
 יפו , תל אביב2022 אפרילב 7היום, 

 המחוזי  בבית משפט
 יפו  -בתל אביב 

 15599-05-21חדל"ת 
 36982-05-21חדל"פ 
 21509-10-21חדל"ת 

 __ בקשה מס' 
 חגי ברנר  פטבפני כב' סגן הנשיא השו 

 חוק חדלות פירעון;  2018- חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח בעניין: 
 תקנות חדלות פירעון;  2019-ושיקום כלכלי, תשע"ט תקנות חדלות פירעון  ובעניין: 

   
 )בפירוק( 513559237חברת אי. ג'י. אף. אי ישראל בע"מ ח.פ.  ובעניין: 

 יפו  –, תל אביב 36מרחוב ש"י עגנון 
EGFE   ישראל

 בפירוק; 
ו/או  11432093עו"ד ליאור דגן, נאמן לנכסיו של מיכאל בן ארי ת.ז. ישראלית מס'  ובעניין: 

  567328419מייקל דיויד גרינפילד מס' דרכון אמריקאי 
 נדב שפר ו/או רומן פלצמן ו/או צבי קרל דבורי ביטון זיני ו/או באמצעות ב"כ עוה"ד  

 עורכי דין  -ממשרד פירט, וילנסקי, מזרחי, כנעני 
  6701101(, תל אביב 35)מגדל עגול, קומה  1מרכז עזריאלי 

 ;הנאמן  03-6097797; פקס: 03-6070800טל: 
 )בפירוק(  EGFE Hungary KFT ובעניין: 

Company number: 13-09-201316 

2330 Dunaharaszti, Baktay utca 26. I. em. 25., Hungary   
 בפירוקהונגריה  EGFEבאמצעות עו"ד ליאור דגן, נאמן של  

 באמצעות ב"כ עוה"ד דבורי ביטון זיני ו/או נדב שפר ו/או רומן פלצמן ו/או צבי קרל 
 עורכי דין –ממשרד פירט, וילנסקי, מזרחי, כנעני 

  6701101(, תל אביב 35)מגדל עגול, קומה  1מרכז עזריאלי 
  03-6097797; פקס: 03-6070800טל: 

   
   Zlatan Halilovic -זלאטן חלילוביץ  . 1 ובעניין: 

 008534092תעודה מספר , JMBG 0608979170007, אזרח ותושב סרביה
 , שכתובתו:3492479Xמס'  לפי דרכון  שוויץוכן אזרח 

BEOGRAD, VRAAR, BOKELJSKA 005/2/5, Serbia 
 עורכי הדין:  באמצעות באי כוחו ממשרד 

INTERLAW (Ž-2009-475, Reg. No. 60501) 

Srb - 11000 Belgrade Kraljice Natalije no. 23a / IV  
Tel: + 381 11/3442521, 3442522, Fax: +381 11/3442523  
E-mail: info@interlaw.rs  זלאטן /1המשיב ; 

 , שכתובתו:Zarko Halilovic – זרקו חלילוביץ. 2 
Generala Zivka Pavlovica 8, 11000 Beograd, Serbia  זרקו; 2המשיב/ 

   - Oxyhealthחברת . 3 
PRIVREDNO DRUŠTVO OXYHEALTH BALKANS DOO 

BEOGRAD-VRAČAR, Registration number: 21539473 
 שכתובתה:

NIKOLAJA HARTVIGA 9, 6/24, Beograd-Vračar, VRAČAR, Serbia 

 /3המשיבה 
 ; Oxyhealthחברת 

  – East Westחברת . 4 
EAST WEST INVEST AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), 

Registration number: 7252194 
 שכתובתה:

Bulevar Zorana Đinđića 121, Beograd-Novi Beograd, NOVI BEOGRAD, 

Serbia 

 /4המשיבה 
 ; East Westחברת 

   
בן : ובעניין  דויד  מס'  -מיכאל  ת.ז.  ישראלי  אזרח  גרינפילד    11432093ארי  דיויד  מייקל  ו/או 

