
כנס עדכון נושים 

ומייק בן ארי   EGFEתאגידי 

29.6.2022

ד ליאור דגן "עו–נאמן 



התכנסות ודברי פתיחה  |  17:00-17:30

ד ליאור דגן "עו, סקירה מאת הנאמן|  17:30-18:55

בא כוח מרבית הנושים –ד איתן ארז "עדכון מאת עו|  18:55-19:00

מתן מענה לשאלות שנשלחו|  19:00-20:00

סדר יום 



הנאמן וצוותו –ד ליאור דגן "עו
 .FWMKמנהל מחלקת חדלות פירעון בפירמת עורכי הדין , שותף•

 . שנים בניהול תיקי חדלות פירעון וליטיגציה מורכבים 20-ניסיון של כ•

כגון נושים או נושאי , והן כמייצג בעלי עניין שונים, בהליכי הפעלה של חברות ציבוריות ופרטיותניסיון •

 .בהליכי חדלות פירעון בארץ ובעולם, משרה

 ).Cross Border Insolvency(בתיקי הכרה בינלאומיים ובהליכי חדלות פירעון חוצי גבולות ניסיון •
 

 :צוות הנאמן

 רייס-ד עידן אדלר"עו•

 זיני-ד דבורי ביטון"עו•

 ד נדב שפר"עו•
 

 פלצמןד רומן "עו•

 ד צבי קרל"עו•

  מתמחה - צנענידוד •



EGFEהרקע שהוביל לקריסת 

 .ותאגידיו החייב נגד פלילית בחקירה פתחה ערך לניירות הרשות – 2021 מרץ•

  ודבר ,לחקירה עוכב החייב ,גלויה לחקירה החייב נגד הפלילית החקירה הפכה ,2021.4.6 ביום•

  .התקשורת בכלי בהרחבה פורסמו הפלילית והחקירה החייב של מעצרו

 .ובעולם בישראל EGFE ותאגידי החייב נכסי על זמניים תפיסה צווי הוטלו ,מועד באותו•



EGFEהרקע שהוביל לקריסת 

  ,)והאמריקאי הישראלי( שלו הדרכונים הפקדת שכללו ,מגבילים תנאים תחת בית למעצר שוחרר החייב•

  .מישראל יציאה איסור צו נגדו וניתן

  .ערך לניירות ברשות נוספת לחקירה הגיע ולא ,עליו שהוטלו המגבילים התנאים את הפר החייב•

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

.מזויף דרכון ובאמצעות בדויה זהות תחת

.סרביה ,בבלגרד כיום נמצא החייב•



EGFEהליכי חדלות הפירעון של החייב ותאגידי 

  פתיחת צו ניתן 26.5.2021 וביום ,הישראלית החברה נגד הליכים פתיחת צו ניתן 12.5.2021 ביום•

   .החייב כנגד הליכים

  חדלות להליכי כנאמן מונה הנאמן ,הונגריה EGFE כנגד הליכים פתיחת צו ניתן 23.11.2021 ביום•

.הונגריה EGFE של הפירעון

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

 החברה של כנאמן הנאמן ולמינוי ב"ארה EGFE לפירוק צו ניתן 1.5.2022 וביום ,האמריקאי

.האמריקאית



  נכסיהם .בישראל בהיקפו תקדים חסר אף ואולי ביותר מורכב פירעון חדלות בתיק עסקינן"

