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ים ופעולות  דו"ח תקופתי מטעם בעל התפקיד, המתייחס לאירועים מרכזי מוגש בזאת לבית המשפט הנכבד  

 טית.  מרכזיות שבוצעו על ידי הנאמן בתקופה הרלבנ

בנוגע לתקופה הרלבנטית, כפי שנערך ובוקר    דו"ח כספי של קופת הנשיה  1כנספח  מצורף לדו"ח התקופתי  

 ע"י רו"ח יעקב פסי.  

 ואלה עיקרי הדו"ח: 

 רקע בתמצית  .א

היקפ  .1 בנסיבותיו,  דופן  ויוצא  ביותר  חריג  תיק  הינו  זה  בותיק  של    קףהי,  הנדרשת,  האדיר  העבודה 

של הפרשיות   הבינלאומייםלרבות  בו,    יםהכלול  והאירועים הרביםבמורכבות המיוחדת    ההיבטים 

(CROSS BORDER INSOLVENCYהסבוכים ב  (  הכרוכה  הפעילות  הפליליים  של  וההליכים  ו, 

 המתנהלים במקביל לו. 

 EGFE  -ו   ungary KFTEGFE Hאשם  ברו  1באמצעות החברה שבפירוק ותאגידים זרים נוספים   - החייב   .2

USA LLC  "" :להלן(  תאגידיEGFE" או "EGFE  )"-    במשך שנים רבות    במרמהניהל עסק ליעוץ השקעות

 (.  2006)לפחות משנת 

 כאמור. EGFEהחייב היה גם דירקטור, מורשה חתימה, ובעל השליטה בתאגידי  .3

בקרן    כספים אלה בשם הלקוחות קיע  להש  ווהתיימר   ,כספים מלקוחות  גייסו  EGFEהחייב ותאגידי   .4

 .  הכספיםאת  ומעולם לא השקיע , אך למעשה (Blue Riverבלו ריבר ) 

"( דוחות חשבון"   :שלחה ללקוחותיה דוחות חשבון חודשיים או רבעוניים )להלן  EGFEבמקום זאת,   .5

ווחים  ר ו  , השקעות פיקטיביות בקרן בלו ריבר שלא נעשו מעולם,המציגים פעילות מסחרית פיקטיבית

 שמעולם לא נוצרו בפועל.   פיקטיביים

למשו .6 ביקשו  לקוחות  בדוחות  כאשר  המופיעים  פיקטיביים  רווחים  כולל  כסף,  שלהם,    החשבוןך 

של לקוחות    באמצעות גניבה והעברה של כספי השקעות  ,נענתה לבקשות אלה  EGFEמחשבונותיהם,  

 אחרים.  

, JPMorgan Chaseי מזויף של בנק  תדפיס בנקא לכל לקוח    EGFEלדצמבר של כל שנה, הפיקה    31בכל   .7

היתרות הפיקטיביות המוחזקות    - במצגים תרמיתיים    - וצגו כלפי הלקוחות  בו השהוא בנק אמריקאי,  

 עבור כל לקוח בבנק.  

  15  -המדובר בהונאת המונים הידועה כ"פונזי", שנעשתה באופן שיטתי ומתוחכם במשך למעלה מ .8

ימה, זייף והונה אלפי משקיעים לאורך השנים, ובמהלכם נוצרו חובות  שנים, במסגרתה החייב גנב, ר

 מיליוני ₪ )כולל הרווחים הפיקטיביים(.  600  -היקף כולל של למעלה מב

מר ביל  עולה מדבריו של  )כך,    לכל המאוחר,  2007תחילת    2006הונאת הפונזי של החייב החלה בסוף   .9

 (. חקירתו בפני ב"כ הנאמן ו במהלך , שנמסרשל קרן בלו ריבר CFO  -פלמינג שכיהן כ

פתחה הרשות לניירות ערך בחקירה פלילית נגד החייב והחברות שבשליטתו בגין    2021בחודש אפריל  .10

הליכי   שיבוש  תאגיד,  במסמכי  כוזב  רישום  הונאה,  בישראל,  החוק  לפי  פליליות  עבירות  של  שורה 

 אל.  חקירה, ועבירות הלבנת הון, לפי חוק איסור הלבנת הון בישר

 
 שבאמצעותן פעל. OFF SHOREחברות   15 - השנים הקים החייב כ לאורך  1
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ב לחקירה גלויה, החייב נעצר לחקירה, ודבר מעצרו  , הפכה החקירה הפלילית נגד החיי6.4.2021ביום   .11

 של החייב והחקירה הפלילית פורסמו בהרחבה בכלי התקשורת.  

כל   .12 נכסי החייב והחברה שבפירוק בישראל, כאשר  כלל  על  זמניים  צווי חילוט  באותו מועד, הוטלו 

 סו על ידי הרשות לני"ע. מסמכי החברה שבפירוק נתפ

תחתהחייב   .13 בית  למעצר  )הישראלי    שוחרר  שלו  הדרכונים  הפקדת  שכללו  מגבילים,  תנאים 

 והאמריקאי(, וניתן נגדו צו איסור יציאה מישראל.  

ערך.   .14 לניירות  ברשות  נוספת  לחקירה  הגיע  ולא  עליו,  שהוטלו  המגבילים  תנאים  את  הפר  החייב 

ך תורכיה(,  או בסמוך לכך(, נמלט החייב מישראל למונטנגרו )דר  5.5.2021בתחילת חודש מאי )ביום  

 תחת זהות בדויה ובאמצעות דרכון מזויף. 

או   .15 מידע  מהחייב  לקבל  היה  יכול  לא  הנאמן  ביותר;  חמורה  תקלה  יצרה  מישראל  החייב  בריחת 

והאריך   ומסמכים  מידע  לאיתור  חלופיות  דרכים  למצוא  הנאמן  את  שאילץ  באופן  מסמכים, 

בנוסף,משמע נכסי החייב;  הזמן שנדרש לחשיפת  פרק  לבצע   ותית את  לו  בריחת החייב אפשרה 

, 2פעולות הברחה רבות של כספים, נכסים וזכויות בהיקפי עתק, לרוקן את הכספות שהחזיק בחו"ל 

לרוקן את חשבונות הבנק ולהבריח את הכספים לקרובים, מקורבים, ושותפיו של החייב, לחתום על  

, תוך החייב מוסלין פיוביץ'  ר" שונים ביחס לנכסים )בדרך כלל לפי הוראות שקיבל"מסמכי ויתו

(, 3שהוא מסתייע בפעולות בלתי חוקיות אלה בזלאטן חלילוביץ' ובעוזרת האישית שלו אנה קנזביץ' 

 באופן שגרם נזק אדיר לקופת הנשיה ולנושים.  

הנכבד  ניתן    12.5.2021ביום   .16 המשפט  בית  ידי  פתיחעל  החברהליה  תצו  נגד  וביום  שבפירוק  כים   ,

   . כנגד החייב פתיחת הליכים ניתן צו 26.5.2021

ניתן על ידי בית המשפט הנכבד צו איסור דיספוזיציה האוסר על    12.5.2021לבקשת הנאמן, עוד ביום  .17

 דיספוזיציה כלשהי בנכסי החייב.  

תו, יוצא דופן המדובר בתיק חדלות פירעון בינלאומי, חסר תקדים בהיקפו ובמורכבו .ב

 לה סוגיות תקדימיות רבות בהיבטים רבים, ומע

בעל   .18 דופן,  ויוצא  חריג  ובמורכבותו,  בהיקפו  תקדים  חסר  בינלאומי,  פירעון  חדלות  בתיק  מדובר 

היבטים תקדימיים רבים, במסגרתו מנהל בעל התפקיד מצוד "חובק עולם" אחר נכסי וכספי החייב  

 ו/או תאגידים בשליטתו.  

הונאת הפונזי הגדולה והממושכת  יזם וניהל את    –ובאמצעות תאגידים בשליטתו    צמובע  –החייב   .19

החייב גנב, רימה והונה אלפי משקיעים במשך תקופה של    במהלכה,  ביותר שנעשתה בישראל עד כה

במהלכם גנב  תוך שהוא מציג להם "רווחים פיקטיביים" שלא היו ולא נבראו,  שנים,    15  -למעלה מ

  מיליוני ₪;  700 -ל 600הנע בין   כוללהחייב סכום 

 

 
בפודגוריצה מונטנגרו, ממנה הוציא החייב, לאחר בריחתו למונטנגרו, סכום    ZAPADכך, למשל, החייב החזיק כספת בבנק    2

 מיליון אירו.  1 - במזומן של יותר מ
ונות בנק שונים ברחבי העולם, לאחר מעצרו ולאחר בריחתו  כפי שמתברר לנאמן, אנה קנזביץ' סייעה לחייב להבריח כספים מחשב  3

 פעול במידת הצורך למיצוי הזכויות כנגד קנזביץ'.מישראל; בכוונת הנאמן להשלים את הבירורים ול
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20. " כבעל תפקיד,  מינוי הח"מ  ומורכבים    "תנאי הפתיחהבמועד  תנאים קשים  ה  הקופ  –במיוחד  היו 

הברחות נכסים מסיביות שבוצעו על ידי החייב בישראל ובחו"ל  עקב  בין השאר,  )  הייתה ריקה לחלוטין

כל החומר והמסמכים של החייב  הפלילי(,  תפיסת הכספים על ידי הרשות לני"ע בתיק  לצדדי ג', ועקב  

]ונמסרו לנאמן רק בחלוף חודשים רבים, לאחר שהוגשו    והחברה שבפירוק היו בידי הרשות לני"ע 

בנושא[ בקשות  הנכבד  המשפט  לישראל  ,לבית  מחוץ  נמלט  עצמו  מזויף,  והחייב  דרכון  מבלי   עם 

 . שהייתה לבעל התפקיד כל יכולת ליצור עמו קשר

בעל התפקיד, בישראל וברחבי הגלובוס, לאיתור, תפיסה ומימוש של כספים,  , פעל ופועל  ממועד מינויו .21

ש לעבודת בילוש  , כאשר במקביל הוא נדר4נכסים וזכויות של החייב ושל התאגידים באמצעותם פעל

עם חייב ערמומי ומתוחכם,  וחקירה, לצורך התחקות אחר נכסים, זכויות וכספים, תוך התמודדות  

 לסכל את תפיסת הנכסים ומימושם על ידי הנאמן. צעות צדדי ג', העושים כל שלאל ידם  הפועל באמ

ומצד הגורמים   עבודת הנאמן כרוכה בקשיים גדולים של העדר מידע, חוסר שיתוף פעולה מצד החייב  .22

ושותפיו,   החייב  ידי  על  הנאמן  פעולות  סיכול  מידע(,  בהסתרת  אינטרס  בעלי  )שרובם  אותו  שליוו 

מצ באופיים  המחייב  וחריגים  ביותר  מורכבים  מהלכים  נקיטת  ביותר,  יצירתיים  פתרונות  יאת 

 לים החייב ושותפיו. ובהיקפם, בהתייחס לאופן הערמומי בו פוע

ן הליכי חקירות אינטנסיביים ורחבי היקף, במסגרתם נחקרו, נכון להיום,  מנהל הנאמבמקביל לכך,   .23

נחק עוד עשרות  וצפויים להיחקר  עניינים,  עשרות נחקרים,  נוספים, ביחס לאירועים שונים,  רים 

יית עדויות, ונקיטת מעורבויות ופרשיות, המחייבים בחינה מעמיקה, איסוף חומרים ומסמכים, גב

 . במטרה להתחקות אחר נכסי החייבפעולות רבות ומורכבות 

ר  פעולה פשוטה לכאורה של תפיסה וקבלת תיקי החברה שבפירוק ו/או גישה לכל החומ   ביצוע  אפילו .24

ו גם  הצריך דיון מורכב והגשת בקשות לבית המשפט הנכבד, כמ  ,הממוחשב ההיסטורי של החברה

שבפירוק.   החברה  חומרי  אחר  והתחקות  והמסמכים  חקירות  הנאמן  מהחומרים  הצליח  שנאספו, 

מאגר זה מאפשר    אלף מסמכים של החברה שבפירוק.  400  -הכולל למעלה מ  חדשני לבנות מאגר מידע

 וספציפיים של מידע ומסמכים. ם ממוקדים  ביצוע חיפושי

, כפולה, כמעט  ביותר  מערכת דוחות מסועפתבעל התפקיד וצוות משרדו נאלצו ונאלצים להתמודד עם   .25

החייב,   ששניהל  החייב,    "שפה"של    לימודהצריך  מה  השתמש  ב"שבה  שימוש   " קודיםתוך 

להבין  "מספרים"ו כדי  ע,  החייב  הכספית;  ההיסטוריה  אחר  בחשבונות ולהתחקות  שימוש  שה 

ג', בישראל ובחו"ל, קיבל סכומי עתק במזומן ושילם סכומי עתק במזומן   פיקטיביים על שם צדדי 

פים(, וניהל תעשייה שלמה של מסמכים מזויפים  )באופן המקשה על ההתחקות אחר מסלול הכס

אי של  איתור  המחייב  באופן  וכיו"ב(  מזויפות,  חתימות  מזויפים,  בנקאיים  נדיקציות  )אישורים 

חיצוניות נוספות כדי לוודא את האותנטיות של המסמכים, ביצוע בדיקות מקיפות ודקדקניות יותר,  

ים יותר, הצלבות של מידעים, ושימוש בכלים  צדדי ג', פניה לגורמים רבאימות המידע באמצעות  

 ייחודיים לאיסוף מידע.  

 

 

 
כ  4 בדומיניקה, סנט    OFF SHOREחברות    15  -לאורך השנים, הקים החייב עשרות תאגידים שונים ברחבי הגלובוס, מתוכם 

 של, פנמה, ועוד.קיטס, איי מר
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שהנאמן נאלץ להשלים בזמן קצר  יתרון  ן,  בתיק זה, החייב מצוי ביתרון של "עשור וחצי" על פני הנאמ .26

יחסית;   המצב  מאוד  אלא    לאתמונת  החייב,  נעצר  בו  ביום  שמריה  על  וממשיכה  משיכה  הקפאה 

, במקביל  מתקדם במישורים מסוימים  שבעל התפקידתגרת יותר. בזמן  להסתעף, להסתבך ולהפוך מא

ג' המקורבים אליו( לסיכול עבודת    פועל החייב )לעתים בשיתוף פעולה עם משקיעים מסוימים או צדדי 

 על קצב ההתקדמות והתוצאות. הנאמן ומאמציו, באופן המקשה ומכביד  

הש .27 וצוותו  הנאמן  הנכבד,  המשפט  לבית  היטב  שידוע  אדירים  כפי  מאמצים  ומשקיע  במיפוי  קיע 

 הן לפי מיקומם והן לפי טיבם.  בישראל ובעולם,  מטריציוני של נכסי החייב, 

ישראל, מונטנגרו, סרביה, הונגריה,    –  מדינות מרכזיות  5תפרשת על פני  התפקיד מ   עבודת בעל כיום,   .28

)רומניה, קרואטיה, בוסניה, דרום אפריקה, שוויץ, ועוד(, כאשר בכל אחת    ומדינות נוספותארה"ב,  

מהמדינות דרושות מאות ואלפי פעולות שונות, החל מהפעולות הפשוטות ביותר )עבודה מול גורמים  

עורכי דין, רואי חשבון, רשויות, רגולטורים, וכיו"ב(, ועד לפעולות המורכבות    -תה מדינה זרים באו

תר )איסוף מידע ומסמכים, פעולות להשתלטות על נכסים וזכויות, נקיטת פעולות מול  והמסובכות ביו

הליכי   נקיטת  ופרויקטים,  לנכסים  עסקיות  חלופות  מציאת  ומתנים,  ניהול משאים  שונים,  ג'  צדדי 

עוינים  ל גורמים  עם  התמודדות  זרים,  תאגידים  על  השתלטות  מדינה,  בכל  מורכבים  יטיגציה 

הנכסים, הכספים והזכויות של החייב פזורים ברחבי  כאשר    – ועוד(; וכל זאת    ואינטרסנטים רבים,

העולם, במדינות שונות, ובשלל דרכים ואמצעים, באופן המצריך ידע ומומחיות בעבודה מול גורמים  

של    בחו"ל  סוגיות  ובכללם  רבים,  בינלאומיים  היבטים  בעל  תיק   CROSS BORDERוניהול 

INSOLVENCY  ; 

מלט מישראל ומסתתר כיום בסרביה, איננו משתף פעולה עם הנאמן, ואף פועל לשבש  החייב עצמו נ .29

שונות בדרכים  הנאמן  עבודת  את  תפיסה  ולסכל  לכינוס,  לפעול  הנאמן  יכולת  על  המקשה  באופן   ,

בעצמו ו/או באמצעות מי   הנכסים ברחבי הגלובוס; זאת בנוסף לפעולות רבות שהחייב מבצעומימוש 

 סיו מידי הנאמן.  מטעמו, להברחת נכ

המורכבות של התיק גם נובעת מקיומם של יחסי גומלין ו"ממשקים" רבים בין הליכי חדלות הפירעון   .30

ם הפליליים המתנהלים במקביל,  של החייב והתאגידים הזרים השונים באמצעותם פעל, לבין ההליכי

זרים  כאשר הרשויות הפליליות הטילו צווי חילוט זמניים גם על נכסים וזכויות של החייב ותאגידים  

מחוץ לישראל )בעיקר ארה"ב והונגריה(, באופן המחייב עבודת תיאום ו"חלוקת עבודה" בין המישור  

 האזרחי לבין המישור הפלילי )בישראל ובחו"ל(;  

אופן חלוקת הכספים בין הנושים הזרים לבין הנושים    -כגון    סוגיות תקדימיות רבותעלה  תיק זה מ .31

עות החוב בשים לב להונאת הפונזי ולעובדה כי קיימים הבדלים  הישראלים; האופן בו יש להכריע בתבי

ניהול הליך חדלות   לנושים החדשים; סוגיות של צדק חלוקתי;  הותיקים  בין הנושים  משמעותיים 

זרים  הפירע  הליכים  עם  הגומלין  וליחסי  לממשקים  התייחסות  תוך  עיקרי,  זר  כהליך  בישראל  ון 

 ארה"ב, מונטנגרו, וכיו"ב(.   -משניים במדינות שונות בעולם )כגון 

, לא בייחודיות שלו,  דומה לולאור ייחודיות התיק והיקפו, והעובדה כי אין בדין הישראלי מקרה עבר   .32

, נאלץ הנאמן לערוך מחקר השוואתי מקיף  לות ממנו תקדימיות העו או בסוגיות הובטח שלא בהיקף  

 ביחס למסגרת המשפטית שנכון לאמץ בהקשר זה.  
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דוקטרינות שפותחו במשפט האמריקאי בנוגע    ואותו בסופו של יום ללמוד על בורי   מחקר זה הוביל

הנאמן, במטרה    וזאת על מנת לשרטט גבולות גזרה רחבים ככל הניתן לפועלו של להונאות "פונזי",  

 להשיא את קופת הנשיה בסופו של יום. 

במסגרת פעולותיו, פועל הנאמן להשתלטות על נכסי החייב ו/או על התאגידים בשליטת החייב, תוך   .33

הליכים   בנקיטת  הכרוכים  הנאמן,  שם  על  ורישומם  הנכסים  בתפיסת  אדירים  משאבים  השקעת 

, מציאת פתרונות מתאימים ויצירתיים, תוך  משפטיים בכל מדינה, בהבנת שיטת המשפט בכל מדינה

 מידע, מסמכים, ונתונים לגבי פעילות החייב בכל אחת מהמדינות.   כדי איסוף

את   ניהל  החייב  התיק,  את  המרכיבים  הרבים  והעניינים  הפרשיות  של  המורכבות  לסיבוך,  בנוסף 

, אותם ניהל ללא כל  ועשרות רבות של חשבונות בנק בחו"ל  הכספים בחו"ל באמצעות תאגידים זרים

או אחרת, כך שמלאכת העקיבה אחר הנכסים והזכויות סבוכה    הפרדה רכושית, תאגידית, כספית,

 ומורכבת יותר. 