MICHAEL DAVID GREENFIELD    ו/או דויד יוביץ'    567328419מס' דרכון אמריקאי
(DAVID JOVIC ) 

Michael David Greenfield Citizen of the United States of America 

passport number: 567328419 issued by the United States of America on 

August 1, 2019, valid until 31.07.2029 

David Jović with residence in Belgrade, Vračar, st. Dubljanska no. 013/2/6, 

born on July 26, 1959 in Los Angeles, USA, PIN: 2607959710391 Serbian 

passport number 014946558 Issued on 17.1.2020 
 שלום גולדבלטבאמצעות עוה"ד 

 עורכי דין –גולדבלט גינדס יריב ממשרד 
 5268102גן -)בית גבור ספורט( רמת 7דרך מנחם בגין מרחוב 

7549934-03; פקס: 7549933-03טל':   החייב;  /5המשיב  
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 הממונה על הליכי חדלות פירעון ובעניין: 
 באמצעות עו"ד אילון בריל ו/או שרון קשפיץ 

 תל אביב 9040ת.ד.  2מרח' השלושה 
 הממונה;  02-6462502; פקס:  03- 6899695טלפון: 

 בקשה למתן הוראות 

 בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת, כדלקמן:  

סך   ו/או לקופת הנשיה של החייב   לנאמןולהשיב לשלם  "(  1המשיב " או "זלאטן)להלן: " 1למשיב להורות  .א

 אירו, שהועברו לידי זלאטן שלא כדין, ושמקורם בכספי תרמית והונאה.   580,000כולל של  

כמפורט בסעיפים  אירו,    1,000,000לשלם לנאמן ו/או לקופת הנשיה של החייב, סכום של   1משיב  להורות ל .ב

 להלן.   34-40

  60,000הונגריה סך של    EGFEלחברת    השיבשלם ולל"(  2המשיב  " או "זרקו)להלן: "  2להורות למשיב   .ג

  22.3.21ביום    2דולר ארה"ב שהועברו למשיב    100,000  וכן סך של  ,25.2.21ביום    2אל המשיב  אירו שהועברו  

 . הונגריה EGFEמחשבונות הבנק של חברת  

  500,000הונגריה סך של    EGFEלחברת  ולהשיב  , לשלם  "(Oxyhealth  חברת)להלן: "   3להורות למשיבה   .ד

, שהועברו  ארה"ב  דולר  19,624סך של  ו דולר ארה"ב,    3,394  סך של  דולר ארה"ב,  93,833אירו, סך של  

  116,851וסך של    אירו  500,000ו/או עבורה, ובסך הכל סך של    Oxyhealthלחברת  הונגריה    EGFEמחשבון  

 . דולר ארה"ב

  500,000הונגריה סך של    EGFEלחברת    לשלם ולהשיב   "(East West  חברת)להלן: " ,  4להורות למשיבה   .ה

 .  30.3.21הונגריה ביום  EGFEאירו, שהועברו אליה מחשבון 

 קופת הנשייה בגין בקשה זו, לרבות שכ"ט עו"ד.    בהוצאות המשיביםאת לחייב  .ו

לתחום   דנן מוגשת לבית המשפט הנכבד בקשה לקביעת אופן ההמצאה מחוץ  כי במקביל להגשת הבקשה  יצוין 

למשיב    1-4למשיבים   בישראל(5)ההמצאה  כוחו  באי  באמצעות  תיעשה  החייב,  תקנה  ,  לדרישת  בהתאם   ,167 

 . 2018-תשע"ט  לתקנות סדר הדין האזרחי 

אל המשיבים   הונגריה  EGFEשו מחשבונות החייב ו/או חשבונות  בהעברות כספיות ספציפיות שנעבקשה זו עוסקת  