 ,ממושך להיות צפוי כינוסם הליך .תבל ברחבי מפוזרים בשליטתו אשר החברות ושל החייב של

  לב ובשים הנאמן על לבקרים חדשות מערימים ל"בחו ושותפיו שהחייב מכשולים נוכח

  עדיין ניתן לא .מאוד עד סבוך להיות צפוי ומימושם לישראל מחוץ מצוי הנכסים שעיקר לכך

  ,לחוד וציפיות תקוות שהרי ,הנושים בין לחלוקה לבסוף שיעמוד הכולל הסכום מהו לקבוע

  ומאתגרת ממושכת להיות צפויה החוב בתביעות ההכרעה מלאכת גם .לחוד בשטח ותוצאות

 התקדימיות והשאלות המשפטית המורכבות בשל הן ,הנושים ריבוי בשל הן ,במיוחד

 שהחייב שעה ,הנאמן מצוי בה האינפורמטיבית הנחיתות בשל והן לכך בקשר שמתעוררות

 ."והנושים הדין מאימת לישראל לשוב ומסרב ל"בחו שוהה

 ]72 בבקשה החלטה ,37 פסקה ,ברנר חגי )הנשיא סגן( השופט כבוד דברי[          
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ברחבי העולם EGFEמיפוי של נכסי החייב ותאגידי 
 החייב נכסי של מטריציוני במיפוי אדירים מאמצים משקיעים ועודם השקיעו וצוותו הנאמן•

 .)סוגם( טיבם לפי והן מיקומם לפי הן ,ובעולם בישראל ,EGFE ותאגידי

 ,הונגריה ,סרביה ,מונטנגרו ,ישראל – מרכזיות מדינות 5 פני על מתפרשת הנאמן עבודת•

 ,בוסניה ,קרואטיה ,רומניה( נוספות ובמדינות ואמצעים דרכים בשלל פזורים הנכסים אך ,ב"ארה

.)ועוד ,שוויץ ,אפריקה דרום



ברחבי העולם EGFEמיפוי של נכסי החייב ותאגידי 



 ישראל
תחת צווי  (ח "מיליון ש 20-כ –חשבונות בנק •

 ).תפיסה זמניים
)  תחת צווי תפיסה זמניים( מזומן וקופות גמל•

 .ח"שמיליון  4-כ –
 

 ן  "נכסי נדל•
 –זכויות שנרכשו באמצעות קרקעות ישראל •

 .ח"שמיליון  10-כ
.ח"שמיליון  8-כ –זכויות החייב בדופלקס •
 .ח"שמיליון  10-כ –גביית הלוואות בישראל •

 

 השקעות  •
 .פלוס פ"בשראחזקות •
  5.4-כ –מ "השקעה בבטר לייף אוקס בע•

 .ח"שמיליון 
.החייםהשקעות בסטארטפים בתחום מדעי •

ברחבי העולם EGFEמיפוי של נכסי החייב ותאגידי 



 ב"ארה

ח  "מיליון ש 2-כ –חשבונות בנק •
 ).תחת צווי תפיסה זמניים(

 
ן וכספים המוחזקים בידי  "נכסי נדל•

 .ח"שמיליון  7-כ –' צדדי ג
 

הלוואות והשקעות בפרודנט צפון  •
 .אמריקה

ברחבי העולם EGFEמיפוי של נכסי החייב ותאגידי 



 מונטנגרו
תחת צווי תפיסה  (אלף אירו  450-כ – חשבונות בנק•

 ).זמניים
 

 הלוואות  •
 .אירואלף  350-כ –י 'הלוואת קרסיצ•
 –הונגריה לבין תאגידי יוניפרום  EGFE-הלוואות בין החייב ו•

.אירומיליון  20-כ
 

 השקעות  •
 Unipromמפרויקט  100%שמחזיקה  CEIבחברת  80%•

White Bauxite. 
שבגינו  Uniprom Metaliמחברת  50%הסכם לרכישת •

 .אירומיליון  5שולם סך של 
 30.6.2021שביום  Uniprom Bentoniteבחברת  50%•

 .'לפיוביץהועברו ללא תמורה 
 .MDRDובחברת  PM Residenceאחזקות בחברת •

 