 ההליכים הפליליים  .ג

והחברות   .34 החייב  כנגד  מתנהלים  העולם,  וברחבי  בישראל  הפירעון  חדלות  הליכי  לניהול  במקביל 

ההליכים הפליליים, הוטלו צווי חילוט זמניים    גרת במסבשליטתו הליכים פליליים בישראל ובארה"ב.  

גם בחלק מהמדינות    םצווי  הוטלוכלל נכסי החייב בישראל, כמו גם על נכסי החברה שבפירוק,    על

ארה"ב, בארצות הברית; הטלת צווי חילוט זמניים    EGFEהזרות )הטלת צווים על נכסי החייב ו/או  

של   בנק  חשבונות  בהונגר  EGFEעל  המחייהונגריה,  באופן  ומימוש  יה(,  בתפיסה  תיאום  פעולות  ב 

ההזכ )כדוגמת  בחו"ל  הגורמים  לרבות  וכלכלה,  מיסוי  ופרקליטות  לני"ע  הרשות  עם    DOJ  -ויות 

 בארה"ב(. 

והצווים שהוטלו מכוחם, כמו גם החומרים הרבים שנתפסו במסגרת החקירה   .35 ההליכים הפליליים 

  לתפוס ולממש את הנכסים, מחייבים תיאום ועבודה מול   הפלילית, יצרו ויוצרים קשיים רבים ביכולת

 גורמי הפרקליטות, ומייצרים נקודות חיכוך רבות בעבודת הנאמן.  

להיאבק .36 נאלץ  הנאמן  הדוגמה,  לשם  את  ו  רק  לקבל  מנת  על  הנכבד,  המשפט  לבית  בקשות  להגיש 

לידיו רק ביום   )שנמסר  של הח"מ( או את    כחצי שנה לאחר מינויו   –   4.11.2021הלפטופ של החייב 

פסו על ידי הרשות לני"ע במסגרת פתיחת הליכי החקירה  ים שאוחסנו במשרדי החברה ונתהקלסר

 . 2021הפליליים באפריל 

 הנושים, תביעות החוב והכרעות החוב  .ד

מיליוני ₪    700 -ל 600היקף החובות כלפי הנושים, על פי ספרי החברה, עומדים על סכום כולל של בין  .37

 הפיקטיביים(. )כולל הרווחים

על כ .38 מיוצגים על ידי עו"ד איתן ארז ומשרדו,    700  -, מתוכם למעלה מ1,300  -מספר הנושים עומד 

ה בתוך  גם  או    1,300  -כאשר  יחידים  מספר  כולל  מהם  אחד  שכל  משפחתיים"  "אשכולות  ישנם 

 תאגידים, כך שמספרם האמיתי של הנושים עומד על אלפים. 
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הונגריה שבפירוק[   EGFEניין החברה שבפירוק ובעניין ניין החייב, בעהמועד להגשת תביעות חוב ]בע .39

 ;22.05.20225 ליוםהוארך, עד  

רווחים   .40 היו  למשקיעים  שדווחו  שהרווחים  ומאחר  שנים,  ארוכת  פונזי  בהונאת  שמדובר  מאחר 

פיקטיביים, כאשר הדוחות התקופתיים שנמסרו למשקיעים, כמו גם האישורים הבנקאיים בדבר שווי  

ויפים, הרי שמלאכת בדיקת תביעות החוב היא מלאכה מורכבת, שכן היא מחייבת  השקעה, היו מזה

ההתחשבנות   אחר  רבות,  שנים  פני  על  רבים  במקרים  המשתרעת  ומדוקדקת,  מעמיקה  בחינה 

 האמיתית והנכונה בין הנושה לבין החברה שבפירוק.  

ות המצריכות בדיקה רגילה  יעות חוב רגיל בניגוד להליכי חדלות פירעון רגילים, במסגרתם מוגשות תב .41

של מסמכים ואסמכתאות, תוך שהעוגן לבחינת תביעות החוב הוא כרטסת ומערכת הנהלת החשבונות  

של החברה שבפירוק, הרי שבמקרה הנדון ישנן מורכבויות רבות, ההופכות את הליך בדיקת תביעות  

אח התחקות  המצריך  זוטא",  "משפט  מעין  סבוך,  להליך  הכס החוב  התנועות  וחקר  ר  בפועל  פיות 

האמת, ולסכל כל ניסיון של מי מהנושים ליהנות מהנחיתות האינפורמטיבית בה מצוי בעל התפקיד.  

בנוסף, החייב בענייננו איננו בנמצא ואיננו משתף פעולה עם הנאמן. גם אם החייב היה משתף פעולה  

 עם הנאמן, ספק רב אם ניתן היה ליתן בו אמון.  

,  כפולה, כמעט  ביותר  מערכת דוחות מסועפתו נאלצו ונאלצים להתמודד עם  משרד   יד וצוותבעל התפק .42

,  "מספרים"ו   "קודים תוך שימוש ב"שבה השתמש החייב,    " שפה"של    לימודמה שהצריך  שניהל החייב,  

 ולהתחקות אחר ההיסטוריה הכספית;  כדי להבין  

ישראל ובחו"ל, קיבל סכומי עתק במזומן  החייב עשה שימוש בחשבונות פיקטיביים על שם צדדי ג', ב

במזומן )באופן המקשה על ההתחקות אחר מסלול הכספים(, וניהל תעשייה שלמה    ושילם סכומי עתק

ר  של מסמכים מזויפים )אישורים בנקאיים מזויפים, חתימות מזויפות, וכיו"ב( באופן המחייב איתו

יות של המסמכים, ביצוע בדיקות מקיפות  של אינדיקציות חיצוניות נוספות כדי לוודא את האותנט

אימות המידע באמצעות צדדי ג', פניה לגורמים רבים יותר, הצלבות של מידעים,    ודקדקניות יותר,

 ושימוש בכלים ייחודיים לאיסוף מידע.  

ורה" בפני עצמה, כאשר בתי המשפט בארה"ב  בהונאות פונזי, אופן ההכרעה בתביעות החוב הוא "ת .43

לם של "צדק חלוקתי"  טות חישוב והכרעה בתביעות החוב, הנשענות על תפיסות עואימצו מספר שי 

 ואמות מידה שוויוניות.  

בתביעות   .44 להכרעה  האפשריות  המרכזיות  השיטות  ה  החובשלוש  שיטת   Last Statement  -הן 

,Method  שיטת ה-  Net investment Method ושיטת ה- Rising Tide Method. 

. בכל מקרה, בכוונת הנאמן להגיש בקשה מתאימה בזמן  החסרונות הגלומים בהכל שיטה והיתרונות ו  .45

להכריע   שיטה  איזו  פי  ועל  כיצד  מידה  ואמות  הוראות  לקבל  מנת  על  הנכבד  לבית המשפט  הקרוב 

 בתביעות החוב של הנושים בתיק זה.  

וב של נושים  בתיק זה אינן רק תביעות חוב מקומיות אלא גם תביעות ח  יש לזכור כי תביעות החוב .46

אמריקאיים, נושים אירופאיים, נושים מדרום אפריקה,  זרים, המפוזרים בכל רחבי הגלובוס )נושים  

וממקומות נוספים בעולם(, ובכוונת הנאמן להכריע בכלל תביעות החוב על פי אמות מדה שוויוניות,  
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עצמו יתרון כלשהו,  לרעה של מי מהנושים הזרים או הישראלים במטרה ליצור ל   ובמטרה למנוע ניצול 

 לקטיבית לכלל הנושים באשר הם.  כאשר המטרה היא חלוקה שוויונית וקו

, וכישלון ושותפיולגבש הסדר עם החייב   , מאמצי הנאמן פגישות בעל התפקיד עם החייב .ה

העדפת האינטרסים של פיוביץ' וחלילוביץ' על פני האינטרסים של ציבור  המאמצים בשל 

 המשקיעים מצד החייב 

   סרביה. בבלגרד, החייב  עם פרונטליות פגישות של סדרה הנאמן  קיים באוגוסט 22-19 מיםהי ךבמהל .47

  10-ל   8במשך פרק זמן של בין    22.8.21  -וב  21.8.21,  20.8.21הנאמן קיים עם החייב פגישות בימים   .48

 שעות בכל פגישה.  

בות שמטרתן הייתה  עוד בטרם נסיעת הנאמן לבלגרד, קיים הנאמן עם החייב שיחות והתכתבויות ר .49

אמן גובש מסמך הבנות עקרוני וראשוני  לגבש מתווה עקרוני להסדר נושים. ואכן, בטרם נסיעת הנ

 ביחס להסדר אפשרי. 

  מתווה   לגבש  ניסיונות  נעשו  ןבמהלכ  ,0212  ספטמבר   חודש  במהלך  נוספת  פעם  החייב  עם  נפגש  הנאמן .50

  נושים,  הסדר   נוסח  של   טיוטות  חילופי  ום,ז  שיחות   רבות,  טלפוניות  שיחות  קיום   תוך   נושים,   להסדר

    ומקיף.  כולל הסדר מתווה  גיבוש  שתכליתו ודברים  דין וניהול

  החייב   עם  נוספות  פרונטליות  פגישות  של  סדרה  הנאמן  קיים   , 2021  בספטמבר  26-23  הימים  במהלך .51

עוה"ד    –  מנושי החברה  700גם באי כוח  אל הנאמן  הצטרפו  לנסיעה השניה לבלגרד    סרביה.  ,בבלגרד

 איתן ארז ומור בן שושן. 

בהתאם   .52 שנוסחה  נושים,  הסדר  טיוטת  של  ראשוני  נוסח  לחייב  הנאמן  העביר  לנסיעה,  קודם  עוד 

 להבנות הראשוניות שגובשו בינו לבין החייב.  

בסמוך לפני הנסיעה, ולאחר שהועברה לחייב טיוטת הסדר לדיון, ובניגוד להבנות קודמות שגובשו בין   .53

ניפרום ו/או וסלין פיוביץ' אמורים להעמיד להבטחת  החייב בנוגע לביטחונות שתאגידי יוהנאמן לבין 

חלק מרכיבי ההסדר, הודיע החייב כי פיוביץ' ויוניפרום נסוגו מעניין זה ]ייתכן כי מלכתחילה מצגי  

 החייב בדבר מתן בטחונות מצד תאגידי יוניפרום היו לא נכונים[. 

לנכונות של פיוביץ' להיות חלק  ביחס  יג בפני הנאמן מצגים כוזבים  למרות זאת, ולמרות שהחייב הצ .54

מהסדר הנושים, ולמרות שפיוביץ' עצמו אמור היה ליטול חלק בפגישות בבלגרד,  אולם נסוג מכך  

פגישות   עמו  וקיים  החייב,  מול  המגעים  את  ולמצות  לנסות  זאת  בכל  הנאמן  החליט  "במפתיע", 

 .  נים רבים נוספיםניי וע ממושכות בנוגע למתווה ההסדר

  לאחר   כשלו,  החייב  עם  להסדר  להגיע  הנאמן  מאמצי  בהמשך,  בהרחבה  שיפורט  וכפי  ם,יו  של  בסופו .55

  שכללו,  צדדיים  חד   בצעדים   לנקוט   והחליט   עמו,   שהושגו  קודמות   מהבנות   בו  לחזור   החליט   שהחייב 

  לתפיסה  הנאמן  מאמצי  יכולס   החייב,  נכסי  ומימוש  לתפיסה  לנאמן  שנתן  הכוח   יייפוי   ביטול  השאר,  בין

  התנגדות  במונטנגרו,  הפירעון  חדלות בצו  ההכרה להליך  התנגדויות  הגשת במונטנגרו, כסיםנ ומימוש 

  עם   ובתיאום  פעולה  בשיתוף  פועל  שהוא   תוך  הנאמן,  לידי  במונטנגרו  בחברות  החייב  מניות  להעברות 

  והמרמה  הגניבה  מכספי  שנרכשו  םונכסי  כספים  ולהעביר  נכסים  להבריח  במטרה  וחלילוביץ'  פיוביץ'

 וחלילוביץ'.   פיוביץ'  יליד
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להערכת הנאמן, מאחר ש"הבוס" האמיתי של החייב הוא פיוביץ', ומאחר שהחייב פועל לפי הוראותיו   .56

פיוביץ',   של  מנוגדת  והנחיותיו  הנשיה  וקופת  הנאמן  עם  החייב  של  הפעולה  ששיתוף  ומאחר 

שיתוף  להפסקת  (, זו הייתה הסיבה ל"פיצוץ" המו"מ ו 6וביץ' לאינטרסים של פיוביץ' )ושל זלאטן חליל

הפעולה מצד החייב, תוך שהוא שוכר שירותים של משרד עורכי הדין המייצג את זלאטן חלילוביץ',  

פועלים בתיאום ובשיתוף פעולה כדי לסכל ולחבל ביודעין    –פיוביץ', החייב, וזלאטן    –והשלישיה כולה  

 זכויות. כסים ושל נבמאמצי הנאמן לתפיסה ומימוש 

כפי שיפורט בהמשך, פיוביץ' וחלילוביץ' מחזיקים עשרות רבות של מיליוני שקלים שהועברו אליהם   .57

, שמקורם בכספי גניבה, מרמה והונאה. פיוביץ' וחלילוביץ' מעניקים כיום  EGFEעל ידי החייב ותאגידי  

וג, באופן התואם  צד לנהלחייב מחסה, הגנה ושמירה במקום מחבואו, והם אלה שמכתיבים לחייב כי

ובמטרה לשרת רצונם לשמר את הנכסים והכספים שהועברו אליהם שלא    את האינטרסים שלהם

 כדין בידיהם, על חשבון הנושים וקופת הנשיה. 

 פעולות בעל התפקיד נכסי החייב בישראל ובעולם ו . ו

 כללי  .1.ו

מדובר בתיק מורכב  זה,  כפי שידוע היטב לבית המשפט הנכבד, המפקח מקרוב על פעולות הנאמן בתיק   .58

ביותר, הכרוך בעבודה מאומצת ורבה ביותר בישראל ובעיקר במדינות שונות ברחבי הגלובוס. כפי  

שניתן לראות ולקרוא בכתבי הטענות הרבים שהוגשו עד כה )ובהחלטות בית המשפט הנכבד(, בעל  

 התפקיד פועל ללא לאות ובסיוע צוות נרחב ממשרדו. 

שקיע הנאמן וצוות משרדו אלפי שעות עבודה בפעילויות שונות במטרה  ד, ה מאז מינויו כבעל התפקי .59

שונים,   נחקרים  עשרות  של  מקיפות  בחקירות  וכן  החייב,  נכסי  את  ולממש  לתפוס  לשמור,  לאתר, 

 בישראל וברחבי העולם.  

פיוביץ .60 עם  פעולה  בשיתוף  הפועל  ומניפולטיבי,  ערמומי  מתוחכם,  חייב  עם  התמודדות  תוך  '  וזאת, 

 חלילוביץ' לחבל ולסכל את פעילות הנאמן ומאמציו.    שפחתומ

החייב היה מעורב בעניינים ובמיזמים חובקי עולם )העיקריים שבהם במונטנגרו(, כאשר מימוש של   .61

כל אחד מהנכסים כרוך בעבודה קשה, מקצועית ומאומצת, הן בהיבטים החקירתיים, הן בהיבטים  

והחומ האסמכתאות,  המידע,  איסוף  ופעולות  הן    רים,של  זרים  גורמים  מול  העבודה  של  בהיבט 

 במדינות זרות, והן בהקשר של הגביה בפועל;  

יחד עם זאת, הצדדים   ותועלת רבה.  מנגד, הפוטנציאל הגלום בנכסים עשוי להניב לנושים ערך רב 

  לחמת אף הם מנהלים מ  –ובראשם וסלין פיוביץ' וזלאטן חלילוביץ'    -  שמנגד הקשורים לאותם נכסים

מה למניעת מידע מהנאמן, ופועלים ככל שביכולתם על מנת למנוע ולעכב ככל הניתן את האפשרות  חור

 של הנאמן לתפוס זכויות בנכסים.

 

 

 

 
 הוא האדם שמלכתחילה יצר את ההיכרות בין החייב לבין פיוביץ'.  זלאטן חלילוביץ'  6
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 ישראל  .2.ו

 כללי  . א.2. ו

בישראל, פועל הנאמן לבצע חקירות מעמיקות, מקיפות ונרחבות לאיתור נכסי וזכויות החייב, לרבות   .62

הנאמ  ונכסי החברות שבפירוק.  עשן חקזכויות  בעסקי החייב,  ר  מעורבים  שונים שהיו  גורמים  רות 

 וצפוי לחקור עוד עשרות רבות של גורמים, בישראל ובחו"ל.

והחברה שבפירוק בנכסים, זכויות, כספים, לרבות  זכויות החייב  ומימוש  במקביל, פועל הנאמן למיצוי   .63

 . CLAW BACKביטולי הענקות, הברחות נכסים, ותביעות 

 ארי  ורד בן -  151בקשה  .ב.2. ו

היא בקשה שהוגשה על ידי הנאמן כנגד גרושת החייב, ורד בן ארי, להשיב לקופת הנשיה    151בקשה   .64

כספים, נכסים וזכויות שהועברו אליה על ידי החברה שבפירוק והחייב, לאורך שנים, בהיקף כולל של  

 מיליוני ₪.   30 -כ

  כל הנכסים שנצברו את    בן ארי  יב לורדהעביר החי(,  2007במסגרת הסכם הגירושין )מחודש נובמבר   .65

חדלות פירעון(,  מצב של  , למעט המניות של החברה שבפירוק )שהייתה באותה עת בעד אותו מועד

של    בנוסףוזאת   בסכום  ורד  לטובת  איזון"  סע'    1.5ל"תשלומי  )ר'  ארה"ב  דולר  להסכם    12מיליון 

 הגירושין(.  

של משבר כלכלי עולמי   התפרצות  רקעזאת על כושו, ולמעשה, החייב הבריח אל ורד את כלל נכסיו ור .66

ובסיטואציה בה  2008והתגלגל לשנת    2007פרץ באמצע שנת  ,  2007חסר תקדים )שהחל בתחילת    ,)

, על רקע הונאת הפונזי שהלכה והעמיקה  7החברה שבפירוק והחייב מצויים במצב של חדלות פירעון 

 ואילך.   2006החל מסוף שנת  

בסמוך להסכם הגירושין, במסגרתו )לרבות התיקונים  ,  ורדהחייב ליר  העבילך,  וא  2007החל מסוף   .67

של   שוטפים  וזכויות, תשלומים  רכוש  נכסים,  של העברת  בדרך  מכן,  ובתקופה שלאחר  בו(,  שנעשו 

במזומן,   חודשיות  מעטפות  לרבות  וכיו"ב(,  "בונוסים",  "תשואות",  פיקטיביים",  )"רווחים  כספים 

 מיליוני ₪.   30 -יקף של למעלה מהב אליים(סכומים מצטברים )רי

, בין אם מקופת  ורד לאורך השניםשהועברו לידי  , הנכסים וטובות ההנאההכספיםהרוב המכריע של  .68

מקורם   החייב,  מחשבונות  אם  ובין  שבפירוק  מהם  החברה  שגויסו  ממשקיעים,  שנגנבו  בכספים 

במהלך חיי  עוד    ושהחלה  ,חייבובהונאת הפונזי שתוכננה ונוהלה על ידי ה בתרמית על ידי החייב,  

 הנישואין של החייב וורד.