, והיא איננה עוסקת בעילות תביעה נוספות ו/או בדרישות כספיות אחרות ו/או בסוגיות שאינן חלק מהבקשה 1-4

הונגריה ו/או מי מהתאגידים שבשליטת החייב כלפי המשיבים    EGFEהנדונה, שיש לקופת הנשיה של החייב ו/או  

 מי מהם.  או  1-4

 : ואלה נימוקי הבקשה

 רקע בתמצית  .א

 EGFE USA -ו EGFE Hungary KFTבאמצעות החברה שבפירוק ותאגידים זרים נוספים ובראשם  -החייב  .1

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

 (.  2007משנת 

 כאמור.  EGFEהחייב היה גם דירקטור, מורשה חתימה, ובעל השליטה בתאגידי   .2

בקרן בלו    להשקיע כספים אלה בשם הלקוחות  ווהתיימר  ,כספים מלקוחות  גייסו  EGFEהחייב ותאגידי   .3

 .  הכספיםאת  ו אך למעשה מעולם לא השקיע, (Blue Riverריבר )
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זאת,  .4 )להלן  EGFE  במקום  רבעוניים  או  חודשיים  חשבון  דוחות  ללקוחותיה  חשבון"  :שלחה  "( דוחות 

פיקטיבית מסחרית  פעילות  מעולם,המציגים  נעשו  שלא  ריבר  בלו  בקרן  פיקטיביות  השקעות  ורווחים    , 

 שמעולם לא נוצרו בפועל.   פיקטיביים

בדוחות   .5 המופיעים  פיקטיביים  רווחים  כולל  כסף,  למשוך  ביקשו  לקוחות  שלהם,    החשבוןכאשר 

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

 אחרים.  

,  JPMorgan Chaseלכל לקוח תדפיס בנקאי מזויף של בנק    EGFEלדצמבר של כל שנה, הפיקה    31בכל   .6

היתרות הפיקטיביות המוחזקות עבור   -במצגים תרמיתיים  -בו הוצגו כלפי הלקוחות שהוא בנק אמריקאי, 

 כל לקוח בבנק.  

שנים,   15  - המדובר בהונאת המונים הידועה כ"פונזי", שנעשתה באופן שיטתי ומתוחכם במשך למעלה מ .7

ובמהלכם נוצרו חובות בהיקף כולל    במסגרתה החייב גנב, רימה, זייף והונה אלפי משקיעים לאורך השנים,

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

היה עירוב נכסים וכספים מוחלט, כאשר החייב היה הגורם הבלעדי שקיבל    EGFEתאגידי    בין החייב לבין .8

ב הנכסים  עירו  בסכומים של עשרות מיליוני ₪.שביצע  החלטות בתאגידים אלה, לרבות משיכות פרטיות  

וכן בין החשבונות    EGFEוהכספים המוחלט בין חשבונות וכספי החייב לבין החשבונות והכספים של תאגידי  

ל"ישות כלכלית ועסקית    EGFEבינם לבין עצמם הופכות את החייב ותאגידי    EGFEוהכספים של תאגידי  

 , שהוחזקה, נשלטה, ונוהלה על ידי החייב. 1אחת" 

 ההליכים הפליליים כנגד החייב, והליכי חדלות פירעוןמעצרו של החייב,  .ב

פתחה הרשות לניירות ערך בחקירה פלילית נגד החייב והחברות שבשליטתו בגין שורה    2021בחודש אפריל   .9

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

 ור הלבנת הון בישראל.  הלבנת הון, לפי חוק איס 

, הפכה החקירה הפלילית נגד החייב לחקירה גלויה, החייב נעצר לחקירה, ודבר מעצרו של  6.4.2021ביום   .10

 החייב והחקירה הפלילית פורסמו בהרחבה בכלי התקשורת. 