 ן"נדל•
 ).תחת צווי תפיסה זמניים( TARA-דירה ב•
 ).Baia407(דירה בפורטו מונטנגרו •

ברחבי העולם EGFEמיפוי של נכסי החייב ותאגידי 



 סרביה

 הלוואות והשקעות•
  –משפחת חלילוביץ ותאגידים בשליטתה •

 .אירומיליון  1.7-כ
מיליון   4-כ –מרכז ספורט פרטיזן בלגרד •

.אירו
 

ברחבי העולם EGFEמיפוי של נכסי החייב ותאגידי 



 הונגריה

 .אירומיליון  1.7-כ –סכום שנתפס בבנק •

ברחבי העולם EGFEמיפוי של נכסי החייב ותאגידי 



 מדינות נוספות

אלף דולר   200 –כספת בקייפטאון דרום אפריקה •
 .ב"ארה

 .ברזיל פרודנטהשקעה •
 .ברומניהן "השקעת נדל•
 .אירואלף  400 –) קרואטיה(' הלוואת פרימורץ•
 .אירואלף  603 –) בוסניה(הלוואת איסמט דרלק •
 .אירואלף  250 –) רוסיה(ק 'הלוואת אולג בוגצ•
Eliptic –הלוואת ברצלונה • Curv. 

 

ברחבי העולם EGFEמיפוי של נכסי החייב ותאגידי 
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 העולם ברחבי נכסים ועל EGFEתאגידי על השתלטות

 החייב

 החברה הישראלית
EGFE  מ  "ישראל בע
 )בפירוק(

 החברה האמריקאית
EGFE USA LLC 

(in Liquidation) 

 החברה ההונגרית
EGFE Hungary 

KFT (in 
Liquidation) 

החברות המונטנגריות   4
CEI, MDRD, PM 

Residence, Mighty 
Monte Mine 

UWB
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 כספים לגביית ליטיגציה והליכי חקירות

  כספיות העברות אחר התחקות ,נכסים איתור לצורך – היקף רחבות אינטנסיביות חקירות ניהול•

CLAW תביעות של ובחינה ,נכסים וגילוי איתור ,)נושים העדפות( אסורות BACK. 

  70 כאשר( ח"ש מיליון 100-ל במעל מסתכמות )הקרובים בימים יוגשו או/ו( שהוגשו הבקשות היקף•

  זלאטן ונגד ;'פיוביץ וסלין ונגד ,ארי-בן ורד ,החייב גרושת כנגד בקשות הם מתוכם ח"ש מיליון

 .)בשליטתו ותאגידים 'חלילוביץ

  .ח"ש מיליון 10-כ על עומד בפשרה הסתכמו או שאושרו הבקשות היקף ,להיום נכון•

 השנה בחצי ח"ש מיליוני עשרות עוד של בהיקף נוספות ובקשות תביעות להגיש צפוי הנאמן•

.הקרובה
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 בחינה של היקף החובות ומצבת הנשייה

נושים 
 -זרים
116 

נושים 
  -ישראליים

914 

 :)החברה ספרי י"עפ( החובות היקף

 ח"ש מיליון 650

 :הנושים מספר

1,030 

 נושים 700 > :ארז איתן ד"עו משרד י"ע מיוצגים

 חוב תביעות הגשת מועדי
  22.5.22 הונגריה EGFE-ו ישראל EGFE ,החייב בעניין

  31.10.22האמריקאית החברה בעניין
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הגישה האוניברסלית בהליכי חדלות פירעון בינלאומיים

 בינלאומיים פירעון חדלות בתיקי האוניברסלית הגישה של בישראל אימוץ•

UN-ה בוועדת שנעשה עבודה על רבה במידה מבוסס הישראלי הפירעון חדלות לחוק 'ט חלק•

 .בינלאומי מסחרי למשפט

  "האם מדינת"ב רגל פשיטת של אחד עיקרי הליך יתנהל כי משמעה ..האוניברסאלית הגישה"•

)countryhome( מדינה אותה של והפרוצדוראלי המהותי לדין כפוף יהיה אשר ,החייב של.  