ואילך קיבלה ורד מהחברה שבפירוק    2008החל מחודש ספטמבר    (,1)פרק ח'  151כפי שפורט בבקשה   .69

מ  של  ו/או  כולל  סך  כדין(,  14,613,074.41החייב  והצמדה  ריבית  )כולל  פיקטיביים    ₪  רווחים  בגין 

ה  שמקורם במסגרת  שנגנבו  גניבה  החייב.בכספי  שניהל  הפונזי  ורד    ונאת  קיבלה  אותם  הסכומים 

 חושבו על פי דוחות ורד ועל פי הודאותיה בחקירות. 

 
 ; 151ר' פרק ט' בבקשה  7
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ח' .70 בפרק  שפורט  שבפירוק  151בבקשה    2כפי  מהחברה  ו/או  מהחייב  קיבלה  ורד  ונכסים  ,  כספים 

כולל של    שהוברחו  ותיקוניו, בסך  ו  7,727,449.99אליה על פי הסכם הגירושין  הצמדה  )כולל ריבית 

נכסים  כדין(,   ורד  אל  החייב  הבריח  שבמסגרתם  חוקיים,  ובלתי  פיקטיביים  גירושין  הסכמי  פי  על 

 פירעון.  וכספים, שמקורם בכספי הונאת הפונזי, בעת שהחייב והחברה שבפירוק היו חדלי 

ורד   .71 לבין  החייב  בין  הגירושין  הסכם  הפורמליים,  ה"גירושין"  הליכי  מלמרות  פחות  לא   3  -תוקן 

כאשר במסגרת כל תיקון שנעשה ורד מקבלת עוד ועוד כספים,  ,2017-ו 2010 פעמים, במהלך השנים

ובה, הן  החייב וורד מנהלים מערכת יחסים סימביוטית וקרעוד ועוד טובות הנאה, וכאשר במקביל  

החייב היה זה  . במסגרת זו,  ברמה האישית, הן ברמה המשפחתית, והן ברמה הכלכלית פיננסית

ניהל את הנכסים שהוא העביר אליה ושלט בהם שליטה  ,  הכספיים של ורדבפועל את ענייניה    שניהל

וטיפל באופן שוטף ברוב המכריע של העניינים הנוגעים  , גבה את הכספים והפירות בגינם, אפקטיבית

 לנכסים שהוברחו לורד.  

תבקש לקבוע ולהצהיר  , בית המשפט הנכבד ה151לבקשה    6בנוסף לכך, וכפי שפורט בהרחבה בפרק ט' .72

ב הבעלות  זכויות  מס'  דירכי  בהרצליה,  3הצדף  ברחוב    Bבבניין    המצויה  710ה  המרינה  ,  במתחם 

שייכות לחברה שבפירוק ולקופת הנשיה של  [,  הדירה במרינה"" ]להלן:  5חלקה    6590כגוש    הוהידוע

ונזי, ומתקיימים  , שכן מדובר ברכוש של החייב והחברה שבפירוק, שנקנה מכספי הונאת הפהחייב

להורות על רישום זכויות הבעלות בדירה  (, וכפועל יוצא מכך Badges of Fraudלגביה "אותות מרמה" )

 הנאמן במרינה על שם  

חלקו של החייב ו/או החברה  לקבוע ולהצהיר, כי  , התבקש בית המשפט הנכבד  151לבקשה   7בפרק ט' .73

, בשכונת סביוני רמת אביב בתל  7וב ויטלה  שבפירוק בזכויות הבעלות בדירת דופלקס המצויה ברח

בדופלקס,    מהזכויות  5/6"הדופלקס"[ עומד על   ]להלן:  130חלקה    תת  7חלקה    7225אביב, והידוע כגוש  

על    ורדואילו חלקה של   וזאת בהתאם לחלקה היחסי של    1/6עומד  בהון    ורדמהזכויות בדופלקס, 

  רעו מכספי הפונזי. כנתאות שנפ סכומי המש ובנטרולהעצמי שהושקע ברכישת הדירה, 

 מימוש דירת הדופלקס  .ג.2. ו

דירת יוקרה בסביוני רמת אביב,    –החייב הוא בעלים רשום של מחצית מהזכויות בדירת הדופלקס   .74

 מיליון ₪.  16  -ששוויה מערך בכ

הנאמן הגיש בקשה למימוש הדופלקס, ביחד עם ב"כ בנק מזרחי, שרשומה לטובת משכנתא בסכום   .75

 (.  142יון ₪ )בקשה מס' מיל  1.8 -של כ

, וזאת  5/6הגיש בקשה לקבוע ולהצהיר כי זכויות החייב בדופלקס הם  כפי שצוין לעיל, הנאמן גם   .76

 . 151מנימוקי בקשה 

   בישראלנוספים  הליכי ליטיגציה .ד.2. ו

לאחר בדיקות וחקירות, הגיש הנאמן בקשות שונות להשבת כספים, נכסים וזכויות שהוברחו על ידי   .77

 די ג'; להלן רשימה חלקית: החייב לידי צד

ניתן פסק דין המחייב את    27.1.2022ביום  לוטן;    הילה  שה כנגדבקשה שהוג   -  66  מס'  בקשה 77.1

₪   35,000וסך של    דולר ארה"ב  50,000סך של  ,  ₪  59,600של  לוטן להשיב לקופת הנשיה, סך  
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מעצרו של    ₪(, בגין כספים שקיבלה שלא כדין לאחר   258,000  -בגין הוצאות ההליך )בסה"כ כ

 החייב ובריחתו מישראל. 

סך כולל שה להורות לאילן בן אור, ציונה בן אור ובנם מיקי בן אור להשיב  בק  -  68בקשה מס'   77.2

 מיליון ₪( לקופת הנשיה.  1.5 -)כ יורו 416,355של 

סך  בקשה להורות לגרושתו של החייב, גב' ורד בן ארי, להשיב לקופת הנשיה    -  72בקשה מס'   77.3

 ₪. 496,313כולל של 

ארה"ב    דולר  700,000סך כולל של  להורות לשמוליק אביבי ברק גל, להשיב    -  73בקשה מס'   77.4

 מיליון ₪( לקופת הנשיה, שהועברו אליהם לאחר מעצר החייב.   2.275 -)כ

אלפי דולר ארה"ב;    50בקשה כנגד אבנר שחם להשיב לקופת הנשיה סך של    -  96בקשה מס'   77.5

 יה )הסכום שולם(. בת הסכום לקופת הנש ניתן פסק דין להש  26.1.22ביום 

  700סכום של  להורות לו להשיב לקופת הנשיה    יהודה ארביבכנגד    בקשה  -  97מס'    בקשה 77.6

 אלפי ₪ שהועברו לו שלא כדין. 

  400,000סכום של  להורות לו להשיב לקופת הנשיה    נגד מאיר עיניבקשה כ  -  117מס'    בקשה 77.7

 .מיליון ₪( 1.3  -)כ דולר ארה"ב

סך של להורות להם להשיב לקופת הנשיה    צבי ופנינה מליניאק  בקשה כנגד  -  119  ס'מ  בקשה 77.8

 אלפי ₪.  800

אלפי ₪    30בקשה להורות לנופר בן ארי )ביתו של החייב( להשיב סך של    -  135  מס'  בקשה 77.9

 לקופת הנשיה.  

בקשה כנגד בני משפחתו של החייב בארה"ב, במסגרתה התבקשו אימו של   - 136 מס' בקשה 77.10

ורנס גרינפילד )ז"ל(, להשיב  ל ונתן גרינפילד וג'אחיו של החייב ה"ה  ,  גרינפילד  אליסייב,  הח

 מיליון ₪(.   8.2 -)כ דולר ארה"ב 2,502,300סך כולל  לקופת הנשיה 

שבשליטת פיוביץ' להורות    Uniprom Hoteli  בקשה כנגד וסלין פיוביץ' וחברת  -  144מס'    בקשה 77.11

 מיליוני ₪(.  23 -)כ אירו  6,400,000סך של להם להשיב לקופת הנשיה 

בקשה להורות למישל וולינסקי, לי לואיס וגב' בלה זוסמן להשיב לקופת    -  146בקשה מס'   77.12

 מיליון ₪(.   2.5  -)כ אלפי דולר ארה"ב 765 -כ הנשיה סך כולל של 

  ;(151)כולל בקשה    מיליוני ₪  70  - עומד על למעלה מהסכום המצטבר של הבקשות שהוגשו עד כה   .78

, כי הנאמן מצוי בעיצומן של חקירות מקיפות, אינטנסיביות ומעמיקות, וכבר בשלב זה נראה כי  ויןיצ

יוגשו בקשות ויינקטו הליכים רבים נוספים כנגד צדדי ג' נוספים שקיבלו רכוש, נכסים וכספים של  

 שלא כדין, בהיקפים משמעותיים נוספים.   EGFEהחייב ו/או תאגידי 

חילוט הזמניים שהוטלו על חשבנות הבנק של החייב ושל החברה שבפירוק,  י הצווהנאמן פועל להסרת   .79

ולגבש הסדרי טיעון מול הרשויות, שיאפשרו את שחרור הכספים וחלוקתם לנושים לפי מנגנון שיאושר  

 על ידי בית המשפט הנכבד. 

 

13



 

 

לכך,   .80 החברה  במקביל  ו/או  החייב  ידי  על  שבוצעו  שונות  השקעות  למימוש  פועל  ק  ירושבפהנאמן 

השקעות   למימוש  פועל  במקרקעין;  ידי  בזכויות  על  ש החייב  שבוצעו  החברה  במספר  בפירוק  ו/או 

סטארטאפים וחברות "הזנק"; פועל לבירור ומימוש אחזקות החברה שבפירוק ו/או החייב בחברת  

)מיזם ליבוא    OX  Better Life  למיצוי זכויות החברה שבפירוק בחברתו   בע"מפ פלוס החזקות  "שר

וואות שניתנו לצדדי ג' שונים, ופועל  פועל לגביית הלהנאמן  רבריים(; במקביל,  והפעלת תאי לחץ היפ 

 . ו/או החייב  למיצוי זכויות כספיות של החברה שבפירוק

 מונטנגרו .3.ו

 כללי  . א.3. ו

על ידי הרשות לניירות ערך    EGFEואילך ובעקבות פניות שנעשו אל החייב ואל    2018החל משנת   .81

על "זמן שאול"  חי  כי הוא    ת ההבנה של החייב וככל הנראה בעקבו,  מידע ומסמכים  בדרישה לקבלת

, הסטה 8החל החייב לבצע פעולות "הכנה" שונות, שכללו הברחה של נכסיםעד שתיחשף ההונאה,  

זהות  תחת  סרבי,  דרכון  הוצאת  )לרבות  בבלקן  החייב  של  החיים  מרכז  ובניית  לבלקן  כספים  של 

ריהם, והחזקה  חשה על ההתחקות א הכספים במקומות שונים בעולם באופן שיקבדויה(, תוך פיזור 

של כמויות אדירות של כספים במזומן בכספות שונות ברחבי העולם, לרבות החזקה של סכומי מזומן 

 .  בהיקפים גדולים אצל פיוביץ' ואצל משפחת חלילוביץ'

ם אישית ועסקית קרובה, במסגרתה  החייב ותאגידי יוניפרום שבראשם פיוביץ', ניהלו מערכת יחסי .82

מיליוני אירו )בערכים    20-בהיקף מצטבר של למעלה מ החייב לתאגידי יוניפרום כספים ונכסים  העביר  

 נומינליים(, שמקורם בכספי הונאת הפונזי של החייב.  

ממשקיעים  פיוביץ' .83 כספים  בגיוס  פעיל  חלק  ונטלו  סייעו  יוניפרום  משקיעים    ותאגידי  )כולל 

ובמלון בודווה  ץ' במונטנגרו )במלון זיה בפודגוריצה,  ים(, אירוחם )בחינם( במלונות של פיובי אמריקאי 

בעיר בודווה(, קיום פגישות עם משקיעים שבהן פיוביץ' וצוותו שידלו משקיעים להשקיע בחברות של  

רו,  החייב ו/או במיזמים עסקיים שונים. כך, לדוגמה, החייב הזמין משקיעים רבים לבקר במונטנג

שבבעלות   KAP)ל יב את מפעלי האלומיניום )שהם חלק ממפע וכחלק מאותם ביקורים הציג להם החי 

 פיוביץ' על מנת לשכנעם להשקיע במיזמים משותפים של החייב ופיוביץ'.  

מנגד, החייב היה שותף בהקמתם, צמיחתם ובקידומם של תאגידי יוניפרום, בין היתר, באמצעות גיוס   .84

ם הקמתם של מפעלי אלומיניום ולפיתוחם  י עבור תאגידי יוניפרום, בין היתר, לשכספים וגיוס אשרא

של עסקי תאגידי יוניפרום; ביצוע פעולות פיננסיות שונות עבור תאגידי יוניפרום, כולל הכנת דוחות  

שונים עבור תאגידי יוניפרום, פגישה עם שגריר ארה"ב במונטנגרו במטרה ליצור שת"פ בין תאגידי  

  Alloysים )מפעלים חדש  2י לשם בנייתם ופיתוחם של  ום לבין ארה"ב; וכן שימוש בכספי הפונזיוניפר

 (. Billets -ו

  והשתמש בכתובת דוא"ל של תאגידי יוניפרום  החייב כיהן כמנהל השקעות ראשי בתאגידי יוניפרום, .85

(Michael.g@uniprom.me). 

 
ל שמו, לידי אחיו ובת זוגו )ג'וני וליסה  העביר החייב את הבית בליז קורט ארה"ב, שנרכש על ידו והיה ע  2019כך, לדוגמה, במאי    8

והעביר כספים לגורמים  גרינפילד(, בפעולת הברחה מובהקת; החייב העביר לאימו את   מלוא הכספים בתיק בלו הריבר שלה; 
 ₪( ועוד.  1,000,000מקורבים נוספים כגון ורד בן ארי ) 
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החי  הן יכתובות  .86 שבשליטת  החברות  כל  של  במונטנגרוהרשומות  זיה   יב  מלון  של  בכתובת   היו 

(ZIYA HOTEL( בפודגוריצה   )Beogradska 10 in Podgorica  של המגורים  כתובת  פיוביץ'.  שבבעלות   )

 במלון זיה בפודגוריצה.  גם כן החייב עצמו, במשך תקופה ארוכה, הייתה

בחבר .87 מניות  מחזיק  ו/או  החזיק  באמצעותן  במונטנגרו,  חברות  מספר  הקים  ובמיזמים  החייב  ות 

מיז הלבן,  הבוקסיט  )מיזם  יוניפרום  מתאגידי  חברות  עם  הבוקסיט  משותפים  ומיזם  בנטונייט,  ם 

 האדום( בשותפות עם פיוביץ'. 

ני ואחרי מעצרו בישראל,  הלכה למעשה, החייב פעל ופועל תחת הנחיותיו והוראותיו של פיוביץ' לפ .88

פיוביץ' של  לאישורו  כפופות  זלאט ופעולותיו  כאשר  חלילוביץ',  )משרד    ן  הסרבים  דינו  ועורכי 

INTERLAW.משמשים החוליה המקשרת בין הצדדים ) 

גם כיום, פיוביץ' סייע ומסייע לחייב באופן אקטיבי להבריח כספים ונכסים במונטנגרו ובסרביה )שם   .89

של  זלאטן חלילוביץ', שהוא שלוח של פיוביץ' ופועל על פי הוראותיו והנחיותיו  החייב מסתייע גם ב

(, פועל בתיאום עם החייב כדי לסכל את פעולות  , ומשמש, כאמור, כחוליה המקשרת ביניהםפיוביץ'

הנאמן במונטנגרו, ומפעיל את החייב על מנת לשמור על האינטרסים של פיוביץ' על חשבון האינטרסים  

 . של הנושים

 החייב במונטנגרו  ם בשליטתתאגידי .ב.3. ו

  - 9מונטנגריות חברות  4 -בעלות ושליטה בהייתה לחייב  .90

של   90.1 כבעלים  רשום   CEI10  (CENTRAL EUROPIANחברת  ב  80%החייב 

INVESTMENTS)  -    מהון המניות של חברת    100%חברה המחזיקה כיוםUniprom White 

Bauxite  (ו " לעיל  החברה  "(,  UWBלהלן:  פרויקט  שהיא  פעילות  על  בבעלות  המחזיקה 

  30-שיון כריה לידונם; ר  1,200-של כ  בהיקף  Medjedje  -הבוסקיט הלבן )בעלות בקרקע ב

 שנה, וכיו"ב(.  

  - החזיקה ב  -11MMM  (ineMonte MMighty   )  חברתבמניות    80%החייב רשום כבעלים של   90.2

  27  - ה בזכויות לכריית בנטונייט ל)חברה המחזיק  Uniprom Bentonitממניות חברת    50%

, ביצע וסלין פיוביץ' ביחד עם  )במועד זה  30.6.21"(, וזאת עד ליום  UBלהלן: " לעיל ו  –שנה  

, ללא תמורה; במקביל, ביצעו  לידיו  MMMחלילוביץ' העברה חד צדדית של מניות    זלאטן 

, כנגד  CEIלידי    UWBממניות    50%העברה של    –בהוראת פיוביץ'    –החייב וזלאטן חלילוביץ'  

 -ם של כהונגריה וכלפי החייב בסכו  EGFE"מחילה" ומחיקה של חובות של יוניפרום כלפי  

 מיליון אירו(.  6.5

 
 ידי הנאמן. כפי שיפורט בהמשך, אחזקות החייב בכל החברות בשליטתו הועברו ל 9

הועברו    CEI  -מניות החייב ב  .מוחזקים על ידי זלאטן חלילוביץ  20%  -ממניות החברה, ויתרת ה  80%החייב הוא בעלים של    10
 לבעלות הנאמן 

הועברו   MMM -מניות החייב ב מוחזקים על ידי זלאטן חלילוביץ.  20% -ממניות החברה, ויתרת ה  80%החייב הוא בעלים של  11
 לבעלות הנאמן 
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)חברה    -  PM Residence12חברת   90.3 החייב  יוקרה  (  100%בבעלות  בדירת  בזכויות  המחזיקה 

 אלפי אירו.  800 -, בשווי של כBAIA 407 –בפורטו מונטנגרו 

שהעמידה הלוואות לצדדי ג' לרבות  ( 100%)החייב  בבעלותחזקות אחברת  - RDMD13חברת  90.4

   לתאגידי יוניפרום.הלוואות  

 הלבן הבוקסיט פרויקט .ג.3. ו

הכולל בעלות על קרקע של  UWBפרויקט הבוקסיט הלבן, המוחזק באמצעות   .91 פרויקט    1,200, הוא 

שנה, וכוללת עתודות ורזרבות של אבן )אגרגטים וחצץ( ושל בוקסיט    30- דונם, הכוללת רשיון כריה ל 

 לבן בהיקפים משמעותיים.  

על    20%  -על ידי הנאמן ו   80%)המוחזקת כיום    CEIברת  , ח30.6.21כיום, ולאחר העברת המניות מיום   .92

 .  UWBבחברת   100%ילוביץ'( היא הבעלים של  ידי זלאטן חל

ועל מנת להפוך אותו לפרויקט תפעולי דרוש הון   .93 מדובר בפרויקט שמצד אחד איננו בשלב תפעולי, 

ות, חברת פיקוח  חוזר, תוכנית עסקית, התקשרויות עם צדדי ג', קבלן שיבצע את העבודות ההנדסי

 הנדסית, וכיו"ב.  

לבחינה של כלל האפשרויות העומדות בפניו, במטרה למקסם את  בשבועות האחרונים, פועל הנאמן   .94

 התועלת עבור הנושים.  