שוחרר למעצר בית תחת תנאים מגבילים, שכללו הפקדת הדרכון שלו )הישראלי והאמריקאי(, וניתן  החייב   .11

 נגדו צו איסור יציאה מישראל. 

החייב הפר את תנאים המגבילים שהוטלו עליו, ולא הגיע לחקירה נוספת ברשות לניירות ערך. בתחילת חודש   .12

)ביום   בדויה    5.5.2021מאי  זהות  תחת  תורכיה(,  )דרך  למונטנגרו  מישראל  החייב  נמלט  לכך(,  בסמוך  או 

 ייזנשטאט, חבר אישי של החייב.   ובאמצעות דרכון מזויף ששייך לאדם בשם נחום א 

 של האינטרפול. Red Noticeכנגד החייב קיימת התראת   .13

  26.5.2021, וביום  שבפירוק  הליכים נגד החברה  תצו פתיח על ידי בית המשפט הנכבד  ניתן    12.5.2021ביום   .14

 .  כנגד החייב פתיחת הליכים ניתן צו

 
  דינו   לפסק  73פס'  ,  "(פס"ד ענבל אור)להלן: "  (19.03.2018)נבו    אור סיטי נדל"ן מקבוצת ענבל אור בע"מ נ' עו"ד איתן ארז  8263/16ע"א    1

 . מינץ  השופט' כב של
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ביום   .15 עוד  הנאמן,  על    12.5.2021לבקשת  האוסר  דיספוזיציה  איסור  צו  הנכבד  המשפט  בית  ידי  על  ניתן 

 דיספוזיציה כלשהי בנכסי החייב.  

 משפחת חלילוביץ'פיוביץ' ובני בין החייב לבין  הקרובה  מערכת היחסים .ג

ניירות ערך בדרישה  על ידי הרשות ל  EGFEואילך ובעקבות פניות שנעשו אל החייב ואל    2018החל משנת   .16

לקבלת מידע ומסמכים, החל החייב להעמיק את אחיזתו בבלקן בכלל ובמונטנגרו בפרט, תוך שהוא בונה  

 לעצמו "תוכנית מילוט" ליום סגריר.  

, ניהלו מערכת יחסים אישית ועסקית קרובה,  3פיוביץ'  מר וסליןעומד    שבראשם  2החייב ותאגידי יוניפרום  .17

יוניפרום  (  EGFE)בעצמו ו/או באמצעות תאגידי  במסגרתה העביר החייב   ולפיוביץ' באופן אישי  לתאגידי 

מיליוני אירו )בערכים נומינליים(, שמקורם בכספי הונאת    20-כספים ונכסים בהיקף מצטבר של למעלה מ

 הפונזי של החייב. 

כשותפו העסקי של החייב  משמש  פיוביץ'; זלאטן  בין החייב לבין  ש  במערכת הקשריםזלאטן הוא איש מפתח   .18

ובעיקר משמש כחוליה מקשרת בין החייב  ,  )לרבות מול פיוביץ'(  , כמתורגמן שלו עסקים ובמיזמים שוניםב

 לבין פיוביץ'.  

גם כיום, זלאטן הוא גורם מרכזי המסייע לחייב להסתתר, להבריח נכסים וכספים, מסייע לו באופן אקטיבי   .19

ו ובסרביה, ונוקט בהליכים שונים ובפעולות שונות שמטרתם לפגוע  לסכל ולחבל בפעולות הנאמן במונטנגר 

טובת החייב,   האישית,  טובתו  לשרת את  ובמטרה  הנושים,  לטובת  הנכסים  הנאמן למקסם את  במאמצי 

 וטובת פיוביץ'.  

במובנים רבים, זלאטן משמש ידו הארוכה של החייב, ומבצע מטלות רבות שהחייב איננו יכול לבצעם בעצמו,   .20

 מגבלות התנועה שלו.   בשל

עתק .21 סכומי  לזלאטן,  ובמיוחד  חלילוביץ',  למשפחת  החייב  העביר  היכרותם,  אירו  בתקופת  מיליוני  ,  של 

בנוסף, החייב  שמקורם בכספי הונאת הפונזי, ושגויסו והועברו בעיקר מחשבונות החברה שבפירוק בישראל.  