  תוך ,המדינות בכל החייב נכסי לחלוקת העקרונות את יקבע האם במדינת השיפוטי הטריבונאל

 .)16 פסקה ,לוין עניין( "לפועל והוצאה אכיפה לצורך מקומיים בנציגים מסתייע שהוא

  ,אחת ומובילה ראשית ערכאה באמצעות יתנהל גבולות-חוצת פירעון חדלות הליך ,זו גישה פי על•

 "מסייעות"ו "תומכות" ערכאות יהיו זרות במדינות וערכאות ,"האם מדינת" שמכונה במה רוב פי על

.האם במדינת הפירעון חדלות להליך



עקרונות ההכרעה בתביעות החוב

 .השונים הנושים בין אפליה והעדר שוויוני יחס :החוב בתביעות ההכרעה לעקרון היסודי הכלל•

 :החוב בתביעות להכרעה הבאים העקרונות את הכוללת בקשה הגיש הנאמן – 168 'מס בקשה•

  וכלל EGFE תאגידי של הנושים כלל של החוב בתביעות ולהכריע לקבל אותו להסמיך .א

 .זרים נושים הם אם ובין ישראליים נושים הם אם בין ,החייב של הנושים

 בהליכי השתתפות לעניין וזכויותיהם הזרים הנושים כלל של מעמדם כי ולהצהיר לקבוע .ב

 .מישראל נושים של ולזכויותיהם למעמדם זהים יהיו והחייב EGFE של חדלותהפירעון

 יהיה לא ,זר הליך במסגרת ייפרע או נפרע מחובו שחלק זר נושה או מישראל נושה כי לקבוע .ג

  לתאגידי או/ו לחייב המתייחסים בהליכים חלוקה במסגרת חוב אותו בשל תשלום לקבל זכאי

EGFE, משיעור קטן הפירעון בסדר דרגה באותה אחרים לנושים שנפרע החוב שיעור עוד כל 

 .הזר ההליך במסגרת נושה לאותו שנפרע החוב

 זמינה לעיון
באתר הנאמן



האפשרויות להכרעה בתביעות חוב בהונאת פונזי

 :משקיעים של חוב בתביעות בטיפול יסודיות בעיות שתי קיימות "פונזי" בהונאות•

  לבין הקרן סכום בין הבחנה לבצע יש והאם ,החוב בתביעת להכריע צריך כיצד ,הראשונה•

   .שולמו שטרם המובטחים הפיקטיביים הרווחים

  הפונזי הונאת תקופת לאורך למשקיע ששולמו קודמים לתשלומים להתייחס כיצד ,השניה•

 .)אחרים משקיעים של גניבה בכספי שמקורם(

  ב"בארה המשפט בתי כאשר ,עצמה בפני "תורה" הוא החוב בתביעות ההכרעה אופן ,פונזי בהונאות•

 "חלוקתי צדק" של עולם תפיסות על הנשענות ,החוב בתביעות והכרעה חישוב שיטות מספר אימצו

   .שוויוניות מידה ואמות

Last -ה שיטת הן החוב בתביעות להכרעה האפשריות המרכזיות השיטות שלוש• Statement

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



מתווה ההכרעה בתביעות החוב  

 המשקיעים כלפי בעיקר( ביותר וההגונה המתאימה השיטה כי סבור הנאמן ,השונות המתודות בחינת לאחר•

Net -ה היא ,)החייב של הפונזי הונאת של המרכזיים הנפגעים שהם המאוחרים Investment Method,  

 .ב"בארה ביותר והמקובלת הנפוצה השיטה גם שהיא

  כלל את ומפחיתה המשקיע ידי על שהושקע בפועל הכסף של המקסימלי בסכום המשקיע את מזכה היא•

 .השנים לאורך המשקיע של מחשבונו שנמשכו הסכומים

  לרבות המשקיעים ידי על בפועל שהועמדו והכספים בפועל ההשקעות את ורק אך יבחן הנאמן ,זו שיטה לפי
Top( בפועל שהושקעו תוספות Ups( בכסף בין ,בפועל שחולקו הכספים בניכוי ,ההשקעה לסכום )לרבות  