הנאמן   .95 עם  פעולה  ומסרב לשתף  בפרויקט  פיזית  עדיין,  )אשר מחזיק,  פיוביץ'  זאת, כאשר במקביל 

אמן להביא מומחה מטעמו לצורך ביצוע הערכת שווי של  במסירת המידע הדרוש ואף סירב לבקשת הנ

לוביץ' והחייב פועלים באופן נמרץ כדי להשתלט שלא כדין על הפרויקט, ולגנוב לעצמם  הפרויקט(, חלי

 הפוטנציאל הכלכלי הגלום בו. את 

 האדום הבוקסיט פרויקט .ד.3. ו

היא   .96 פיוביץ'(  )שבשליטת  מטאלי  יוניפרום  הגדו חברת  הלאומי  הכרייה  במונטנגרו  תאגיד  ביותר  ל 

 .  במדינה הגדול ביותר מינרלים ומחצבים ןויצוא 

ידוע כחומר הגלם  הוא מינרל, ה אדום  בוקסיט האדום. בוקסיט  של הבבעלות יוניפרום מטאלי מכרות   .97

 Zagrad", "Biocki")מכרות פעילים    4-ב  בבעלותה  יוניפרום מטלי מחזיקה  העיקרי של אלומיניום. 

Stan", "Durakov Do"     "Stitovo 2"מ נוסף  (.  גיאולוגיות  כרה  וחפירות  בדיקות  בשלב  נמצא 

(Borovnik .) שנה.  30מונטנגרו לתקופה של  ממשלת זיכיון ממשלתי של   מחזיקכל מכרה   

)נכון לאוגוסט    13.8  -האדום במכרות עומד על כ  היקף עתודות הבוקסיט .98 (, כאשר  2020מיליון טון 

 בשנה.   אלפי טון 800  -יכולת ההפקה עומדת על כ

 
 הועברו לבעלות הנאמן.  PM -מניות החייב ב ממניות החברה.  100%החייב מחזיק  12
 הועברו לבעלות הנאמן.   MDRD -מניות החייב ב ממניות החברה. 100% -החייב מחזיק ב 13
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ממניות יוניפרום מטאלי,    50%-התקשר החייב עם פיוביץ' בהסכם לפיו החייב זכאי ל   14.12.2020ביום   .99

יליון אירו, והמחיר הנמוך שנקבע היה  מ  5מיליון אירו )בפועל, הועברו לפיוביץ'    3.9תמורת סך של  

 (.  ""משיקולי מס 

כספים ממשקיעים שונים, מתנער    למרות ההסכם החתום, ולמרות שבהסתמך על ההסכם גייס החייב .100

הפיוביץ' מהסכם הבוקסיט הא להשיב את  ואף מסרב  פיו,  על  שנטל  להתחייבות    5  -דום, מתכחש 

 בגינו.   בפועללו מיליון אירו ששולמו  

 ועל ויפעל למיצוי הזכויות בנוגע לפרויקט הבוקסיט האדום. הנאמן פ .101

 פרויקט הבנטונייט  .ה.3. ו

במיזם להפקת בנטוניט    Uniprom Bentonitחברת  מ   50%  - , החזיק בMMMחברת  החייב, באמצעות   .102

ה, וכן  מלט, דבקים, קרמיקה, קוסמטיק בייצור  חתולים, ולחול  לייצור  )חומר המשמש, בין השאר,  

 לצורך ייצוב קירות סלאריים בחפירות(.

  UBבחברת    MMMחתם זלאטן חלילוביץ' על הסכם להעברת מלוא המניות שבבעלות    30.6.21ביום   .103

 .  ללא תמורהי יוניפרום, ליד

המדובר בפעולת הברחה מובהקת, שנעשתה בתיאום עם החייב, ושמטרתה להבריח את הנכס מידי   .104

 הנושים.  

105. EGFE  העמ ערבות  הונגריה  על  אישית  חתם  פיוביץ'  כאשר  הבנטונייט,  לפרויקט  הלוואות  ידה 

 מיליון אירו.   3 -להבטחתן, בסכום של כ

ה על זכויות קופת הנשיה בפרויקט הבנטונייט, ובכוונתו לנקוט הליך  אמן פועל ויפעל לשמירה והגננה .106

 .  30.6.21מתאים להצהרה על בטלות העברת המניות הפסולה שנעשתה יום  

  מיליון אירו 20 -כ אות והעברות כספיות בהיקף של הלוו .ו.3. ו

 לתאגידי יוניפרום ו/או לפיוביץ'

  לפטרונו פיוביץ' ו/או לתאגידי יוניפרום   EGFEהעביר החייב ו/או תאגידי    2021עד    2018בין השנים   .107

מיליוני אירו, שמקורם בכספי מעילה וגניבה שביצע החייב מול ציבור    20  -כספים בהיקף של למעלה מ

 המשקיעים. 

כלל   .108 את  שימשו  והכספים  יוניפרום,  קבוצת  של  וצמיחה  לבניה  פיוביץ'  את  שימשו  הגניבה  כספי 

פי לרבות  יוניפרום,  שבקבוצת  פיוביץ',  החברות  של  אישיים  חובות  של  וברעון  של  הקמה    2ניה 

במתחם   החדשים  )חברה  Alloys  -ו  KAP  (Billetsהמפעלים  הוטלי  יוניפרום  חברת  פעילות  לטובת   ,)

בתי מלון במונטנגרו(, כאשר החייב עצמו ממלא תפקיד מפתח בפיתוח וצמיחת    3המחזיקה בבעלותה  

 עסקי יוניפרום בשנים האחרונות.  

אל פיוביץ'    EGFEעל ידי החייב ו/או תאגידי  ירוט ראשוני ובלתי שלם של הכספים שהועברו  להלן פ .109

מבנקים   מארה"ב,  פיוביץ'  אל  שהועברו  הפונזי  מכספי  דולרים  מיליוני  )לרבות  יוניפרום  ותאגידי 

אל פיוביץ'    שהוברחואירו    1,700,000אירו, מתוכם סך של    19,816,000של  , בסך כולל  אמריקאיים(

 החייב:   לאחר מעצרו שלבסיועו האקטיבי של פיוביץ'( )ו
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2018 From To Sum 

26.09 Michael David Greenfield Uniprom Energy  €           400,000.00  

28.09 Michael David Greenfield Uniprom Energy  €           210,000.00  

1.10 Michael David Greenfield Uniprom Energy  €           490,000.00  

24.10 Michael David Greenfield Uniprom Metali  €           650,000.00  

1.11 EGFE USA LLC Uniprom Energy  €           400,000.00  

13.12 Michael David Greenfield Uniprom Metali  €           220,000.00  

2019    
21.01 EGFE Hungary Kft Uniprom Metali  €           227,000.00  

31.01 EGFE Hungary Kft Uniprom Metali  €           300,000.00  

7.02 EGFE Hungary Kft Uniprom Niksic  €           700,000.00  

26.02 EGFE Hungary Kft Uniprom Niksic  €           500,000.00  

20.03 EGFE Hungary Kft Uniprom Niksic  €           850,000.00  

21.03 EGFE Hungary Kft Uniprom Niksic  €           250,000.00  

26.04 EGFE Hungary Kft Uniprom Metali  €           450,000.00  

26.04 EGFE Hungary Kft Uniprom Metali  €           450,000.00  

28.05 EGFE Hungary Kft Uniprom Niksic  €           350,000.00  

28.05 Michael David Greenfield Uniprom Niksic  €           150,000.00  

14.06 EGFE USA LLC Uniprom Niksic  €       1,000,000.00  

24.06 EGFE Hungary Kft Uniprom Niksic  €           500,000.00  

25.06 EGFE Hungary Kft Uniprom Niksic  €           500,000.00  

2.12 EGFE Hungary Kft Veselin Pejovic  €           400,000.00  

2020    
13.02 EGFE Hungary Kft Veselin Pejovic  €           500,000.00  

2.06 EGFE Hungary Kft 
Uniprom White 

Bauxite 
 €           600,000.00  

22.06 EGFE Hungary Kft Uniprom Metali  €           900,000.00  

21.08 Michael David Greenfield Veselin Pejovic  €           300,000.00  

25.08 Michael David Greenfield Veselin Pejovic  €           200,000.00  

3.11 Michael David Greenfield Veselin Pejovic  €       1,100,000.00  

26.11 MDRD Uniprom Metali  €       1,000,000.00  

30.11 EGFE Hungary Kft Uniprom Metali  €           500,000.00  

30.11 Michael David Greenfield Veselin Pejovic  €           500,000.00  

10.12 Michael David Greenfield Veselin Pejovic  €           500,000.00  

28.12 EGFE Hungary Kft Uniprom Metali  €           500,000.00  

2021    

20.01 Mighty Monte Mine 
Uniprom 
Bentonit 

 €           190,000.00  

20.1 MDRD 
Uniprom 
Bentonit 

 €             95,000.00  

9.03 EGFE Hungary Uniprom Hoteli  €       1,200,000.00  

22.03 EGFE USA Uniprom Metali  €       1,034,000.00  

19.04 MDG Hipo Uniprom Hoteli  €           500,000.00  

11.05 MDG Hipo Veselin Pejovic  €       1,000,000.00  

31.05 MDG Erste Veselin Pejovic  €           200,000.00  
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הכספי .110 ויוניפרוםאיתור  פיוביץ'  אל  שהועברו  בין  ם  האמיתית  היחסים  מערכת  וחשיפת  מיפויים,   ,

החייב לבין פיוביץ' )שהעבירו ביניהם גם סכומי מזומן בהיקפים משמעותיים, לרבות ריביות ששולמו  

, כאשר בידי הנאמן אינדיקציות לשיתופי פעולה  לחייב במזומן על ידי פיוביץ'(, הייתה מלאכה מורכבת

ץ', עסקאות מפוקפקות שנעשו במטרה להתחמק מתשלומי מסים,  פים שנעשו בין החייב לבין פיובינוס

 ועוד. 

,  , והתנהלותו הכוחניתויוניפרום מאמצי הנאמן להגיע להסכמות מסחריות מול פיוביץ' .ז.3. ו

 של פיוביץ'  הבריונית, וההפכפכה 

  2021  יולי  בחודש  תקיימהשה  ראשונה  פגישה  –  פעמיים  פיוביץ'  עם  הנאמן  נפגש  התקופה,  במהלך .111

  (25.9.21  )ביום   2021  ספטמבר  בחודש  שהתקיימה   נוספת   ופגישה   בפודגוריצה,   זיה   במלון   ( 7.219.  )ביום

   בפודגוריצה.

  לנאמן,   התברר  ארז,  איתן  עו"ד  המשקיעים  ב"כ  גם  חלק  נטל  בה  ,2021  יולי  בחודש  הפגישה  במהלך .112

  מניות   את  -  צדדית  דח  -   ויוניפרום  החייב  העבירו  (,הלפגיש  קודם  קצר  )זמן  30.6.21  ביום  כי  לראשונה, 

MMM  (50% )  ב-  Uniprom Bentonite    ובמקביל מניות יוניפרום  שבשליטת פיוביץ'  יוניפרוםלחברת ,

לידי  UWB  (50%בחברת   הועברו  של    CEIחברת  (  כבעלים  רשום    בדיעבד מהחברה(.    80%)שהחייב 

  היה   ההעברה  על  שחתם   גורם)ה   תמורה  וללא  בחינם  הועברו   UB  -ב  MMM  מניות   כי  לנאמן  התברר

  חובות   של  "מחיקה"  של  בדרך  CEI  לידי  הועברו  UWB  -ב  יונפרום  מניות  ואילו  חלילוביץ'(,  זלאטן

 אירו.  מיליון 6.5  -כ של בסך והחייב, הונגריה EGFE כלפי  יוניפרום

  ים" מסמכ  "קריעת  הנאמן,  כלפי  יץ'פיוב  מצד  עוינת  התנהגותו  צעקות  כללה  והיא  קשה,  הייתה  הפגישה .113

   פיוביץ'. מצד ואיומים

  העברת  "כנגד"   הועברו   UB  - ב  MMM  מניות   כאילו  –  כוזב   –  מצג   הנאמן  בפני  פיוביץ'  יצר  פגישה,   באותה .114

  החברות  לרשם  שהוגשו  המסמכים  כל  על  ידו  שם  שהנאמן  ולאחר  כיום,  ;UWB  -ב  CEI  מניות

  ללא   הועברו   UB  -ב  MMM  מניות  וכי  פיוביץ',  מצד  תרמיתי  במצג  היה   מדובר  כי  לו התברר במונטנגרו,

  חדלות  בהליכי  היו   EGFE  ותאגידי   שהחייב   לאחר   לפיוביץ'   MMM  מניות  של  הברחה  תוך  תמורה,

 פירעון. 

  הבוקסיט   במיזם  החייב  החזקות  אודות   ונתונים  פרטים  לקבל  הנאמן  ביקש   פגישה,  אותה  במהלך .115

  הבוקסיט   במיזם  כלשהן  זכויות  אין  לחייב   כי  וציין  כלשהם,  נתונים   למסור  סירב  פיוביץ'  האדום.

  אירו   מיליון  5  -ה  את  מחזיר  איננו   הוא   מדוע  לדעת   הנאמן   ביקש   כאשר  מטאלי(.  )יוניפרום  האדום

  כספים   יחזיר  לא  הוא   כי   פיוביץ'   השיב   האדום,  הבוקסיט  מיזם  בגין  יעיםהמשק  מכספי  לו   ששולמו 

 כ"ענישה". כלשהם

עורכי הדין  לבין מר פיוביץ' בפודגוריצה, בהשתתפות    בין הנאמןנוספת  התקיימה פגישה    25.9.21ביום   .116

מכתב    –באמצעות עורכי הדין האמריקאיים    –עוד קודם לנסיעה, שיגר הנאמן  של פיוביץ' ושל הנאמן.  

 אל וסלין פיוביץ' בנוגע למעורבות פיוביץ' ותאגידי יוניפרום בעסקי החייב.  

  2נספח מצ"ב כ  , 21.9.21מר פיוביץ' מיום    העתק מכתב באי כוחו האמריקאיים של הנאמן שנשלח אל

 . לדו"ח
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חילופי דברים בין הנאמן ובאי כוחו לבין מר פיוביץ' ובאי כוחו, בין השאר, בנוגע לטענות של  לאחר   .117

הנאמן לזכויות של החייב בתאגידי יוניפרום, למעורבות ויחסי הגומלין בין החייב לבין מר פיוביץ'  

הח ולזכויות  יוניפרום,  במונטנגרוותאגידי  בפרויקטים  סילוק,  ייב  כנגד  כי  פיוביץ'  טענות    הציע  כל 

הנשיה ]  קופת  במונטנגרו  לפרויקטים  ה בנוגע  הבנטוניט,  פרויקט  והבוקסיט  פרויקט  פרויקט  לבן 

מיליון אירו,    16לקופת הנשייה סכום כולל של  ופיוביץ' יסכימו לשלם  אדום(, יוניפרום  הבוקסיט  ה

שקיבל בפועל    וציין בפניו כי הסכומיםשהנאמן התייחס להצעת פיוביץ'    לאחר   שנים.  3בפרק זמן של  

ו/או מתאגידי   נומינליים(  EGFEמהחייב  )בערכים  יותר  גבוהים  פיוביץ' את ההצעה  היו  מר  , העלה 

 מיליון אירו, וציין כי זו "הצעה סופית". 20לסכום כולל של  

יה ]יחד עם באי כוחו[ והעביר עותק ממנה  בתום הפגישה, העלה פיוביץ' את הצעתו על הכתב, חתם על .118

 לנאמן.  

 . לדו"ח 3כנספח מצ"ב הצעת פיוביץ', מתורגמת לאנגלית, העתק 

בקבלת הסכמת החייב והסכמת זלאטן    והותנתההצעת פיוביץ' הייתה הצעה כללית, בלתי מפורטת,   .119

שותפו של החייב  , בלא ששילם אגורה תמורתן(,  MMM  - ו  CEIממניות    20%שקיבל מהחייב  חלילוביץ )

 ועושה דברו של מר פיוביץ'. 

שלח הנאמן מכתב התייחסות מפורט להצעת פיוביץ'. במסגרת מכתב ההתייחסות,    18.10.2021ביום   .120

מיהם החייבים על פי    -על מנת שיוכל לבחון את רצינותה  הבהרות ביחס להצעה  לקבל  ביקש הנאמן  

ריבית על סכום הפשרה, מהם הביטחונות  , מהי ההמוצע  ישולם סכום הפשרהומתי  ההצעה, כיצד  

מצ"ב  ,  העתק מכתב ההתייחסות של הנאמן אל הצעת פיוביץ'  שיינתנו להבטחת סכום הפשרה, וכיו"ב.

 לדו"ח. 4כנספח 

 .  18.10.21מיום  למכתב הנאמן כלללא הגיב פיוביץ'  .121

אירו, ומבדיקות    מיליון  20הנאמן סבור כי למר פיוביץ' אין ולא הייתה שום כוונה לשלם סכום של   .122

 .  שערך הנאמן אין לו גם יכולת לפרוע סכום כזה

ובמטרה למצוא    בעקבות שיחות ודיונים שניהל הנאמן מול ברוקרים בינלאומיים בתחום המכרות, .123

מסחריים   מסחרית  פתרונות  הצעה  הנאמן  גיבש  פיוביץ',  מול  משפטית  התכתשות  חלף  פרקטיים 

 לפיוביץ'.  

 ל ידי הנאמן כללה: וצעה עשה ההצעה המסחרית   .124

הנאמן ופיוביץ' יפעלו במשותף לבצע מכירה מהירה של כל אחד משלושת הפרויקטים, כולל   124.1

 פרויקט הבוקסיט האדום.  

מכל מכירה/עסקה בנוגע לאיזה מהפרויקטים )לרבות הבוקסיט האדום( עם משקיע או קונה   124.2

 יליוני אירו.מ  30ל  פוטנציאלי, הנאמן )קופת הנשיה( תהיה זכאית לסכום ראשון ש

, אין ולא תהיינה לנאמן ו/או לחייב  בפועל  מיליון אירו לקופת הנשיה   30כנגד תשלום סך של   124.3

יביא   והדבר  יוניפרום,  ו/או תאגידי  פיוביץ'  ו/או דרישות כלפי  ו/או לתאגידי החייב טענות 

החייב  אגידי  כולל נכסים ו/או זכויות אחרים שיש לחייב ולת  לאלסילוק טענות הדדי )הויתור  

 במונטנגרו ו/או במדינות אחרות בבלקן(.
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, והציג בפניו  13.12.21נפגש עם פיוביץ' ביום    )עו"ד מילובן מילוסביץ'(   עורך הדין המייצג את הנאמן .125

  דחה מכל וכל את הצעת הנאמן בכל הנוגע ליוניפרום מטאלי פיוביץ'    .של הנאמן  את ההצעה המסחרית

את פרויקט הבוקסיט הלבן    אך ורק ים יפעלו במשותף למכור  שהצדד  )הבוקסיט האדום(, אולם הסכים

מיליון    30והבנטונייט, ומתוך תמורות המכירה תקבל קופת הנשיה את הסכום המבוקש על ידי הנאמן ) 

 אירו(.  

פיוביץ .126 כוחו,  בנוסף,  ובא  הנאמן  כנגד  בכוונתו להגיש תלונה במשטרה  כי  ' העביר מסרים מאיימים 

כי פיוביץ' ניהל מעקב אחר הנאמן בעת ביקורו האחרון בסרביה )ספטמבר  והציג צילומים המלמדים  

2021  .) 