במונטנגרו, כדוגמת מיזם הבוקסיט הלבן    מניות במיזמים עסקיים שונים  –ללא תמורה    –העניק לזלאטן  

(, ומיזם הבוקסיט האדום )החייב  5MMMממניות חברת    20%(, מיזם הבנטונייט )4CEIממניות חברת    20%)

 הבטיח לזלאטן מניות בחברת יוניפרום מטאלי, מתוך החזקות החייב(.

' כמנהל ודירקטור בחברות השונות שבשליטת החייב, תפקיד אותו ניצל  זלאטן מונה על ידי החייב ופיוביץ .22

הנושים;   מפני  ונכסים  כספים  להבריח  ולפיוביץ'  לחייב  לסייע  וזלאטן  כדי  לחייב  סייע  אקטיבית  מסייע 

על מסמכים שונים שמטרתם לסייע לפיוביץ'    להבריח נכסים, מסייע לחייב להסתתר מפני הרשויות, וחתם

 לתאגידים שבשליטת החייב.   נכסים וכספים השייכים לחייב ו/אוולהבריח אליו  

 
ו/או כל תאגיד     Uniprom D.O.O, Uniprom Metali D.O.O. Niksic, , Uniprom Hoteli"תאגידי יוניפרום" בבקשה הנדונה משמעם:    2

 אחר בשליטת פיוביץ'. 
 , אזרח ותושב מונטנגרו VESELIN PEJOVICוסלין פיוביץ'  3

Veselin (father`s name Radomir) Pejovic, from Niksic, Marka Biljurica no. 6, holder of personal identification Number 

0511959260014, ID Card Number 272790647 issued by the Ministry of the Interior - Regional Unit Niksic, passport of 

Montenegro no: 855342408 
מהון המניות שלה והועברו לידי הנאמן   80%, שהחייב היה רשום כבעלים של  MENTSCENTRAL EUROPIAN INVESTחברת    4

 מוחזקים על ידי זלאטן(.  20% -)יתרת ה
הועברו לידי    MMMממניות החברה )כיום, מניות החייב בחברת    80%, שהחייב רשום כבעלים של  MIGHTY MONTE MINEחברת    5

 הנאמן(.
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כמורשה    - בהם העביר זלאטן    ,23.6.2021מסמכים עליהם חתם זלאטן ביום    "1כנספח " מצ"ב, לדוגמה,  

, לידי  מהון המניות( בחברת יוניפרום בנטונייט  50%)   MMMאת אחזקות חברת   -  MMMחתימה של חברת  

 (, ללא תמורה.  Uniprom DOOחברה בשליטת פיוביץ' )חברת 

,  INTERLAWמשרד עורכי הדין הסרבי המייצג את החייב בכל ההליכים שמנהל החייב כנגד הנאמן, משרד   .23

הוא משרד עורכי הדין המייצג את זלאטן במאבקים שזלאטן מנהל כנגד הנאמן במונטנגרו ובסרביה, ומדובר  

 (; Ivana Stančetićועו"ד   Vladan Jevtic)עורכי הדין  אותם עורכי דיןב

דרכונים )בידי    הנפקת , הוא חבר ילדות של פיוביץ', ואחד מעיסוקיו הוא  Faruk Halilovicאביו של זלאטן,   .24

הנאמן אינדיקציות כי החייב הצליח להוציא דרכון סרבי, למרות שאין לו זכאות לדרכון סרבי, בסיוע של  

; בכוונת הנאמן   Oxyhealth, שהוא גם שותף בחברתDjoko Krivokapicואדם נוסף בשם  פארוק חלילוביץ'  

לפנות אל הגורמים המוסמכים בסרביה במטרה לברר כיצד הצליח החייב לקבל אזרחות סרבית ודרכון סרבי,  

 בנוסף לאזרחותו הישראלית והאמריקאית(. 