  תאגידי או/ו החייב ידי על למשקיעים שהובטחו הפיקטיביים הרווחים של נטרול תוך ,כסף בשווה ובין )מזומן
EGFE, כספיות הטבות ,"רעיונית חלוקה" – כגון "הנייר על" שניתנו הכספיות ההטבות רכיבי כל ובנטרול  
  ,חדשים משקיעים גיוס בגין( עמלות תשלומי ,")הנייר על(" בונוסים ,)בפועל בתשלום מגובות שאינן( שונות

  .בפועל שהושקע כסף מהווה שאיננו ,אחר הטבה רכיב כל וכן ,)ב"וכיו



מתווה ההכרעה בתביעות החוב  

 
2010בשנת   

השקעה ראשונית  
  100,000על סך 

 דולר
 



מתווה ההכרעה בתביעות החוב  

 לאורך השנים  
 )  Top Ups(תוספות השקעה 



מתווה ההכרעה בתביעות החוב  

חלוקות כספים לאורך השנים  
)Distributions( 



מתווה ההכרעה בתביעות החוב  

הפרשי ריבית והצמדה הן על סכומי ההשקעה 
 והן על סכומי החלוקה  



מתווה ההכרעה בתביעות החוב  

NET -כ שנחשב במשקיע מדובר WINNER,  
 אפס על תעמוד חלוקה לצרכי שלו החוב והכרעת

  .)תידחה ,קרי(



מתווה ההכרעה בתביעות החוב  

NET -כ שנחשב במשקיע מדובר שעשינו בדוגמא ,כאמור• WINNER, תעמוד חלוקה לצרכי שלו החוב והכרעת  

   .)תידחה ,קרי( אפס על

 :קבוצות 3-ל לחלק מקובל "פונזי" בהונאות המשקיעים קבוצות את•

•Net winners investors –   מדובר במשקיעים שקיבלו כספים בסכומים העולים על סכום קרן ההשקעה

 .שהושקע על ידם

•Net loser investors קבוצת משקיעים שקיבלו החזרים כלשהם על סכום  –שקיבלו החזר כלשהו

 .אולם בסכום נמוך מסכום קרן ההשקעה, ההשקעה שלהם

•Net loser investors קבוצת המשקיעים שלא קיבלה החזרים כלשהם  –שטרם קיבלו החזר כלשהו

מדובר בקבוצה שהפגיעה בה כתוצאה מהונאת הפונזי הייתה הפגיעה . על סכום ההשקעה

 .ביותר  הגדולה



סוגיית השערוך  

הפרשי ריבית והצמדה הן על סכומי ההשקעה 
 והן על סכומי החלוקה  



סוגיית השערוך  

 לשלוש ומחולק השנים לאורך יחושב המשקיעים של "הכסף ערך" על ושמירה התשואה שיעור חישוב•

 :תקופות

 הריבית של שנתי ממוצע חישוב –   2006.12.31  ועד בפועל ההשקעה שממועד לתקופה ביחס•

  ,")והצמדה ריבית פסיקת חוק" :להלן( 1961-א"תשכ ,והצמדה ריבית פסיקת לחוק בהתאם הרבעונית

 .הכללי החשב באתר המפורסמת

  המדד עליית שיעור על המבוססת תשואה – 2014.12.31 ועד 2007.1.1 -שמ לתקופה ביחס•

 .לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה באתר שפורסם כפי ,מהשנים אחת בכל השנתית

  )הצמדה ללא( ריבית שיעור – בהליכים פתיחה צו מתן מועד ועד 2015.1.1 שמיום לתקופה ביחס•

 .לשנה 1% של

  יהיה ניתן ,לעיל האמור ההכרעה מנגנון פי על ,החוב מתביעות 100% ייפרעו בו )תיאורטי( במקרה

.הנשיה קופת למצב בהתאם ,כמובן ,והכל ,ושוויוני יחסי באופן שתחולק ריבית של רכיב להוסיף



 .הנושים יתר לכל ביחס ושוויונית זהה להיות צריכה אליהם שההתייחסות סבור הנאמן•

 :הבאים מהטעמים ,מסוימים לפרויקטים בפועל שנעשו ההשקעות את "לצבוע" ניתן לא•

 .ריבר בלו בקרן אחרים למשקיעים "תשואות" חלוקת לצורך ושימשו EGFE לתאגידי הועברו הכספים•

