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 פרוטוקול אסיפת נושים בדין קדימה

 14:33, בשעה  6 גוריון בן' שד, בחיפה הדין עורכי לשכת , בבית10.1.2019נתקיימה ביום 

 נוכחים:

 מנהל מיוחד–עו"ד ליאור מזור 
 און, ב"כ אשר שטרית בית עו"ד חובב ביטון ועו"ד אמיר

 ב"כ מע"מ -זאהר רהאבש ד"עו

 של סופר מעין בע"מבדין קדימה האסיפה היא אסיפה של הנושים  המנהל המיוחד: 

 לנושים בקבוצה זו.  100%יא לתשלום סך של להצעת ההסדר צוין כי ההצעה ה 17בסעיף  

אנחנו מעריכים שסך כל החובות לנושים בעלי ערבות אישית אני מייצג את בעל השליטה.  עו"ד ביטון:
מיליון ש"ח. המקור של מימוש הנכס  8.2של מר אשר שטרית לאחר הבדיקה תעמוד על 

הוצאות הליך והיטל השבחה.  מיליון ברוטו ממנו ינוכה מס שבח, 11הפעילות והמלאי הינו 
. עלויות בגין הריסה של קיר 17.3ו  17.2מעבר לכך יש את התשלומים הנקובים בסעיפים 

בנכס והכשרת הנדרש בהקשר זה מול רשויות התכנון ישולמו על ידי מר שטרית ולא ינוכו 
 מתמורת המכר. 

ולהערכתנו הם יספיקו לתשלום הדיבידנד הנקוב  17המקורות הם אלה הנקובים בסעיף  
 . 18בסעיף 

הבהרת בעל השליטה באמצעות עו"ד ביטון היא שהצעת ההסדר תחומה למקורות לפי ס'  המנהל המיוחד: 
להצעת ההסדר, ככל שאותם המקורות לא יעמידו את הפירעונות המוצהרים כפי  17

הרי שקבוצות הנשייה לא תפרענה באחוזים הנקובים בס' זה )אם  18שמופעים בס' 
התקבולים יהיו בסכומים גבוהים יותר הן תיפרענה פרו ראטה מעבר לסכומים באחוזים 

  הנקובים בהצעה(.

סכימה גסה של הסכומים מלמדת, שעל פניו ספק אם במקורות המוצעים, ובתקבולים 
לנושים הבלתי  7% -נושים בעלי הערבות האישית ול 50%שצפויים בגינם יהיה כדי להעמיד 

מובטחים. התקבולים הצפויים מהנכס וממכר הפעילות לצד גביית חובות עבר שהסכומים 
הריאליים בגינה נמוכים מאלה הנקובים בספרים, ותקבולי ישראכרט שנתקבלו אצלנו 



קדימה וחוב )ועשויים להצטמצם כתלות בתוצאות הפעילות( לצד קיומם של חובות בדין 
בערבות אישית העולה משמעותית על זה בו נקב עו"ד ביטון אינם מבטיחים בשלב זה את 

 .נד הנקוב בהצעה לקבוצות נשיה אלההדיבידי

להצעת ההסדר המעודכנת אחד המקורות זה מהחזרי מע"מ שצריכים  17.2ראיתי שבס'  ר : האזעו"ד 
החזרים האמורים יהוו מקור רק לאחר להתקבל, הדוחות טרם הוגשו ע"י החברה ועל כן ה

 בדיקת המשרד האזורי. 

ובעצם נותנת את הסכמתה להצעת ההסדר  מנהל המיוחדהעמדה שלנו להסדר הועברה ל
כמו גם תביעת החוב של מע"מ, אך יצויין שתביעת החוב בדין קדימה מורכבת מקביעות 

המע"מ בדין הקדימה מס ועל כן המשמעות היא שבהעדר נתוני הנהלת חשבונות ודוחות 
 המצב כזה יעמוד בעינו כל עוד לא הוגשו הדוחות.

 .8.1.19אנחנו לא מתנגדים לכל הסייגים המפורטים במכתב ב"כ מע"מ מיום  עו"ד ביטון: 
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