, כשבוע ימים לאחר פגישת ב"כ הנאמן עם פיוביץ', החלו פרסומים נרחבים באמצעי  20.12.2021ביום  .127

בין  ה פומביות  התכתשויות  שכללו  )ובסרביה(  במונטנגרו  ראש  תקשורת  לבין  ס'  מונטנגרו  ממשלת 

ז הפרסומים עמדה פרשת הפונזי של החייב, תוך שמועלות על ידי גורמים ממשלתיים  פיוביץ'. במרכ

ו  בכירים האשמות כלפי פיוביץ' לפיהן פיוביץ' ו/או תאגידי יוניפרום קיבלו סכומי עתק מהחייב ו/א

 .  EGFEמחברת 

ודיע לו  במקביל לפרסומים הנ"ל, פנתה באת כוחו של פיוביץ' אל ב"כ הנאמן במונטנגרו, וביקשה לה .128

מוכן   הוא  וכי  הנאמן,  של  ההצעה המסחרית  לקבל את  מוכן  הוא  וכי  עמדתו,  שינה את  פיוביץ'  כי 

 להתקדם עם קונה לפרויקט הבוקסיט האדום. 

ההתפתחו .129 הנ"ל,  בעקבות  ידי  ובעקבות  ת  על  שהוצעה  המסחרית  ההצעה  למתווה  פיוביץ'  הסכמת 

יאת קונה מתאים ליוניפרום מטאלי )בוקסיט  הנאמן, החל הנאמן בביצוע פעולות אינטנסיביות למצ 

מטאלי   יוניפרום  ברכישת  עניין  להן  שיש  בינלאומיות  חברות  שתי  איתר  הנאמן  במקביל,  האדום(. 

מוהבוקסיט האדום שוויצרית  חברה  ובראשן  לרכישת  ,  לעסקת  רצון להתקדם  ובילה, אשר הביעה 

הנאמן ופיוביץ' באוסטריה ביום   ואף ביקשה לקיים פגישה משותפת עםפרויקט הבוקסיט האדום,  

21.1.2022 . 

' על מנת לקבל נתונים נוספים ועדכניים, בין היתר תוצאות  בעקבות זאת, ב"כ הנאמן פנה לב"כ פיוביץ .130

 ומצבת החובות העדכנית של חברת יוניפרום מטאלי.  2021הכרייה בשנת  

נוכחי, שבו פיוביץ' איננו יודע את  בתגובה לפנייה זו, ב"כ פיוביץ' השיבה כי לא יסופקו נתונים במצב ה  .131

  "( MOU)להלן: " ץ' יחתמו על מסמך זכרון דברים  זהות הקונה הפוטנציאלי, והציעה כי הנאמן ופיובי 

המעלה על הכתב את ההצעה המסחרית שהציע הנאמן, במסגרתה, בין היתר, פיוביץ' יתחייב לבצע  

, הנאמן יגלה לפיוביץ' את זהות  MOU  - עסקת מכירה באמצעות הנאמן בלבד, ולאחר החתימה על ה

 הרוכש הפוטנציאלי. 

  MOUשלח נוסח של    -במהלך שהות הנאמן במונטנגרו    –  11.1.2022הנאמן הסכים להצעה זו, וביום   .132

 לחתימתו של פיוביץ'. 

 לדו"ח.   5כנספח  מצ"ב  שנשלח ע"י הנאמן ובא כוחו אל באת כוח פיוביץ' במונטנגרו    MOU  -העתק של ה 
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 הם:  MOU -עיקרי ה .133

ר עם  הצדדים, הנאמן ופיוביץ', מסכימים לפעול במשותף למכירת הבעלות ו/או הנכסים בקש 133.1

האדום   הבוקסיט  ופרוייקט  הלבן,  הבוקסיט  פרוייקט  הבנטונייט,  "פרויקט  עסקת  )להלן: 

 "( מכירה

מיליון אירו הראשונים שיושלמו    30במקרה שבו יתקיים אירוע של עסקת מכירה, סך של   133.2

 מכירה, ישולמו ישירות לידי הנאמן. ממסגרת עסקת ה

כ  133.3 את  הנאמן  שיביא  פוטנציאלי  לקונה  יספק  לביצוע  פיוביץ'  הדרושים  המסמכים   Dueל 

Diligence .לכל אחד מהפרויקטים 

השתתפות   133.4 ללא  הנאמן  שיביא  הפוטנציאלי  הקונה  מול  ישיר  ומתן  משא  ינהל  לא  פיוביץ' 

לקונה   יהיה רשאי להעביר  הנאמן  כן,  ברשותו  הנאמן. כמו  הפוטנציאלי את המידע המצוי 

 בקשר עם שלושת הפרויקטים.

מיליון אירו מעסקת מכירה, הנאמן יוותר על כל טענותיו    30לאחר שהנאמן יקבל לידיו סך של   133.5

 כנאמן של החייב ו/או של החברות בשליטת החייב כנגד פיוביץ' והתאגידים שבשליטתו.

 ב על מנת להגיע לעסקת מכירה. הצדדים יפעלו בצורה סבירה, יעילה ובתום ל 133.6

מספר שבועות, ולמרות שהנאמן הצליח להביא לשולחן המשא   אולם, למרות מאמצים רבים שנמשכו .134

לקיים   ביקשה  פרוייקט הבוקסיט האדום, שאף  ברכישת  רצינית המעוניינת  שוויצרית  חברה  ומתן 

ת ההסכמות הקודמות מצד  רוכשים פוטנציאליים נוספים[, ולמרו  2פגישה בטווח הזמן המיידי ]וכן  

שלושת  של  משותפת  למכירה  לפעול  האדום,    פיוביץ'  הבוקסיט  פרויקט  לרבות  ביום  הפרוייקטים, 

; הכחיש שאי פעם  ההסכמות  מכל  לחלוטין  התנער'  פיוביץ, בתשובה לפניית ב"כ הנאמן,  13.1.2022

ליון אירו מעסקה מי  30הסכים למכירה משותפת של הפרויקטים; והכחיש כי הסכים שהנאמן יקבל  

ן לשלם לקופת הנשיה "עמלת תיווך" בגין איתור רוכש  פיוביץ' הודיע לנאמן כי הוא יהיה מוככלשהי.  

 לבוקסיט האדום.  

עסקה   .135 של  לביטולה  והביא  הנאמן,  מול  שקיים  המגעים  את  לחלוטין  "פוצץ"  פיוביץ'  למעשה, 

וותו שהשקיעו עשרות רבות של שעות  פוטנציאלית מול הרוכש השוויצרי, ולבזבוז זמנו של הנאמן וצ

 באיתור קונה מתאים.  

התברר לנאמן כי פיוביץ' ביצע מהלך מתוכנן, כי לא הייתה לו כוונה לקיים את ההבנות, ואף    בדיעבד .136

 . תיאם עמדות מול החייב בעת פגישתם בבלגרד

חבירת החייב לפיוביץ', הפסקת שיתוף הפעולה מצד החייב, והודעת החייב בדבר   . ח.3. ו

 ל יפויי הכוח תוך העלאת טענות כוזבות וחסרות שחר ביטו

צוץ" ההבנות שהושגו על ידי פיוביץ', ולמרות מאמצים גדולים שהושקעו על ידי הנאמן  במקביל ל"פי .137

הפסקת   את  ביניהם  תיאמו  והחייב  פיוביץ'  האדום,  הבוקסיט  לפרויקט  פוטנציאלי  קונה  במציאת 

 שיתוף הפעולה מצד החייב.  

(, שהם גם משרד עורכי הדין  INTER LAWירותיהם של משרד עורכי דין סרבי )משרד  החייב שכר את ש .138

 של זלאטן חלילוביץ'.  

22



 

 

באמצעות באי כוחו הסרבים    -  DAVID JOVICתחת זהותו הסרבית הבדויה    –שלח החייב    24.1.22ביום   .139

את נכסי  הכוח עליהם חתם החייב, ושאמורים היו לאפשר לנאמן לתפוס    הודעה בדבר ביטול יפויי

החייב ולממשם. פעולה זו נעשתה במטרה לסכל את עבודת הנאמן, ובמטרה לשרת את האינטרסים  

 .  פיוביץ' וחלילוביץ'של 

הכוח וכי הופעלו עליו "לחצים    י ייפויהנאמן "הכריח" אותו לחתום על    כאילו כך, למשל, החייב טען   .140

כוח בטלים. מדובר בטענות ח ביפויי  ולפיכך מדובר  הנאמן התכתבויות  פסולים",  בידי  סרות שחר. 

הכוח    יייפוי בהם החייב עצמו מאשר שוב ושוב כי חתם על    –הן בדואל והן באמצעות הסלולרי    –רבות  

 בהסכמה ורצון מלאים, ומתוך מטרה לשתף פעולה עם הנאמן.  

   219.1.2הנאמן אל פיוביץ' ויוניפרום מיום הדרישה של מכתב  .ט.3. ו

' והפעולות החד צדדיות של החייב )שנעשו בתיאום עם פיוביץ'(,  בעקבות "פיצוץ" המו"מ על ידי פיוביץ .141

חלילוב פיוביץ',  כנגד  שונים  בהליכים  וינקוט  נוקט  נקט,  והוא  ברירה,  הנאמן  בידי  נותרה  יץ',  לא 

 ושותפיהם, במטרה להגן על נכסי קופת הנשיה ולהשיבם. 

אגידי יוניפרום, במסגרתו, בין  נשלח מטעם הנאמן מכתב דרישה מפורט לפיוביץ' ולת  19.1.2022ביום  .142

מיליוני דולר ארה"ב( אותם קיבלו תאגידי יוניפרום ו/או    30  -היתר, פורטו סכומי הכסף הרבים )כ

שמקורם   בעצמו,  לאחר  כספבפיוביץ  שהתקבלו  סכומים  לרבות  החייב,  ידי  על  שנגנבו  משקיעים  י 

בלתי חוקיות והברחות הכספים  ; ולרבות פירוט של הפעולות ה2021מעצרו של החייב בחודש אפריל  

והנכסים שנעשו ע"י החייב )בעצמו ו/או באמצעות זלאטן חלילוביץ( ובאמצעות פיוביץ ו/או יוניפרום  

 יב מישראל.  בתקופה שלאחר הימלטות החי

  EGFE  -מיליון אירו ל   5.5במסגרת המכתב, פיוביץ' ותאגידי יוניפרום נדרשו, בין היתר, להשיב מיידית   .143

חייב )באמצעות הנאמן( ]שפיוביץ' הודה בחובה לפרעם במסגרת ההסכמים שנחתמו בין  הונגריה ול

וביום    11.5.2021חייב ביום  מיליון אירו שהוברחו אליו על ידי ה  1.2להשיב מיידית  ;  [2021מחודש יוני  

; להשיב  19.4.2021ביום    Uniprom Hoteliאלפי אירו שהועברו לחברת    500; להשיב מיידית  31.5.2021

מ  1.2מיידית   דולר ארה"ב שהועברו  ;  22.3.2021ביום    Uniprom Metaliלחברת    EGFE USA  -מיליון 

יו ניפרום, לרבות ריבית; לפרוע מיידית  לפרוע מיידית את כל ההלוואות שניתנו לפיוביץ' ולתאגידי 

לף  שמועד פרעונה ח  Uniprom Metaliלטובת חברת    MDRDמיליון אירו של חברת    1.03הלוואה בסך  

חברת  31.12.2021ביום   שם  על  ולרשום  להשיב   ;MMM    בחברת המניות  ;  Uniprom Bentoniteאת 

; להשיב  14.12.2020חתם ביום בהתאם להסכם שנ  Uniprom Metali מחברת 50%להעביר לידי הנאמן 

לקופת הנשיה את כל כספי המזומן שהועברו מהחייב לפיוביץ' ו/או לתאגידי יוניפרום, לרבות כספי  

בפודגוריצה )מונטנגרו(, וכן מסמכים בקשר עם    Zapadהמזומן שהועברו לפיוביץ' מכספת החייב בבנק  

 הבוקסיט האדום.   , ומסמכים בקשר עם פרויקט2021העברת המניות מחודש יוני 

; פיוביץ' לא השיב כלל  לדו"ח  6נספח  מצ"ב כ ,  19.1.2021העתק מכתב הדרישה ששלח הנאמן לפיוביץ' מיום  

 הנאמן; למכתב 
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  הנאמן לידי MDRD - ו CEI, MMM, RESIDENCE PM בחברות  השליטה העברת .י.3. ו

 לאחור" הגלגל  את  "להחזיר  ושותפיו החייב ופעולות

  בחברות   הבעלות  את  להעביר  הנאמן  הצליח  רבים,  מאמצים  אחר ול  , 2021  נובמבר  חודש  במהלך .144

MDRD  ו- RESIDENCE PM  הנאמן; שם על   

  כינוס   לרבות   ,MMM  - ו  CEI בחברות  החייב   אחזקות  העברת  לצורך  פעולות  הנאמן ביצע  לכך, במקביל .145

  ויות הסמכ  והפקעת  החברות,   של   דותההתאג  בתקנוני  הכרחיים   תקנוניים   שינויים  מניות,  בעלי  אספות 

   בשמן. ו/או החברות מטעם כמורשה לפעול החייב ידי על  חלילוביץ' לזלאטן שניתנו

  (80%)  החייב  אחזקות  את  המונטנגרי  החברות  ברשם  להעביר  הנאמן  הצליח  2022  ינואר  חודש  במהלך .146

חלילוביץ ו/או מי מטעמם  למרות נסיונות החייב, פיוביץ',   וזאת  הנאמן,  שם  על   MMM  -ו  CEI בחברות

 ל את רישום המניות על שם הנאמן.  לסכ

במקביל, הגיש זלאטן חלילוביץ' ערעור על החלטת רשם החברות המונטנגרי לרשום את הנאמן כבעל   .147

, ותקף את ההחלטות שהתקבלו באספות בעלי המניות, במטרה "להשיב את  MMM-ו  CEI- מניות ב

 ם החייב;  הגלגל לאחור" ולרשום את המניות על ש

  המסחרי   המשפט  בבית  זמני  מניעה   לצו   בקשה  פיוביץ',  ו/או   החייב  בשליחות  –  וביץ' חליל  הגיש ,  בנוסף .148

  בה,   השליטה  בעל  כעת  הוא  שהנאמן  ,CEI  חברת   על  לאסור  שמטרתה  ,CEI  חברת  כנגד  בפודגוריצה

  גם   .UWB  של  מהותי  בנכס  עסקה  כל  לבצע  ו/או  UWB  בחברת  CEI  מניות  עם  בקשר  פעולה  כל  לעשות

  לפיוביץ'   ולאפשר  CEI  -ב  הנאמן  שליטת  את  לנטרל   למעשה,  נועד,  שהוגש  הזמני  ההמניע  וצו  זה  הליך

   שלו. כבתוך הלבן   הבוקסיט  בפרויקט ולעשות  להמשיך

  המניעה   צו  לבקשת  והן  במונטנגרו,  החברות  רשם  בפני  שהוגש  לערעור  הן  תשובות  הגיש  הנאמן .149

   בפודגוריצה. המסחרי המשפט בבית שהוגשה

 ו במונטנגר ההכרה הליך . יא.3. ו

  לחוק  9  לפרק  בהתאם  וזאת  החייב,  של  הפירעון  חדלות  צו  של  במונטנגרו  הכרה  בהליך  נקט  הנאמן .150

   במונטנגרו. פירעון  חדלות

  שיאפשר   באופן  ההכרה,   צו  לקבלת  פועל  והנאמן  בפודגוריצה,  המסחרי  המשפט  בבית  מצוי  ההליך .151

   במונטנגרו. החייב  לנכסי כנאמן בו להכיר

  רישום   לשכת  מקומיים,  ריונים)נוט  במונטנגרו  הרלבנטיים  הגורמים  כל  אל  בכתב  פנה  גם  הנאמן .152

  דיספוזיציה   כל  תבוצע   שלא  בדרישה   וזאת  נוספים(,  וגורמים   בנקים,   מונטנגרו,  פורטו  המקרקעין,

 החייב.  בנכסי

 במונטנגרו חשבון  ורואת בנקים . יב.3. ו

ק בנקים שונים  החייב, בעצמו ו/או באמצעות התאגידים שבשליטתו פתח וניהל עשרות חשבונות בנ  .153

 במונטנגרו.  

24



 

 

  סכומים   אלה  בבנקים  כיום  ומצויים  ,HIPOTEKARNA  -וב  ERSTE  בבנק  התנהלו  המרכזיים  ותהחשבונ  .154

,  )הכספים תחת צו הקפאה של הרשות לאיסור הלבנת הון במונטנגרו(  אירו  אלפי  450  -כ   של  כוללים

 לאחר שהחייב הצליח להבריח את כל יתר הכספים מהחשבונות. 

, ולקבל מהבנקים מידע  PM RESIDENCE  -ו   MDRDלהשתלט על חשבונות הבנק של    הנאמן הצליח  .155

ואסמכתאות בדבר פעולות שנעשו בחשבונות הללו; הנאמן פועל להשתלטות על יתר חשבונות הבנק  

   של החייב ו/או התאגידים בשליטתו;

  באמצעות   רבותל   בנק  בונותחש  החייב  ניהל  בהם   במונטנגרו,  הרלבנטיים  הבנקים  כל  אל  פנה  הנאמן .156

  החברות   ו/או  החייב  בכספי  דיספוזיציה  כל   תבוצע  שלא  דרישה  מכתביב  המונטנגריות,  החברות

 .14בשליטתו 

החייב   .157 שבבעלות  החברות  כל  של  החשבון  רואת  עם  יחד  המונטנגרי  עוה"ד  במשרדי  נפגש  הנאמן 

ים של החברות  יווחים השוטפ[, והסדיר את כל הדPM RESIDENCE  -, ו MMM  ,CEI  ,MDRDבמונטנגרו )

 המונטנגריות לרשויות המס ואת תשלומי המס השוטפים.

 קרסיצ'י  הלוואת .יג.3. ו

  פיצוי(,   מנגנון   )עם   אירו  אלפי   354  של  בסך  החייב  ידי  על   שניתנה   הלוואה  של   לגביה  פועל  הנאמן  .158

  יחידת   לרכישת  בהסכם  רהשהתקש  ,Company" "Roberto's  בשם  חברה  מניות  על  בשעבוד  שהובטחה

 (. LUSTICA באזור המצוי )פרויקט  קריסיצ'י קטבפרוי מגורים

הל .159 העמיד  החייב  האמור,  ההסכם  בשם  במסגרת  לחברה  "   Roberto's Companyוואה  חברת  )להלן: 

של    "(רוברטו בשם    354,000בסך  נדל"ן  פרוייקט  עם  בקשר  באי  Krasiciאירו  הממוקם   ,Lustica  

 .Tivatבמונטנגרו, המצוי בסמוך לעיר 

בש .160 הובטחה  על  ההלוואה  רוברטו    100%עבוד  חברת  כאשר  החייב,  לטובת  רוברטו  חברת  ממניות 

אלפי    700  -רכישת אחד מהדירות בפרויקט )שווי הדירה מוערך על ידי הנאמן בכהתקשרה בעסקה ל

 אירו(.  

לסכל את פעולות    –  INTERLAWבאמצעות משרד    –גם בעניין הליכי הגביה של הלוואה זו, פועל החייב   .161

 , תוך שהם מציגים מצגים כוזבים כלפי צדדי ג'.  הגביה של הנאמן

 במונטנגרו  נדל"ן נכסי . יד.3. ו

כיום, מדובר בדירה  .  106, סוויטה  TARAהחייב רכש דירת מגורים יוקרתית בפורטו מונטנגרו, בניין   .162

לממש  הנאמן קיבל מהחייב ייפוי כוח  בתחילה,    מיליון ₪(.  4,548,000-מיליון אירו )כ  1.2 -בשווי של כ

הדירה  אולם  TARA  -ב  את  לעיל,  ,  שצוין  הכוחכפי  יפוי  לביטול  פעל  להחייב  במטרה  ולחבל  ,  סכל 

   במימוש הדירה.