 .הצורך לפי כספים העביר הוא שמתוכו ,כולל POOL -כ הכספים בכל שימוש עשה החייב•

  )EGFE תאגידי כלל מול או הונגריה EGFE מול( הלוואה כהסכמי שהוגדרו חוזיות בהתקשרויות מדובר•

 .מהפרויקטים איזה לבין ההשקעה כספי בין אחרת או קניינית זיקה שנוצרה מבלי

 הרי ,ריבר בלו בקרן במקור שנעשו השקעות של "גלגול"כ נעשו הללו מההשקעות גדול שחלק מאחר•

   .לעיל שפורטו ההכרעה לעקרונות בהתאם אלה משקיעים של החוב להכרעות גם להתייחס שיש

"ישות כלכלית אחת"התנהלות כ
 ,לבן בוקסיט( במונטנגרו השקעות לצורך EGFE תאגידי עם בהסכמים שהתקשרו משקיעים בגורל מה

 ?פרודנט בקרן EGFE דרך כספים שהשקיעו משקיעים וכן ,)ובנטונייט אדום בוקסיט
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 ע והפרקליטות  "ממשקי עבודה מול הרשות לני

 בשליטתו והחברות החייב כנגד מתנהלים ,העולם וברחבי בישראל הפירעון חדלות הליכי לניהול במקביל•

  .ומונטנגרו הונגריה ,ב"ארה ,בישראל פליליים הליכים

 נכסי על גם כמו ,בישראל החייב נכסי כלל על זמניים תפיסה צווי הוטלו ,הפליליים ההליכים במסגרת•

 .)הונגריה ,מונטנגרו ,ב"ארה( הזרות מהמדינות בחלק גם צווים הוטלו ,EGFE ותאגידי שבפירוק החברה

:מרכזיות חיכוך נקודות 3 מייצרים הפליליים ההליכים

  ;הפלילי בהליך הזמניים התפיסה צווי במסגרת שנתפסו והכספים הנכסים לגורל בנוגע מהותיות מחלוקות1.

 הרשויות ידי על שנתפסו )ב"וכיו לפטופים( מידע ונכסי קלסרים ,מסמכים ,לחומרים בנוגע מחלוקות2.

  .הפירעון חדלות להליכי חיוניים ושהם ,הפליליות

 ל"בחו הגורמים לרבות ,וכלכלה מיסוי ופרקליטות ע"לני הרשות עם הזכויות ומימוש בתפיסה תיאום פעולות3.

.)ב"בארה DOJ -ה כדוגמת(



פעולות מרכזיות שנעשו מאז תחילת הליכי חדלות הפירעון

הצעדים 
הבאים

מאמצים  
למיצוי  
ומימוש  
הזכויות  

והפרויקטים  
במונטנגרו

ממשקי  
עבודה מול 

ע "הרשות לני
והפרקליטות 

מתווה 
הכרעה 

בתביעות  
 החוב

בחינה של  
היקף 

החובות 
ומצבת 
הנשייה

חקירות  
והליכי 

ליטיגציה 
לגביית  
כספים

השתלטות  
על תאגידים

ונכסים 
ברחבי  
העולם

מיפוי של 
נכסים 
ברחבי 
העולם



 במונטנגרו והפרויקטים הזכויות ומימוש למיצוי מאמצים

   פרויקט הבוקסיט הלבן
 Unipromאחוז ממניות  100% -המחזיקה ב,CEI  בחברת 80% -אחזקה של החייב ב

White Bauxite )UWB(, שהיא החברה המחזיקה בפרויקט הבוקסיט הלבן)  בעלת

 1200 -רשומה כבעלת המקרקעין בו מצוי המכרה בשטח של כ, שנה 30-זיכיון כרייה ל

 ).ונכסים נוספים, דונם
 

  –המינרלים המצויים במכרה הם 
 ).לצורך סלילת כבישים ולתעשיית הבניה(אבן גיר •
 .REFRACTORY)-סוג של מינרל עמיד לחום שהוא מתאים לתעשיית ה(בוקסיט לבן •
 

