות� חברות פרטיות

 10ה ואשר צור0 לבקשה למת� הוראות "כמפורט בנוסח הדוח המיידי ער� שתפרס	 החברה במאי
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 1  ". 1"כנספח ) 21' בקשה מס(

 2ח העסקה שנער� על ידי "שווי החברה או שווי הנכסי	 שמועברי	 יהיו בהתא	 לדו .6

 3 .או החברה כל טענה בעניי� שווי	 אלוולא יועלו כנגד הרוכשות , וכשותהר

 4 לעיל 4הזרמת פעילות הרוכשות לתוכו והעברת המניות המפורטת בסעי0 , רכישת השלד .7

 5ואינה , 1968 "ח"התשכ, לחוק ניירות ער� 15אינה מחייבת תשקי0 בהתא	 להוראות סעי0 

 6: להל� (1999 "ט"התשנ,  לחוק החברות336מחייבת הצעת רכש מלאה בהתא	 להוראות סעי0 

 7 "). חוק החברות"

 8 לעיל יסתיימו הליכי ההסדר בה	 מצויה החברה מכוח 4ע	 העברת המניות כאמור בסעי0  .8

 9ולא יהיו לנאמני	 , חברה לחוק החברות בקשר למכירת השלד הבורסאי של ה350סעי0 

 10  . סמכויות נוספות בכל הנוגע לשלד הבורסאי של החברה

 11וזו , או זכות בפעילות החברה עובר להעברהרסאי מועבר לרוכשות ללא כל חלק השלד הבו .9

 12מ בהתא	 להסכ	 אשר נחת	 עמה ביו	 "מועברת לרוכשת הפעילות ניד	 תקשורת בע

 13 ").רוכשת הפעילות: "להל� (23.10.2011

 14, 1968 "ח"התשכ, לחוק המכר' א34לד הבורסאי מועבר לידי הרוכשות בהתא	 לסעי0 הש .10

 15 :בכלל זה. הסתייגות או התניה, כשהוא נקי מכל זכות צד שלישי כלשהו  וזאת ללא כל סייג

 16זכות של צד שלישי , הערות אזהרה, עיקולי	, משכונות, בטלי	 כל השעבודי	 .10.1

 17 4לבד מזכות	 של בעלי המניות כאמור בסעי0  (כלשהו כלפי החברה וכלפיי השלד הבורסאי

 18, וכ� בטלה כל התחייבות כספית נוספת אחרת הקיימת בחברה) לעיל לקבלת מניות בחברה

 19  . כ� שהשלד הבורסאי יימכר לרוכשות כשהוא נקי מכל חוב או התחייבות כספית שהיא

 20השלד הבורסאי והחברה יועברו לרוכשות כשה	 נקיי	 מכל אחזקה בחברות  .10.2

 21יועברו על ידי , האחזקות בחברות הבנות שלא נרכשו על ידי רוכשת הפעילות. בנותה

 22 כ� שהחברה מועברת לרוכשות ,)514669696. פ.ח(מ "הנאמני	 לחברת  מתח	 השדרה בע

 23כשהיא נקייה מאחזקות כלשה� ומבלי שתהיה לחברה כל זכות או חבות בקשר ע	 חברות 

 24  .הבנות הללו

 25י הנאמני	 במסגרת תפקיד	 כנאמני	 "וחזק עמ ת" חברת מתח	 השדרה בע .10.3

 26 .להסדר נושי	 לחברה והיא ונכסיה כפופי	 להוראות בית המשפט הנכבד

 27לא תועלה שו	 טענה ולא תהיה כל זכות מכל מי� וסוג שהוא כלפי הרוכשות בגי�  .10.4

 28ולא נית� יהיה לגבות חובות כלשה	 שהחברה התחייבה או חויבה , פעילות החברה ונכסיה



  
  בית המשפט המחוזי בחיפה

06
13595 ק"פר
' מ נ"בע) ישראל. (סי.יפ פי'צ 11
  ' ואחכונס הנכסי� הרשמי

  

  2011דצמבר  25                                 

   

 4 מתו� 4

 1לרבות חובות מובטחי	 וחובות בדי� (, עד כלשהו עד למועד העברת המניותבה	 במו

 2 . מ� החברה או מ� הרוכשות, )קדימה

 3"במועד העברת המניות לרוכשות לא יהיו ניירות ער� נוספי	 בחברה לבד מ .10.5

 4מניות רגילות שיהיו קיימות בהו� המונפק והנפרע של החברה כאמור בטבלה  29,627,317

 5מסלקת  בהתא	 ותמחק ממ תפעל"בעאביב " בתלבורסה לניירות ער�  ה.  לעיל4בסעי0 

 6וכ� תמחק ממצבת ניירות הער� של , של החברה) 'סדרה א(אגרות החוב כל הבורסה את 

 7מחקות  נ, בכלל זה.  לעיל4לבד ממניות החברה כאמור בסעי0 , החברה כל נייר ער� שלה

 8. פציות שהחברה הקצתהבי האו כת שהוקצו על ידי החברה ובטלי	 כל החובמלוא איגרות

 9,   כל זכות או אופציה אחרת שהוקנו למא� דהוא עובר להחלטה זוכמו כ� בטלות ומבוטלות

 10 . לקבלת ניירות ער� בחברה

 11 ימי	 לאחר השלמת 10כ� שתו� , המועד לזימו� אסיפה כללית מיוחדת של החברה יקוצר .11

 12לו על סדר יו	 האסיפה העסקה תהיה רשאית החברה לכנס אסיפה כללית במסגרתה יוע

 13צי	 שיעשה בהתא	 למועד "למעט מינוי של דח(מינוי דירקטורי	 לחברה : הנושאי	 הבאי	

 14וכ� כל הצעת ; שינוי שמה של החברה; ח לחברה"מינוי רו; )זימו� האסיפה הקבוע לכ� בחוק

 15 שיפוי, ובכלל זה תשלו	 גמול לדירקטורי	 ומת� כתבי ביטוח(החלטה הנדרשת בקשר לאמור 

 16  ). ופטור לדירקטורי	 ולנושאי משרה בחברה

 17לצור� מימו� פעילותה השוטפת של החברה למש� תקופת ביניי	 עד להשלמת מינוי אורגני	  .12

 18. להזרי	 לחברה הלוואת בעלי	, או מי מה�, מאושר לרוכשות, לחברה והסדרת אופ� מימונה

 19  . החלות בנדו�ההלוואה לא תשא ריבית ותהיה ניתנת לפרעו� בהתא	 להוראות הדי� 

  20 

 21  .בהעדר הצדדי	, 2011 דצמבר 25, ב" כסלו תשעט "כ,  נית� היו	

  22 

               23 

  24 

  25 

  26 

  27 

  28 