 BAIA  -ב  דירת יוקרה, שהשליטה בה הועברה לידי הנאמן,  PM RESIDENCEחברת  בנוסף, בבעלות   .163

חברת  במונטנגרו.    Tivatבעיר    407 בידי  נרכש  של    PM Residenceהנכס  במחיר  החייב    1.2באמצעות 

 
  לאחר מעצרו של החייב בישראל, הבריח החייב מחשבונותיו במונטנגרו סכום של מיליוני אירו  ,144כפי שפורט בבקשה מס'    14

 (.UNIPROM HOTELIלפיוביץ' ולתאגיד בשליטת פיוביץ' )
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)מלוא התמורה טרם שולמה(  800  -מיליון אירו, שמתוכו שולם כ פועל למימוש  אלף אירו  הנאמן   .

 ומכירה של הזכויות בדירה למרבה במחיר.  

 וסרביה  במונטנגרו  אכיפה   הליכי .טו.3. ו

לנקוט   .164 אכיפהבמטרה  במונטנגרו   בהליכי  החייב  את    כנגד  הנאמן  הגיש    147  מס'  בקשהובסרביה, 

ישראל   EGFEפט הנכבד לחייב לשלם לקופת הנשיה של החברות שבפירוק )במסגרתה הורה בית המש

 ₪. 46,736,989הונגריה(, סך של  EGFE-ו

  הדין  פסק  אכיפת  לצורך  ובסרביה  במונטנגרו  מתאימים  בהליכים  לנקיטה  אלה  בימים  פועל  הנאמן .165

   משתמש. הוא  בהן  הזהויות לל ש תחת החייב, כנגד

 בסרביה   הנאמן  פעולות תמצית .4.ו

סרבית  החיי  .166 באזרחות  מחזיק  והוא  סרביה,  בבלגרד  כיום  מתגורר  והוא  מישראל  נמלט  כאמור,  ב, 

 ( תחת השם דוד ג'וביץ'.  15)ודרכון סרבי 

משמש זרועו הארוכה    החייב מקבל עזרה וסיוע קרוב מזלאטן חלילוביץ' ובני משפחתו, כאשר זלאטן .167

עורכי דין סרבי  בעניינים רבים. החייב, כאמור, שכר גם את שירותיהשל החייב   ם של אותו משרד 

 המייצג את זלאטן בהליכים במונטנגרו. 

 בכללם:  הנאמן פועל לאיתור נכסי החייב בסרביה, פועל לגביית כספים השייכים לקופת הנשיה, ו .168

אירו )כולל   250,000ין אולג בוגצ'ק )אזרח רוסי( בסך של הונגריה לב  EGFEהלוואה בין  גביית   168.1

 ריבית(; 

של    הלוואותגביית   168.2 השקעות  לחברת  הונגריה    EGFEו/או    MOBIGASו/או    PGTשהועמדו 

 אירו; 200,000בסכום של 

ל 168.3 שניתנו  וכספים  הלוואות  משפחתו  גביית  ובני  חלילוביץ'  ו/או  ע"י  זלאטן    EGFEהחייב 

, לרבות הכספים שהעביר החייב לזלאטן לצורך  אלפי אירו  740  - כ  הונגריה, בסכום כולל של

 ם שלו בבלגרד.רכישת בית המגורי

  של במתנה וללא תמורה  , ובכללם העברה  זלאטן חלילוביץ'בירור וחקירת הנכסים שהעביר   168.4

   ;MMMממניות חברת  20%-ו  CEIממניות חברת  20%

ידי 168.5 על  שהועברו  כספים  לחברת  הונג  EGFE  גביית  של   ,OxyHealth Balkans DOOריה  בסך 

והיא    עוסקת  OXYHEALTH)חברת    אירו  600,000 היפרבריים,  לחץ  תאי  ושיווק  ביבוא 

 (. 16בשליטה וניהול של משפחת חלילוביץ' 

, בסך של  East West Invest AD Beogradהונגריה לחברת    EGFE  גביית כספים שהועברו על ידי 168.6

 אירו; 500,000

 
לברר כיצד ועל סמך מה קיבל החייב דרכון סרבי. להערכת הנאמן, הוצאת הדרכון    בכוונת הנאמן לפנות אל הרשויות בסרביה כי  15

קיבל פניה ודרישה    2018הסרבי על ידי החייב הייתה חלק מסדרת פעולות "היערכות" והכנה שביצע החייב, לאחר שבחודש אוגוסט  
 לקבלת מסמכים מהרשות לניירות ערך.

 זלאטן, משמש כדירקטור ומנהל בחברה.  , שהוא אחיה של בת הזוג של (ćNemanja Miladinovi) דינוביץ'אמיל נמניה   16
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ו/או קופת הנשיה כלפי זלאטן חלילוביץ', בגין כל    EGFEבחינה של עילות התביעה של תאגידי   168.7

ולות הפסולות והבלתי חוקיות שביצע, סיוע בהברחה של כספים ונכסים, וכספים ונכסים  הפע

שהועברו אליו ואל בני משפחתו ו/או תאגידים מטעמם בהיקפים של מיליונים רבים לאורך  

 השנים.  

ב  EGFEחברת  בנוסף,   .169 מחזיקה  בשם    50%  - הונגריה  סרבית  חברה   Partizan Zarkovo Dooממניות 

Beograd  מוחזקת על ידי יוניפרום שבשליטת פיוביץ', כאשר בפני הנאמן הוצג הסכם    50%  - רת ה)ית

  , על פי הנטען  ,שהיא  מיליון אירו(,  4  -מהחברה תמורת כ  50%הונגריה "רכשה", כביכול,    EGFEלפיו  

הנאמן פועל לבירור זכויות    י החייב בעלת זכויות במרכז ספורט "פרטיזן" בעיר בלגרד, סרביה;על יד

EGFE  הונגריה במרכז הספורטPartizan Žarkovo . 

הרשות   .170 עם  לגביו  מחלוקת  שקיימת  נטוש  ספורט  כמרכז  זה  ספורט  מרכז  את  לנאמן  הציג  החייב 

, איננו פעיל. במסגרת ביקורם של החייב ובאת  המקומית בבלגרד. עוד תיאר כי מרכז הספורט, כביכול

מתחם הספורט אמנם מיושן, אבל המתחם פעיל  כוח הנאמן במתחם הספורט הופתעו לגלות כי מבנה  

 . ואף בעת הגעתם התקיימו בו טורנירי כדורגל וטניס

 בוסניה וקרואטיה  .5.ו

  – '  מריאן פרימורץהונגריה לבין מר    EGFEאלפי אירו בין    400הלוואה בסך של  הנאמן פועל לגביית   .171

חוב של יוניפרום ופיוביץ'  יצוין כי פרימורץ' טוען כי מדובר בהלוואה שמקורה ב  קרואטי;איש עסקים  

הונגריה פרעה, כביכול, חוב של פיוביץ' ויוניפרום כלפי פרימורץ'. מבחינת הנאמן,    EGFEכלפיו, וכי  

 ונתו לפעול לגביית החוב מפרימורץ'. בכו

מתן   .172 נסיבות  לבירור  פועל  גם  של  הנאמן  בסך  בין    603הלוואה  אירו  מר    EGFEאלפי  לבין  הונגריה 

 , ולגבייתה. אזרח ותושב בוסניה – (Ismet Derlekאיסמט דרלק )

 תמצית פעולות הנאמן בהונגריה  .6.ו

ובבקשות שהוגשו לבית המשפט הנ .173 פעל באמצעות חברת  כפי שפורט בהרחבה בדוחות  כבד, החייב 

EGFE HUNGARY KFT    אשר שימשה צינור למתן הלוואות לצדדי ג' באירופה, ולביצוע השקעות

 .  ו/או הלוואות במונטנגרו וסרביה

פירוק כנגד   .174   EGFEחברת  הונגריה;    EGFEהנאמן פעל להגשה של בקשה מתאימה לנקיטת הליכי 

  והנאמן  (,23.11.2021מיום    הנכבדהונגריה מצויה כיום בהליכי פירוק )בהתאם להחלטת בית המשפט  

 הונגריה.   EGFEמשמש כנאמן של 

בית המשפט האדמבנוסף,   .175 בפני   לרישום חברות   י יניסטרטיבבעקבות הליך שנקט הנאמן בהונגריה 

(Court Of Registrationולאח ההונגריים,  כוחו  באי  באמצעות  ואישורים  (,  מסמכים  הגשת  ר 

החלטת בית    16.11.21נוטריוניים ואפוסטיליים שנדרשו על ידי בית המשפט בהונגריה, ניתנה ביום  

האדמיניסטרטיב כבעל Court Of Registration)   יהמשפט  נרשם  הנאמן  לפיה  של  (  מהון    100%ים 

( וכי הנאמן משמש כדירקטור מנהל ]יחיד[  22.6.21הונגריה )בתוקף מיום  EGFEהמניות המונפק של  

 (.  10.10.21הונגריה )בתוקף מיום  EGFEשל חברת 
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צעד הכרחי וחיוני לצורך מימוש נכסיה וזכויותיה של    הייתה הונגריה    EGFEהשתלטות הנאמן על   .176

EGFE ה, לטובת כלל הנושים. הונגריה ברחבי אירופ 

דולר ארה"ב    720,000-פאונד, כ  62,000מוקפאים כרגע    OTP  - בהונגריה    EGFE  בחשבונות הבנק של  .177

על ידי משרד המשפטים ההונגרי, בעקבות פניה של הרשויות    1,120,000-וכ יורו; ההקפאה נעשתה 

 .17במסגרת צו חילוט שהטילה מדינת ישראל במסלול הפלילי( מישראל )

על שם   OTP -ת זכויות החתימה בחשבונות הבנק בקיים פגישות בבנקים המקומיים, העביר אהנאמן   .178

הונגריה וחשבונות החייב(, וביצע פעולות פרוצדורליות שונות להסדרת קבלת    EGFEהנאמן )חשבונות  

 הונגריה.   EGFE  -דואר ו/או מכתבים בנוגע ל 

של החברה ההונג .179 רואה החשבון  עם  הנאמן  נפגש  בנוגע  במקביל,  רב  וחומר  מידע  וקיבל ממנו  רית, 

הדוחות   הגשת  לצורך  מקומי  חשבון  רואה  של  שירותים  שכר  הנאמן  כן,  כמו  ההונגרית;  לחברה 

 הדרושים בנוגע לחברה ההונגרית.  

הנאמן ממשיך לפעול לאיסוף כל המידע הפיננסי הדרוש מהבנקים בהונגריה ומצדדי ג' )לרבות הסכמי   .180

חשבון לצורך הגשת הדוחות הדרושים  , התכתבויות וכיו"ב(, עובד מול רואה ה הלוואות, תנועות בנקים

דין   עורכי  עם  בהיוועצות  מתאימים  הליכים  לנקיטת  האפשרויות  את  ובוחן  לרשויות,  והדיווחים 

 מקומיים.

 תמצית פעולות הנאמן בארה"ב  .7.ו

)בנוסף   .181 ואזרחות סרבית חדשה שהוא  החייב הוא אזרח אמריקאי  מחזיק החל  לאזרחות ישראלית 

ם  חלק(, שגייס משקיעים רבים שהם גם אזרחים אמריקאיים )David Jovicתחת שם חדש,    2020  משנת

 בנוסף לאזרחותם הישראלית(. 

עשרות    – ארה"ב    EGFEבעצמו ו/או באמצעות חברת    –במועד מעצרו ע"י הרשות לני"ע, החזיק החייב   .182

  – לאחר מעצרו  אף    –ר החייב הצליח  חשבונות בנק בבנקים ו/או אצל גופים פיננסיים שונים, כאש

להבריח מחשבונות הבנק ו/או מכספים שהוחזקו עבורו על ידי בני משפחתו בארה"ב מיליוני דולרים  

 לצדדי ג', בארה"ב ומחוצה לה. 

ידי   .183 על  שהוברחו  כספים  לרבות  בארה"ב,  החייב  של  והכספים  הנכסים  לתפיסת  ופועל  פעל  הנאמן 

 (.  146- ו  136ת לבית המשפט )בקשות מס' הוגשו בקשות מתאימו החייב לצדדי ג', ובעניין זה

בדלאוור   .184 שהתאגדה  חברה  בבעלותו  מחזיק  החברה  .EGFE USA LLCחברת    – החייב  שהיא   ,

ב והשליטה  הבעלות  את  העביר  הנאמן  אמריקאיים.  מאזרחים  הכספים  גיוס  נעשה    - שבאמצעותה 

EGFE  .ארה"ב לידיו, לרבות בחשבונות הבנק 

הת  .185 דהנאמן  עורכי  משרד  עם  בשם  קשר  אמריקאי  ביצוע  SEIDEN LAW GROUP LLPין  לצורך   ,

הנאמן באמצעות עורכי דינו האמריקאים הכין והגיש הליך הכרה בצווי  הפעולות הדרושות בארה"ב. 

,  Chapter 15 of the US Bankruptcy Codeחדלות הפירעון של החייב בארה"ב, בהתאם להוראות  

 
  160  -הצליח להבריח מהחשבון כ  החייבעוד התברר לנאמן כי הרשויות לא הקפיאו את חשבונו האישי של החייב, ובעקבות זאת    17

   .2021דש יוני במהלך חואלפי אירו 
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ע חקירות ותפיסה של נכסים בארה"ב, ו"להשתלט" על  מנת שהנאמן יוכל לבצוזאת, בין היתר, על  

 על ידי החייב.   100%המוחזקת  EGFE USA LLCחברת 

פרק    20.10.2021ביום   .186 לפי  הכרה  צו  האמריקאי  המשפט  בית  ע"י  פירעון    15ניתן  חדלות  לחוק 

שהוקנו לו לתפיסה    עם סמכויות שונות  FOREIGN REPRESENTATIVE  - האמריקאי, והנאמן מונה כ

 איתור נכסי החייב בארה"ב. ו

האמריקאי,    DOJ  -בשל הטלת צווי חילוט זמניים פליליים, ניהל הנאמן מו"מ עם הרשות לני"ע וה  .187

 במטרה להסדיר את "חלוקת העבודה" בין הצדדים. 

ומועד   .188 להיקפה  בנוגע  מהימן  מידע  ולקבלת  בארה"ב,  וכספים  נכסים  לאיתור  מאמציו  במסגרת 

, ובהתאם לסמכויות שניתנו לו במסגרת צו ההכרה בארה"ב, זימן הנאמן  לתה של הונאת הפונזיתחי

(, וזאת הן לצורך קבלת מידע ומסמכים והן לצורך  DEPOSITIONנחקרים שונים לחקירה בארה"ב )

 בירור מצבת נכסי החייב בארה"ב. 

על  .189 כספים שהועברו  לגבי  ונתונים  מידע, מסמכים  אוסף  הנאמן  לבני    במקביל,  משפחתו  ידי החייב 

שונים   לנכסים  ביחס  המימון  מקורות  של  ובדיקה  מקרקעין,  בנכסי  החייב  זכויות  השנים,  לאורך 

 בארה"ב, שלגביהם קיים חשד כי מומנו מכספי התרמית.

 הנכסים המרכזיים בארה"ב, הם:  .190

דה  ₪ נפ  1,114,451  סך של  –הונגריה(    EGFE)הוחזקה ע"י  פרודנט צפון אמריקה  ן  בקר השקעה   190.1

 ומוחזק בחשבון הנאמנות של ב"כ הנאמן בארה"ב; 

ב 190.2 וליסה    –  LIZ COURT  -דירה  )ג'וני  ורעייתו  החייב  אחי  מתגוררים  בה  בדירה  מדובר 

לבעלות    –ללא תמורה  –והיא הועברה   2019גרינפילד(. הדירה הייתה בבעלות החייב עד מאי 

 ייב;ות החג'וני וליסה. בידי הנאמן ראיות כי מדובר בדירה בבעל

כ 190.3 של  כולל  בסכום  גרינפילד,  וליסה  לג'וני  החייב  ושהעמיד  שהעביר  וכספים   - הלוואה 

 דולר ארה"ב;  1,000,000

של אימו )אליס גרינפילד(, הכוללת פוליסת ביטוח חיים    FAMILY TRUST  -זכויות החייב ב 190.4

 מיליון דולר ארה"ב; 2.5 -של אם החייב בסכום כולל של כ

 אלף דולר; 700 -יב על ידי אחיו לארי גרינפילד ז"ל בסך של כ ר החי כספים שהוחזקו עבו 190.5

החברה שבפירוק העמידה הלוואה למימון פרויקט נדל"ן בניו יורק    –פולטון  פרויקט  הלוואת   190.6

₪ בגין אותה הלוואה )אין מדובר במלוא    791,291ארה"ב. הנאמן גבה לקופת הנשיה סך של  

 הסכום המגיע לחברה שבפירוק(. 

סניף ניו יורק, בנוגע להיבטים פליליים נוספים של פעילות החייב    FBI  - ועל בארה"ב מול הגם פ  הנאמן  .191

 ברחבי העולם. )לרבות פיוביץ'( ושותפיו 
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 רומניה ומדינות נוספות .8.ו

בנוסף, הנאמן פעל ופועל לבירור זכויות החייב ו/או תאגידים מטעמו ברומניה ובמדינות נוספות ברחבי   .192

 העולם.  

יקות מעמיקות וחקירות בנוגע לזכויות החייב בפרויקט וולקנסקו ברומניה, שנעשה  צע בדהנאמן מב .193

 בשותפות עם מר אריה לזרוביץ'.  

בנוסף, הנאמן מבצע בדיקות בנוגע להשקעות שונות שהיו לחייב, באמצעות תאגידים שונים, בנכסי   .194

 נדל"ן ברומניה.  

של   .195 וזכויות  נכסים  לגבי  אינדיקציות  ישנן  ג',  רומניה,  ב  החייבלנאמן  צדדי  לידי  והוברחו  שייתכן 

ק הנאמן מידע לגבי נכסים  כמו כן, בוד   ועניינים אלה ואחרים מצויים בהליכי חקירה ובחינה מעמיקה.

 ו/או כספים שהוברחו על ידי החייב למדינות נוספות בעולם.

בסך      Elliptic Curveהונגריה לחברה ספרדית בשם   EGFEהנאמן פעל לגביית הלוואה שהועמדה על ידי   .196

אלפי אירו    15)  121אירו. הסכום הושב לקופת הנשיה בהתאם להסכמות במסגרת בקשה    90,000של  

 הועברו לידי מר אריה בן דוד(. מתוכם 

חברות   .197 באמצעות  פעל  החייב  בבנקים  רבות,    OFF SHOREבנוסף,  חשבונות  החזיק  באמצעותם 

ועוד קיטס,  סנט  פנמה,  בשוויץ,  )לרבות  העולם  חקירה  ברחבי  ומבצע  מידע  לאיסוף  פועל  הנאמן   ;)

 מקיפה גם בנוגע לפעילות של חברות אלה.  

    קייפטאון דרום אפריקה בתפיסת תכולת הכספת  .9.ו

תא   .198 )מעין  כספת  החזיק  החייב  כי  התברר  הנאמן,  ידי  על  המבוצעות  המקיפות  החקירות  במסגרת 

 אחסון( בקייפטאון, דרום אפריקה.  

בסרביה, הסכים החייב למסור לידי    2021ב במהלך חודש אוגוסט  במסגרת פגישת הנאמן עם החיי  .199

 הנאמן את המפתח לכספת.  