 או מי מטעמו פועלים /אולם החייב ו, CEI-הנאמן השתלט על אחזקות החייב ב
 .לבטל זאת באמצעות נקיטת הליכים משפטיים שונים במונטנגרו



 במונטנגרו והפרויקטים הזכויות ומימוש למיצוי מאמצים

  פרויקט הבוקסיט האדום
  מחברת 50% לרכישת 14.12.20 מיום 'פיוביץ וסלין לבין החייב בין חתום הסכם•

Uniprom Metali אירו מיליון 5 של לסך בתמורה. 

  משמש אדום בוקסיט( פעילים אדום בוקסיט מכרות 4 מטאלי יוניפרום בבעלות•

 כל כאשר ,גיאולוגיות וחפירות בדיקות בשלב נוסף ומכרה ,)לאלומיניום גלם חומר

 .שנה 30 של לתקופה מונטנגרו ממשלת של ממשלתי זיכיון מחזיק מכרה

  אירו מיליון 5 -ה את הקופה לידי להשיב ומסרב ,הרכישה להסכם מתכחש 'פיוביץ•

 .משקיעים מכספי אליו שהועברו
 



 במונטנגרו והפרויקטים הזכויות ומימוש למיצוי מאמצים

 הבנטונייטפרויקט 
MMM  (MIGHTY בחברת 80% -ב החייב של אחזקה• MONTE MINE)שהחזיקה 

Uniprom  בחברת 50%-ב 30.6.21 ליום עד Bentonite )UB( החברה שהיא 

  הנקרא חומר של שנה 30-ל כרייה זיכיון בעלת( הבנטונייט בפרויקט המחזיקה

   .)המכרה מצוי בה בקרקע בעלות וכן ,בנטונייט

 משפטי הליך בניהול צורך יש ;MMM -ב החייב אחזקות על השתלט הנאמן•

UNIPROM-ב 50% -ה את להשיב במונטנגרו BENTONITEכדין שלא שניטלו 

 .'פיוביץ ידי על תמורה וללא
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 ?מה צפוי בעתיד –הצעדים הבאים 

המשך נקיטת פעולות תפיסה ומימוש נכסים בישראל וברחבי העולם

לרבות הליכי גבייה  , המשך נקיטת הליכי הליטיגציה בישראל ובעולם

לרבות תביעות  , נקיטת הליכים נוספים בישראל ובעולם למיצוי זכויות כספיות של קופת הנשייה
CLAWBACKS

פרויקט הבנטונייט ופרויקט  , פרויקט הבוקסיט הלבן–נקיטת פעולות למיצוי הזכויות בפרויקטים במונטנגרו 
הבוקסיט האדום

168הכרעה בתביעות החוב לפי החלטת בית המשפט שתינתן בבקשה 

בכפוף להתקיימות  ( 2023חתירה ושאיפה לכך שחלוקת דיבידנד ראשון לנושים תיעשה במחצית השניה של 
).התנאים שבשקף הבא



 ?מה צפוי בעתיד –הצעדים הבאים 

 :התנאים ההכרחיים לחלוקת דיבידנד ראשון לנושים בלוחות הזמנים המפורטים לעיל

 ;באמצעות הגעה להסדר מול פרקליטות מיסוי וכלכלה, בישראל ובעולם, הסרה של צווי התפיסה הזמניים. 1

 ;)הישראלים והזרים(דיון והכרעה בכלל תביעות החוב של כלל הנושים . 2

בין אם מתוך הליכי הליטיגציה ובין אם  , עיקריים וגביה של כספים לקופת הנשיה/מימוש נכסים מרכזיים. 3

 .מהכספים והנכסים המוחזקים במונטנגרו

  

חשוב להדגיש כי ישנה אי וודאות גדולה הן לגבי לוחות הזמנים והן ביחס לתוצאות  

 .הכספיות


