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 פרוטוקול אסיפת נושים מובטחים

 14:09, 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

 חשב לאטי עזרא בע"מ-יוריסט יצחק 
 

 האסיפה היא אסיפה של הנושים המובטחים של סופר מעין בע"מ המנהל המיוחד: 

 דיבידנד בגין חובות מאושרים.  100%הצעת ההסדר לנושים אלה הינה לתשלום  

אנחנו מעריכים שסך כל החובות לנושים בעלי ערבות אישית של מר אשר שטרית לאחר  עו"ד ביטון:
 11מיליון ש"ח. המקור של מימוש הנכס הפעילות והמלאי הינו  8.2עמוד על יהבדיקה 

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

 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 

, לאחר ₪מיליון  12,225,860שו תביעות חוב בעלי ערבות אישית בסך כולל של עד כה הוג
בדיקתנו הראשונית אנו מעריכים כי שיעור החובות בדין קדימה אשר יאושרו יעמדו על סך 

. התחייבות המבקשים, בעל המניות והחברה, היא לסכומים הנקובים ₪מיליון  8,269של 
ות לא יביאו למצב שבו ניתן לעמוד באחוזי הפירעון להצעת ההסדר. ככל והמקור 17בסעיף 

להצעת ההסדר הרי שתבוצע הפחתה פרו ראטה בדיבידנד בין קבוצות  17הנקובים בסעיף 
 להצעת ההסדר. 18.4וסעיף  18.3הנשייה הנקובות בסעיף 

 



י ס' הבהרת בעל השליטה באמצעות עו"ד ביטון היא שהצעת ההסדר תחומה למקורות לפ 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(.

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

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

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

 .נד הנקוב בהצעה לקבוצות נשיה אלההדיבידי

, תחת 20.12.18עילים את הסופר החל מיום לעניין הפעילות השוטפת אציין, כי אנחנו מפ
אישור לצבירת גירעון מוגבל, שהינו כדאי בשל הצורך לנסות ולהביא למכירת עסק חי 
ולמקסם ערך בגין הפעילות. אנו מצויים כעת במגעים לצורך מכירת הנכס והפעילות 

 , העסקית, אנחנו מעריכים שהמגעים הללו יבשילו לעסקה בטווח של שבועות ספורים

 

 .15.1.19אנחנו נשלים עמדה עד לא יאוחר מיום   יוריסט יצחק:

 
 

 14:31 הישיבה ננעלה בשעה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