מקומית   .200 דין  עורכת  עם  הנאמן  התקשר  הכספת,  תכולת  לתפיסת  הדרושות  הפעולות  ביצוע  לצורך 

הכספ פתיחת  ליווי  )לצורך  מקומית  אבטחה  חברת  של  שירותים  ושכר  אפריקה,  ספירת  בדרום  ת, 

יף בנק מקומי( וזאת נוכח מצב הפשיעה בקייפטאון והסכנות הכרוכות בהוצאה  הכסף, והובלתו לסנ

 והובלה של סכום מזומן כה גבוה מהכספת לבנק. 

, ובליווי של אבטחה מישראל ואבטחה מקומית,  עו"ד רומן פלצמן  –הנאמן שלח עורך דין ממשרדו   .201

ת תכולתה )שהייתה בתוך  נכנסו לחדר הכספת, הוציאו א  21.10.21ביום  ביחד עם עו"ד המקומית,  

בתוך השקית  האמריקאית(, והעבירו אותה למיקום חלופי לצורך בדיקתה.    TARGETשקית של חברת  

נציג  דולר ארה"ב  211,900נמצא סכום במזומן של  שהייתה בכספת   ידי  על  בו במקום  נספר  , אשר 

 הנאמן.  

תו .202 וידאו,  באמצעות  תועדו  הפעולות  לכל  במקביל  היה  יכול  שהנאמן  אמת  ך  ובזמן  מרחוק  צפות 

 בפתיחת הכספת ובחינת תכולתה. 
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, ולמרות הייעוץ המשפטי שניתן )שהתברר כשגוי(, הבנק סירב להפקיד את הכספים  22.10.2021ביום  .203

)של   קיימים  נאמנות  סירבו להפקיד את הכספים בחשבונות  נוספים  בנקים  וגם  הנאמנות,  בחשבון 

 ש. המקומית( או לפתוח חשבון חדעורכת הדין  

בעקבות זאת, ניסה הנאמן והצוות מטעמו לחפש פתרונות אלטרנטיביים דחופים להעברת הכספים   .204

לישראל, בשים לב שלא ניתן לטוס עם סכום כזה, וכי עצם ההימצאות עם סכום כזה במזומן בדרום  

 אפריקה היא מסוכנת.  

ראל בדרום אפריקה,  הייתה לפנות אל שגרירות יש  נבחנו מספר אופציות, אולם האופציה המועדפת .205

ולבקש שיאפשרו לנאמן להפקיד את הכספים בחשבון הבנק של השגרירות בדרום אפריקה, ולאחר  

 מכן להעבירם לנאמן בישראל. 

הנאמן פנה לעו"ד סיגל יעקובי, המשמשת כאפוטרופסית כללית והממונה על חדלות פירעון, בבקשה   .206

וץ )מנכ"ל משרד החוץ והקונסולית של ישראל  הגורמים הרלבנטיים במשרד הח כי תסייע לנאמן מול  

 בדרום אפריקה הגב' שירלי יוטל(.  

במציאת   .207 והן  הסכמת משרד החוץ למהלך,  בהשגת  וסייעה  אישית,  והתגייסה  נרתמה  יעקובי  עו"ד 

שעות    19פתרון זמני בדבר הפקדת הכספים בכספת של השגרירות בפרטוריה )פרטוריה נמצאת מרחק  

 ון(.נסיעה צפונה מקייפטא

התקבל אישור ממשרד החוץ להפקיד את הכספים    26.10.2021לאחר המתנה של מספר ימים, ביום   .208

דרכים   לבחינת  נערך  הנאמן  וצוות  בפרטוריה,  ישראל  שגרירות  קב"ט  בידי  השגרירות  של  בכספת 

כ של  מרחק  נמצאת  ]אשר  לפרטוריה  להגעה  מקיי  1461  -אפשריות  במקביל,    פטאון[.קילומטר 

הפקדת  הקונסולית   לביצוע  אפריקה  בדרום  הרגולטורים  אישור  לקבלת  הבנק  הנהלת  מול  פעלה 

 הכספים בסכום כה חריג יחסית. 

פלצמן    04:15בשעה    28.10.2021ביום   .209 רומן  ]עוה"ד  הנאמן  צוות  יצא  בוקר  המאבטח  לפנות  בליווי 

שעמו בליווי  הישראלי  נשקים    2[  עם  מקומיים  רכבימאבטחים  שני  של  בשיירה  לכיוון  ארוכים,  ם 

ובשעה   לצוות    21:00פרטוריה,  נמסר  לפרטוריה,  הנסיעה הרצופה  במהלך  בפרטוריה.  למלון  הגיעו 

 הנאמן כי הקונסולית הצליחה לקבל אישור להפקדת הכספים בבנק. 

גרירות,  של השהרלבנטי  לסניף הבנק  )ממשרדו של הנאמן(  עוה"ד רומן פלצמן  הגיע    29.10.2021ביום   .210

הרל המסמכים  על  של  חתם  סך  בהצלחה  והפקיד  הדולרים    206,900וונטיים  בחשבון  ארה"ב  דולר 

ביום   וחזר  לישראל  בחזרה  טס  הנאמן  צוות  היום,  באותו  במזומן.  ישראל,  לשגרירות  השייך 

30.10.2021 . 

 CLAW BACKהליכי ליטיגציה בישראל ובחו"ל, תביעות   .10.ו

כסים, כספים וזכויות שהוברחו  ליטיגציה בישראל ומחוצה לה במטרה להשיב נהנאמן מנהל הליכי   .211

 על ידי החייב לצדדי ג', שלא כדין. 

נכון להיום, הוגשו בקשות בהיקפים מצטברים של עשרות מיליוני שקלים, והנאמן צפוי להגיש בקשות   .212

 נוספות בהיקפים משמעותיים.

 

31



 

 

נו .213 רבות  פוטנציאליות  תביעה  עילות  בוחן  לרבות  הנאמן  שונים,  וגופים  ג'  צדדי  כנגד  הליכי  ספות, 

גביית הלוואות מצדדי ג', ביטולי הענקות ו/או העדפות נושים,  חקירות, איסוף מידע, איסוף מסמכים,  

כתביעות  מוכרות בתיקי חדלות פירעון בקשר עם הונאות פונזי  תביעות ההברחות נכסים ובחינה של  

CLAW BACK. 

פוש ואיתור מסמכים מתוך  עד כה, קדמו חקירות אינטנסיביות, תוך חי  יובהר כי לכל הליך שנפתח .214

תחקיר   עבודת  מבצע  התפקיד  בעל  דוא"ל,  והודעות  התכתבויות  מסמכים,  אלפי  מאות  של  מאגר 

ומודיעין מאומצת, תוך פענוח וקטלוג של סוגיות רבות ומורכבות הקשורות לנכסים וזכויות בישראל  

נא  תוך שהנאמן  העולם,  לב  וברחבי  בשים  עצמאי,  באופן  נמלט  לץ להשיג את המידע  לכך שהחייב 

 מישראל, איננו משתף פעולה עם הנאמן, ואף פועל אקטיבית כדי לסכל את פעילותו. 

 הנאמן יוסיף וימסור עדכונים בהתאם להתפתחויות בתיק. .215

 

 

   
  ליאור דגן, עו"ד 

 דין -עורכי -פירט, וילנסקי, מזרחי, כנעני 
 הנאמן של החברה שבפירוק 

 ונאמן לנכסי החייב 
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תוכן עניינים

עמ' שם הנספח מס' 

35 דוח כספי של קופת הנשיה בנוגע לתקופה הרלבנטית, כפי שנערך 
ובוקר ע"י רו"ח יעקב פסי

1

37 העתק מכתב באי כוחו האמריקאיים של הנאמן שנשלח אל מר 
פיוביץ' מיום 21.9.21

2

47 , מתורגמת לאנגלית העתק הצעת פיוביץ' 3

49 העתק מכתב ההתייחסות של הנאמן אל הצעת פיוביץ' 4

65 העתק של ה- MOU שנשלח ע"י הנאמן ובא כוחו אל באת כוח 
פיוביץ' במונטנגרו

5

68 העתק מכתב הדרישה ששלח הנאמן לפיוביץ' מיום 19.1.2021 6
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נספח 1

דוח כספי של קופת הנשיה בנוגע 
לתקופה הרלבנטית, כפי שנערך 

ובוקר ע"י רו"ח יעקב פסי

עמ' 35

34



(בש"ח)(בש"ח)
הכנסות ותקבולים

2,005,964תקבול מימוש ערבות בנקאית
200,000גביית חוב מימון תביעה שוויץ
111,000תקבול מימוש רכב של החייב

791,291גביית הלוואת פרויקט פולטון בארה"ב
188,354סכום פשרה לוינר

16,756כספים שנתפסו בחשבון החייב בבנק OTP הונגריה
161,232תקבול אבנר שחם לפי פסק דין

329,169השבת הלוואה מחברת Elliptic לפי פסק דין
160,150השבת כספים על ידי צד ג

166,000הסדר פשרה חיים טוב 
31,100הסדר פשרה אלמוג שי

258,000פס"ד נגד הילה לוטן
624,241כספת בקייפטאון דרום אפריקה

1,138,133גביית כספים בארה"ב מצד ג'
1,494,022גביית כספים מבנק BOA ארה"ב

391,358גביה מחברת LPL FINANCIAL בארה"ב
300תקבול בגין מכירת חוברות מכרז

8,067,070
הוצאות הליכי חדלות פירעון (כולל מע"מ)

131,349שכר עבודה וקבלני משנה
248,668עלויות חקירות, חוקרים פרטיים, ותמלולים לרבות תמלולים בשפות זרות
40,040עלויות תרגומים משפטיים (כולל בחו"ל), אישורים נוטריוניים ואפוסטילים

164,803עלויות פעילות בחו"ל (טיסות, עלויות שהיה, והוצאות) 
1,902תקשורת

93,408שירותי מחשוב, פרויקט הקמת מאגר מידע ממוחשב ואחזקתו
12,742ביטוחים

973,531
659,975שכ"ט עורכי דין בארה"ב

6,297שכ"ט עו"ד בדרום אפריקה
61,461שכ"ט עו"ד בהונגריה

86,939שכ"ט עו"ד במונטנגרו
45,892שכ"ט עו"ד בסרביה

1,834,094
32,857עלויות אבטחה ונלוות בדרום אפריקה

1,153אגרות
3,428פרסום

2,305עלויות אחסון רכב
(TARA דירה) 13,652מיסים ואחזקה בגין הדירה במונטונגרו

7,407הוצאות שונות
28,695עמלות בנק והפרשי שער

2,616,501

5,450,569 עודף תקבולים על תשלומים

הרכב היתרה

252,159חשבון העו"ש 94043
652,596חשבון המטח 94043
158,907חשבון המטח 83000
341,153חשבון העו"ש 83000

624,241כספים המצויים בידי האפוטרופוס הכללי
3,023,513חשבון נאמנות בארה"ב

140,000הכנסות לקבל הסדר פשרה חיים טוב
258,000הכנסות לקבל פס"ד נגד הילה לוטן

5,450,569

פסי יעקב, רו"ח

 EGFE USA LLC - (בפירוק) ו EGFE HUNGARY KFT ,(בפירוק) אי.ג'י.אף.אי ישראל בע"מ

דו"ח הכנסות ותקבולים והוצאות
לתקופה מיום מתן צו הפירוק ביום 1/6/2021 ועד ליום 17/2/2022

מיכאל בן ארי (מייקל דיויד גרינפילד) בחדלות פירעון

נותני שירותים חיצוניים לרבות רו"ח, ומעריכי שווי, לפי התקשרויות 
שאושרו בביהמ"ש
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נספח 2

העתק מכתב באי כוחו האמריקאיים
של הנאמן שנשלח אל מר פיוביץ' 

מיום 21.9.21

עמ' 37
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  Robert W. Seiden, Esq. 
Steve E. Seiden, Esq. 
Michael Stolper, Esq. 
Amiad Kushner, Esq. 
Jake Nachmani, Esq.  

Dov B. Gold, Esq. 
Jacob K. Jou, Esq. 
Adam Rosen, Esq. 

Richard Frankel, Esq. 
Andrew Sklar, Esq. 

Claudia Varner, Paralegal 
Kayla Conway, Paralegal 

Nat Francis, Snr. Investigator 
 

 
 
 
 
 
September 21, 2021  
 
Uniprom Group 
Mr. Veselin Pejovic 
Owner and CEO of Uniprom Group 
 
Via E-mail :reception@hotelziya.me  
Without Prejudice 
 

 

Re: Ponzi Scheme Orchestrated by Michael David Greenfield—  

Official Letter of Demand 

Dear Mr. Pejovic, 

I write on behalf of Adv. Lior Dagan, the Israeli Foreign Representative (“Trustee”) for 

Michael David Greenfield (In Bankruptcy), U.S. Passport No. 456050057 (hereinafter: "MDG" 

or “the Debtor”) in the United States Bankruptcy Court case No. 21-11411 (SCC).  In this 

letter, references to the “Uniprom Group” or “Uniprom” are intended to include all of the 

following corporations/entities: Uniprom D.O.O, Uniprom Metali D.O.O. Niksic, Uniprom 

White Bauxite D.O.O, Uniprom Bentonit, Uniprom Energy, Uniprom Hoteli and/or any other 

corporation directly or indirectly controlled by Mr. Veselin Pejovic. 

General 

1. You did not respond to Our letter dated August 11, 2021. 

2. MDG, who has recently been publicly dubbed “the Israeli Madoff” is under criminal 

investigation by the Israeli Securities Authority following a 15-year long Ponzi scheme 

that ensnared hundreds of American and Israeli victims and caused losses that may 

exceed $150 million. We have been informed that MDG is the subject of an Interpol Red 

Notice.  

3. Greenfield moved to Israel from the United States thirty years ago and from there began 

to solicit investment money from investors in a “guaranteed” return investment scheme, 

while he defrauded the Investors. To help perpetuate the fraud, MDG forged hundreds of 

American bank statements to mislead Investors on their investment balances. He 

admitted as much in an email to investors on June 5, 2021.  

322 Eighth Avenue 
Suite 1704 
New York, NY 10001 USA 
+1.212.523.0686 
www.seidenlawgroup.com 
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4. MDG, after being released under house arrest in Israel, immediately absconded, 

reportedly using a false passport, and escaped to Montenegro, where he is hiding out. 

5. MDG is a bankrupt in Insolvency proceedings launched against him, according to a 

Israeli court order, and Adv. Dagan is his court appointed trustee. The trustee is the only 

person authorized to act or dispose any of the Debtor`s assets according to the Israeli 

court orders.  

6. On August 5, 2021, the United States Bankruptcy Court for the Southern District of New 

York (the “US Court’) issued a powerful court order based on the filing of Seiden Law 

Group LLP on behalf of the Trustee in a Chapter 15 case seeking recognition of the Israeli 

insolvency proceeding against MDG.  

7. The US Court has granted the Trustee broad powers, including powers to freeze, manage 

and recover assets in the United States that are identified as fruits of the alleged criminal 

enterprise conducted by MDG and third parties who knowingly assisted him.   

8. The case has also been referred by our Law Firm to the FBI’s New York office to 

investigate the Ponzi scheme, forgery of bank statements, money laundering, and other 

potential federal criminal offenses. Recently, and due to negotiations between the Trustee 

(Foreign Representative) and the Debtor, we have been asked to temporarily suspend our 

activity in regards to these undertakings  in order for the aforementioned negotiations to 

be concluded and based on the representation that Uniprom is willing to fully cooperate, 

undertake to pay certain agreed upon sums, enter a security agreement to lien certain 

assets, prevent their improper dissipation and assist in the sale of same. 

Concerning Relationship Between MDG and Pejovic/Uniprom Group:  Potential 

Knowing Assistance/Aiding and Abetting in the Scheme, Dissipation of Assets, and 

Money Laundering 

9. The Trustee has evidence that over the past few years, MDG transferred about $25 

Million USD to you, entities you control  and Uniprom Group entities. As detailed below, 

these transfers appear to have been clearly designed to launder funds and the transfers 

that occurred after MDG’s arrest, appear to have been plainly done to conceal the assets 

from governments and investors who have an interest in them.  

9.1 For example, the Trustee has evidence that some of the aforementioned transfers 

of funds were made from the U.S. accounts of EGFE USA LLC (a 100% percent 

owned company by MDG), including a wire on March 19, 2021 for $1.2 million 

USD to Uniprom Metali. In addition, on April 19, 2021 after MDG`s arrest in 
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Israel, $600,000 USD was sent to Uniprom Hoteli, a patently clear dissipation of 

the Debtor`s assets.  

9.2 The Trustee has evidence that in addition, on May 11, 2021, after MDG escaped 

to Montenegro, you received 1,000,000 Euro from MDG’s accounts in 

Hipotekarna Bank in Montenegro. On May 31, 2021, you received 100,000 

Euro from MDG accounts in Erste Bank in Montenegro.  

9.3 In addition to receiving and aiding and abetting in the laundering of stolen funds, 

the Trustee has evidence that you and Uniprom assisted in raising money from 

EGFE investors (including U.S. investors), hosting them (for free) in Pejovic 

Hotels in Montenegro (namely Ziya Hotel and Budva Hotel), conducting 

meetings with investors in which you and your team  solicited investors to invest 

in MDG`s companies.  

9.4 The Trustee also has evidence that MDG provided personal loans to you in the 

sum of millions of US dollars, the source of which was stolen funds.  

9.5 The Trustee has evidence that MDG was a partner in the establishment, growth 

and promotion of the Uniprom Group, inter alia, through fundraising and 

procuring credit for the Uniprom Group, inter alia, for the establishment of 

aluminum plants and the development of the Group's businesses; carrying out 

various financial operations for the Uniprom Group, including the preparation of 

various reports for the Uniprom Group; meeting with the U.S. Ambassador to 

Montenegro in order to promote cooperation between the Uniprom group and the 

U.S.; 

9.6 The Trustee has evidence that MDG served as the Chief Investment Officer of the 

Uniprom Group, using an email address of the Uniprom Group; 

9.7 The Trustee has evidence that MDG established various corporations in 

Montenegro, through which he held and/or holds shares in companies and joint 

ventures with corporations from the Uniprom Group; 

9.8 The Trustee has evidence that MDG invited many investors to visit Montenegro, 

and as part of these visits MDG introduced them to the aluminum plants that are 

part of KAP. 

10. The Trustee has evidence that on December 14, 2020, a share transfer agreement was 

signed between you and MDG in which MDG was entitled to 50% of the shares of 

Uniprom Metali for a consideration of 3.9 Million Euro. While this amount (and in excess 
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of it) was paid in full, the shares were not transferred to MDG. The Trustee requires that 

you transfer 50% of the Uniprom metali shares in the name of the Trustee with no 

further delay as agreed (attached as Exhibit A to this letter is a copy of the agreement 

between you and MDG). The Trustee will hold you and the current share holder 

responsible for any damage, cost or loss incurred as a result of the breach of contract. 

11. The Trustee also has evidence that on June 30, 2021 MDG`s shares (50%) in Uniprom 

Bentonite (held through Mighty Monte Mine) were transferred and registered in the name 

of Uniprom, while in Uniprom White Bauxite [(which MDG holds 50% of the shares 

through Central Europian Investment (hereinafter: "CEI" under his control)], 50% of 

Uniprom shares were transferred and registered in the name of CEI.  

12. The Trustee also has evidence that the above-mentioned share transfers or any other 

disposition in the Debtor`s rights or assets constitute a violation of judicial orders of the 

competent courts, and therefore cannot be valid or legal. In addition, since MDG's assets 

and rights were purchased with funds derived from alleged criminal offenses (both under 

Israeli and apparently likely under U.S. federal law), any action on these assets or rights 

may constitute criminal offenses as deemed by the results of law enforcement 

investigation in the U.S. . 

13. The Trustee has ordered that since the share transfers were made without the approval of 

the court, and due to the bankruptcy and criminal proceedings against MDG, the share 

transfers must be revoked and the parties restored to their original positions (i.e. – CEI 

and Uniprom holds 50% each in Uniprom white bauxite and MMM and Uniprom holds 

50% each in Uniprom Bentonit). The Trustee demands that you act accordingly. 

14. It is evident that you should consult with your lawyer to understand that Uniprom’s 

receipt of these transfers, as well as any participation by Uniprom in MDG’’s dissipation 

of assets, money laundering, or other alleged illegal conduct may expose Uniprom to 

civil and or criminal liability under U.S. law.  

Requirement to Provide Information and Documents 

15. In light of the above, and through the powers vested to the Trustee in Israel and by 

extension through the US Court Order, you are hereby required to provide the following 

information and/or documents: 

15.1 A sworn statement detailing MDG's involvement in Uniprom's business, his roles 

and areas of responsibility over the years, including a breakdown of his 

contribution to the development and growth of the Uniprom Group. 
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15.2 A sworn statement with details of all the funds transferred by MDG in whatever 

form (either by himself or through a corporation under his control or in any other 

fashion) to the Uniprom Group and/or to Mr. Veselin Pejovic personally, whether 

as a loan, as an investment, or in any other way, together with appropriate 

references regarding the identity of the paying party and the receiving party.  

15.3 Copies of all original and related loan agreements made between the Uniprom 

Group and/or anyone on its behalf (including Mr. Veselin Pejovic personally), 

and MDG and/or any corporation under his control or on his behalf. 

15.4 Details of the loans that were actually repaid, when they were repaid, by whom, 

together with references proving the repayment of the loans. 

15.5 A sworn statement that all the agreements made between MDG and/or a 

corporation under his control and Uniprom Metali and/or yourself, regarding the 

red bauxite project, as well as a breakdown [with supporting documents] of all 

the funds given as a loan or investment for the red bauxite project, have been fully 

disclosed and provided to the Trustee. 

15.6 A sworn statement that all the agreements made between MDG and/or a 

corporation under his control and Uniprom Metali and/or yourself, regarding the 

white bauxite project as well as a breakdown [with supporting documents] of all 

the funds given as a loan or investment in respect of the White Bauxite Project,  

have been fully disclosed and provided to the Trustee. 

15.7 A sworn statement that all the agreements made between MDG and/or a 

corporation under his control and Uniprom Metali and/or Uniprom Bentonit 

and/or yourself, regarding the bentonite project, as well as a breakdown (with 

supporting documents) of all the funds given as a loan or investment in respect of 

the Bentonite project, have been fully disclosed and provided to the Trustee. 

15.8 A sworn statement with details of MDG's involvement in the Uniprom Energy 

business, including any joint ventures relating to energy and/or natural gas 

projects.  

15.9 A detailed affidavit which specifies all the assets and/or funds and/or rights held 

by the Uniprom Group and/or by any of the corporations in it and/or by you, either 

directly or indirectly, for or on behalf of MDG.  
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15.10 Financial, operational and business reports of the red bauxite project (Uniprom 

Metali) from 2019 to present, including any MOU or LOI’s for the purchase of 

UM by any potential buyer.   

15.11 A sworn statement with a detailed report and documents representing all funds 

which were actually invested by you and/or Uniprom/Pejovic in UWB or UB. 

16. In addition to the documents requested above, you are also required to transfer to the 

Trustee all of MDG’s assets in Montenegro (50% of Uniprom Metali, 50% of Uniprom 

bentonite, and pay back all open loans including interest within 10 days. 

17. You are hereby further cautioned of the dictates of the court orders in this matter that you 

are required to refrain from any action or omission that would have the effect of assisting 

in the unlawful dissipation of the Debtor’s assets and also to comply with the foregoing 

discovery demands. 

18. Your refusal to cooperate and comply will force the trustee to take all legal actions against 

Mr. Veselin Pejovic and Uniprom entities.  

19. The foregoing shall not prejudice or detract from any claim and all rights are reserved. 

 
Please confirm that you have received this letter and will comply with its directives.   
 
 
Thank you. 
 

 /s/ Robert W. Seiden     

  
Robert W. Seiden, Esq. 
Seiden Law Group LLP 

                       Attorney for Trustee Adv. Lior Dagan 
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העתק הצעת פיוביץ', מתורגמת 
לאנגלית
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נספח 4

העתק מכתב ההתייחסות של הנאמן 
אל הצעת פיוביץ'

עמ' 49
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Michael David Greenfield Israeli Passport no. 20825945\ 

U.S. Passport no. 567328419 (in Bankruptcy) 

Through the Trustee, Adv. Lior Dagan 
Address: 1 Azrieli Center, Round Tower, 41st Floor, 6701101 

Tel Aviv, Israel 

Tel: 03-6070800 Fax: 03-6097797 

 

 
      October 18, 2021 

 

 

 

Mr. Pejovic, 

 

Re: Bankruptcy of Michael David Greenfield – settlement proposal 

 

In my capacity As the Court appointed Trustee of Michael David Greenfield [AKA Michael David 

Ben Ari] in Bankruptcy (hereinafter: "MDG" or "Debtor"), I hereby address you as follows: 

 

1.) Thank you for our last meeting in Hotel Ziya on September 25, 2021 and for your written letter 

detailing your proposal to settle all claims and demands for a total settlement amount of 20 million 

Euro ("The proposed settlement amount"). 

 

2.)  After having discussions with the Creditors, the Official Receiver in Israel and other related parties, 

we have decided that before discussing the proposed settlement amount itself, we would like to 

clarify the following terms in regards to it. 

  

a.) Debtors – The debtors of the proposed settlement amount shall be all Uniprom Entities [Uniprom 

DOO, Uniprom Hoteli, Uniprom Metali, Uniprom Bentonite, Uniprom Pharm,Uniprom KAP, 

Uniprom Investment, Uniprom Progress – "Uniprom Entities"] and Mr. Veslin Pejovic in person 

[Uniprom Entities and Mr. Pejovic shall be referred as - "Debtors"] 

b.) Guarantors – Family members of Mr. Pejovic who were registered as the owners of the Uniprom 

Entities’ shares – Stefan Pejovic, Dubravka Pejovic and Ina Pejovic ["Guarantors"] 

c.) Payment terms – The settlement amount shall be paid to the Trustee in 36 months from date of 

signature as follows: 25% shall be paid upon signature; additional 25% shall be paid within 12 

months; additional 25% shall be paid within 24 months; additional 25% shall be paid within 36 

months; 

d.) Securities – promissory Notes on the whole settlement amount signed by the Debtors and 

Guarantors. In addition, all Debtors and Guarantors shall agree to a Direct Enforcement of the 

settlement amount against all their assets in the Event of default or overdue payment. 

e.) Interest – The settlement amount shall bear 10% annual Interest. 

f.) The settlement between us should be unconditional to any consent of any third party  

g.) Additional Undertakings – Uniprom Entities shall undertake not to sell, mortgage or dispose any 

of its assets or rights unless the settlement amount has been fully paid or an additional agreed 

collateral valued at 200% of the Outstanding Balance has been given to the Trustee; Uniprom and 

To  

Mr. Veselin Pejovic, CEO and Owner 

Uniprom Entities 

 

 

By Mail 

                     Without prejudice 
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Mr. Pejovic shall supply a written statement that they are not and will not hold, directly or 

indirectly, any assets, rights or funds for MDG or on his behalf. 

h.) Reserved rights – The settlement and the proposed settlement amount shall terminate all claims 

and demands in regard/against Uniprom Entities and Mr. Pejovic solely, and do not detract or 

waive any claim or demand towards any other third party.  

 

3.)   Once your approval to abovementioned terms and conditions is granted, we will be able to discuss 

and revert in regard to the proposed settlement amount itself. 

 

4.)    If we reach a settlement with Uniprom/Mr. Pejovic, and since we need the approval of Insolvency 

court and the Official Receiver in Israel, The final agreement must be concluded before 

November 10, 2021 in order to execute it no later than November 30, 2021 (after getting all 

required approvals). 

 

 

General comments regarding the protocol 

 

After our recent meeting on September 25, 2021, you handed me a paper named meeting protocol.  

I would like to relate to a few matters regarding that protocol. 

 

1). First and foremost, and as a general comment, the protocol does not reflect the content of the 

meeting from my end, that was said by myself and/or by my attorney, as it was drafted unilaterally 

by you and your attorneys after our meeting ended, while no one from my end was even present in 

the room. Therefore, I do not, and cannot, accept the sentence stating that "This minute contains 

everything significant presented at the meeting…". 
  

2). Zoran, your own lawyer, also attended the meeting while the protocol does not state that. 

  

3). At the meeting, I did not only say that "It is expected to receive 26 million Euro from Uniprom". 

This amount reflects what I believe to be the amount that you received throughout the years from 

MDG or MDG companies, Including interest. 

 

I also stated that in order to finalize all open claims and demands against Uniprom/Mr. Pejovic, we 

would be willing to receive from the latter 26 million Euro in additional to a fair and reasonable 

amount coming from any future sale/investment in White Bauxite and Bentonite projects, in which 

we are partners and made significant investments (through MDG or MDG companies). I would like 

to remind you that during our meeting dated July 9, 2021 you explained to me very thoroughly and 

even signed an official document stating that the value of the White Bauxite project by itself is worth 

366 million Euro (attached and marked "1"). 

 
4). I have noted at our meeting that according to the information I have, Uniprom/Mr. Pejovic received 

around 20 million Euro from EGFE entities and MDG (Including EGFE USA, EGFE Hungary, MDG 

personal accounts, including funds which were transferred after MDG`s arrest at the beginning of 

April 2021 from accounts in Montenegro at Hipotekarna). Attached and marked "2" is a non-final 

list of transfers which were made to Uniprom entities/Mr. Pejovic between 2018 to 2021.  

 

Due to the fact that you have declared to receive only 15.7 million EUR, we expect you to send us a 

counter list of all transfers [amounts and dates included] made to Uniprom/Mr. Pejovic; attached 

and marked "3" is an agreement signed by you and MDG from may 31, 2021 for 200,000 EUR; we 

also have Indications of cash payments which were made between Uniprom/Mr. Pejovic and MDG 

in regards to interest payments over the Loans. 
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5). You are hereby requested – again - to send me a copy of the notarized share transfer agreement 

from 14.12.2020 regarding 50% from Uniprom Metali (attached and marked "4”). 

 
I shall repeat again that once we receive your approval to abovementioned terms and conditions, we 

will be able to discuss and revert in regard to the proposed settlement amount. 

All rights reserved. 

 

Sincerely, 

Lior Dagan, Advocate 

Trustee [Israel Law] and foreign representative [US Law] of MDG 

  

Copy - 

Adv. Robert W. Seiden, Seiden Law Group, Esq. 

Adv. Milovan Milosevic 

Adv. Ksenija Franovic – Lawyer for Mr. Veselin Pejovic 
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נספח 5

העתק של ה- MOU שנשלח ע"י 
הנאמן ובא כוחו אל באת כוח 

פיוביץ' במונטנגרו

עמ' 65

64



1. Advokat Lior Dagan iz Izraela, sa adresom 
1 Azrieli center (round tower floor 41), Tel 
Aviv 671101, u svojstvu povjerenika ovdje 
protivnika, a za interese povjerilaca, na 
osnovu odluke okružnog suda u Tel Avivu-
Jafo br.ins.: 36982-05-21 od juna 
2021.godine („Povjerenik“);  

2. Veselin Pejović ____________;  
3. Stevan Pejović _______________; 
4. Društvo za proizvodnju, promet roba i 

usluga, spoljnu trgovinu, usluge u transport 
i turizam “Uniprom” doo iz Nikšića, PIB 
03248135; 

 
Zajednički označeni kao „Strane“. 
Veselin Pejović, Stevan Pejović and „Uniprom“ 
doo zajednički će u daljem tekstu biti označeni 
kao „Prodavci“. 
 
Imajući u vidu da: 
 

- Stevan Pejovic je registrovan kao 
osnivač sa 100% udjela u Društvu za 
proizvodnju i usluge „UNIPROM 
METALI“ doo Nikšić, PIB 02915731 
(Dalje: UM) i “Uniprom” doo iz Nikšića, 
PIB 02049520; 

- “Uniprom” doo iz Nikšića, PIB 
02049520, je registrovan kao osnivač sa 
100% udjela u Društvu sa ograničenom 
odgovornošću „UNIPROM BENTONIT“ 
doo Nikšić, PIB 03248135 (Dalje: UB); 

- Lior Dagan je na osnovu pravosnažne 
sudske odluke Okružnog suda u Tel 
Avivu-Jafo br-36982-05-21 od 
22.06.2021.godine imenovan za 
povjerenika imovine Michael David 
Greenfielda (Dužnik), i povjerena mu 
cjelokupna imovina, uključujući i sva 
društva u vlasništvu Dužnika, pa i 
“CENTRAL EUROPEAN 
INVESTMENTS” DOO Podgorica, PIB 
03255484 i “UNIPROM WHITE 
BAUHITE” DOO Nikšić, PIB 03253856 
(Dalje: UWB); 

 
 
 
 
Strane su se sporazume sporazumjele da 
zaključe sledeći  
 

MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU 
 
 

1. Strane su saglasne da zajednički rade 
na prodaji udjela i/ili imovine UM, UB i 
UWB („Dogovor o prodaji“); 

2. U slučaju da je postignut Dogovor o 
prodaji, Povjerenik ima pravo da primi 

1. Lior Dagan, Attorney at Law from Israel, 

address 1 Azrieli Center (Round Tower Floor 

41), Tel Aviv 671101, in his capacity as the 

Trustee of Michael David Greenfield (in 

Bankruptcy) acting in favour of the Creditors, 

pursuant to the Decree of the District Court Tel 

Aviv – Yafo, Insolvency 36982-05-21 of June 

2021 (“Trustee”);  

2. Veselin Pejović ____________;  

3. Stevan Pejović _______________; 

4. Company for production, trade in goods and 

services, foreign trade, transportation and tourist 

services “Uniprom” doo, Nikšić, TIN 03248135; 

 

Jointly designated as the “Parties”. 

Veselin Pejović, Stevan Pejović and „Uniprom“ doo 

shall be jointly designated as the “Sellers “. 

 

 

Whereas: 

 

- Stevan Pejović is  registered as the Founder 

having 100% ownership interest in the 

Company for production and services 

“UNIPROM METALI” doo Nikšić, TIN: 

02915731 (hereinafter: “UM”) and 

“Uniprom” doo, Nikšić, TIN: 02049520; 

- “Uniprom” doo, Nikšića, TIN: 02049520, is  

registered as the Founder having 100% 

ownership interest in the Limited Liability 

Company “UNIPROM BENTONIT” doo 

Nikšić, TIN: 03248135 (hereinafter: “UB”); 

- Lior Dagan, pursuant to the final and 

enforceable Decree of the District Court in 

Tel Aviv – Yafo, No. 36982-05-21 of 22 

June 2021, has been appointed as the Trustee 

of the estate of Michael David Greenfield 

("The Debtor"), and he has been entrusted 

with the overall assets and rights, including 

also any company owned by the Debtor , as 

well as the “CENTRAL EUROPEAN 

INVESTMENTS” DOO Podgorica, TIN: 

03255484 and “UNIPROM WHITE 

BAUXITE” DOO Nikšić, TIN: 03253856 

(hereinafter: “UWB”); 

 

 

The Parties have agreed to execute the following:  

 

 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 

 

 

1. The Parties agree to work together and 

cooperate to execute the sale of ownership 

interest and/or assets of UM, UB and UWB 

(“Sale Deal”); 

2. Where Sale deal has been reached, the Trustee 

shall be entitled to receive the first EUR 

30,000,000 (in words: thirty million Euros)  
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prvih 30.000.000€ (slovima: trideset 
miliona Eura) naknade iz postignutog 
Dogovora o prodaji, što mora biti 
ugovoreno kao obaveza kupca prema 
Povjereniku u ugovoru koji će se 
zaključiti na osnovu Dogovora o prodaji;  

3. Prodavci se obavezuju da svakom 
potencijalnom kupcu za UM i/ili UB, sa 
kojim ih u vezu dovede Povjerenik, 
obezbijede poslovnu i drugu 
dokumentaciju nužnu za due dilligence 
provjere ili drugu dokumentaciju nužnu 
za postizanje Dogovora o prodaji; Isto se 
odnosi i na svu dokumentaciju ili 
informacije koje posjeduju za UWB; 

4. Prodavci neće imati direktne pregovore 
sa potencijalnim kupcima za UM i/ili UB, 
sa kojim ih u vezu dovede Povjerenik, 
bez učešća Povjerenika; Povjerenik se 
ovlašćuje da dostavlja informacije i/ili 
dokumente potencijalnim kupcima u cilju 
postizanja Dogovora o prodaji; 

5. Odredbe ovog Memoranduma su 
povjerljive i ne mogu se tumačiti kao 
odricanje bilo kakvih prava bilo koje 
Strane; 

6. U slučaju da Povjerenik u ime povjerilaca 
Dužnika primi 30.000.000€ (slovima: 
trideset miliona Eura) iz postignutog i 
realizovanog Dogovora o prodaji, 
Povjerenik se obavezuje da se odrekne 
svih prava koje on ili društva koje 
kontroliše kao povjerenik Michael David 
Greenfielda prema Prodavcima ili njima 
povezanim licima; 

7. Strane će postupati razumno, efikasno, u 
dobroj vjeri i odgovorno u cilju postizanja 
Dogovora o prodaji; 

 
 
Podgorica; __.01.2022. g. 
 
 
Lior Dagan 
 
_____________ 
Veselin Pejović 
 
_____________ 
Stefan Pejović 
 
_____________ 
„UNIPROM“ doo 
 
_____________ 

 

from the Sale deal payments, which must be 

agreed as the Buyer’s obligation towards the 

Trustee in the sale agreement that shall be 

executed on the basis of Sale deal; 

3. The Sellers  undertake to provide each 

potential buyer of UM and/or UB, 

business/financial/operational and other 

documentation/information necessary for due 

diligence verifications or other documentation 

necessary to reach the Sale deal; The same 

applies on sellers to all documentation or 

information in their possession for UWB; 

4. The Sellers shall not negotiate with the 

potential buyers of UM and/or UB, with 

whom the Trustee brings them in contact, 

without the participation and consent of the 

Trustee; The Trustee shall be authorized to 

provide information and/or documents to 

potential buyers in order to reach a Sale Deal; 

5. The provisions of this Memorandum shall be 

confidential and shall not be construed as a 

waiver of any rights of any Party, and all rights 

of any kind are reserved 

6. Incasethe Trustee, on behalf of the creditors of 

the Debtor  receives de facto EUR 30,000,000 

(in words: thirty million Euros) from the 

achieved and executed Sale deal/s, the Trustee 

shall waive any rights and claims that he or the 

companies he controls as a Trustee of Michael 

David Greenfield towards the Sellers or their 

affiliates; 

7. The Parties shall act reasonably, efficiently, in 

good faith, in transperancy, and responsibly in 

order to reach a Sale deal; 

 

 

 

 

 

In Podgorica; __.01.2022 

 

 

Lior Dagan 

 

_____________ 

Veselin Pejović 

 

_____________ 

Stefan Pejović 

 

_____________ 

„UNIPROM“ doo 

 

_____________ 

 

 

66



נספח 6

העתק מכתב הדרישה ששלח הנאמן 
לפיוביץ' מיום 19.1.2021

עמ' 68
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