 ץ' השבת כספים שהועברו שלא כדין לידי זלאטן וזרקו חלילובי .ד

ו/או באמצעות   .25 בעצמו  הפירעון, העביר החייב,  להליכי חדלות  הונגריה,    EGFEבמהלך התקופה שקדמה 

 כמפורט להלן.סכומי עתק לזלאטן ולבני משפחתו, 

התחייב להשיב את הכספים עד ליום    , כאשר זלאטן אירו  190,000סך של  העביר החייב לזלאטן    24.5.19ביום   .26

אלפי אירו, מצ"ב    190ע לסך של  ג, בנו24.5.19העתק הסכם הלוואה בין החייב לבין זלאטן מיום    ;  29.11.21

 לבקשה;   "2"כנספח 

  17.1.22אלפי אירו; ביום    190שלח הנאמן מכתב דרישה אל זלאטן בנוגע להשבת הסך של    22.12.21ביום   .27

לאטן בסרביה כי הנאמן איננו מוסמך לפעול בנכסי החייב, תוך שהם כופרים בסמכות  השיבו באי כוחו של ז

 הנאמן וביכולתו לפעול בנכסי החייב;  

העתק מכתב התשובה של באי כוח    ";3"כנספח  מצ"ב  אלפי אירו    190בנוגע לסך של  העתק מכתב הדרישה  

 לבקשה;   ";4"כנספח "ב מצ )מתורגם לאנגלית(אלפי אירו  190בעניין הדרישה להשבת  זלאטן

של    05.07.2019ביום   .28 סך  לזלאטן  החייב  "הסכם    90,000העביר  על  הצדדים  חתמו  במקביל  כאשר  אירו, 

 הלוואה";  

 ";5"כנספח אלפי אירו, מצ"ב  90העתק הסכם ההלוואה שנחתם בנוגע לסך של  

מו על הסכם הלוואה נוסף  אירו, והצדדים חת  300,000העביר החייב לזלאטן סך נוסף של    08.10.2020ביום   .29

 בנוגע לסכום זה.  

 ";6כנספח "מצ"ב  אלפי אירו 300בנוגע לסך של   08.10.2020העתק ההסכם מיום  

של   .30 לזלאטן סכום מצטבר  שגויסו    580,000בסך הכל, העביר החייב  וגניבה,  הונאה  בכספי  אירו, שמקורו 

 בישראל, ומקורם בישראל.  

)זרקו חלילוביץ'(   2הונגריה לחשבון הבנק של המשיב  EGFEהועבר מחשבון הבנק של   25.2.21בנוסף, ביום  .31

סכום נוסף    2הונגריה לידי המשיב    EGFEהועבר מחשבון הבנק של    22.3.21אירו, וביום    60,000סכום של  

 .  דולר ארה"ב 100,000של 
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  EGFEהונגריה, הכוללות את העברות הכספים הנ"ל מחשבון    EGFEהעתק התנועות מחשבון הבנק של  

 ";7"כנספח הונגריה לזרקו חלילוביץ', מצ"ב 

בכספי משקיעים   .32 הנ"ל מקורם  של החייב, שמקורם  כל הכספים  הפונזי  הונאת  שגויסו בתרמית במסגרת 

 ל. בישראל, ושגויסו מישרא 

הונגריה, בין    EGFEלהשיבם לידי קופת הנשיה של החייב ו/או לידי    2-ו   1מדובר בכספים שעל המשיבים   .33

 לחוק חדלות פירעון.  221 -ו  220השאר, מכוח הוראות סעיפים 

,  MMMובחברת    CEIמניות בחברת    –במתנה וללא תמורה    –בנוסף לסכומים הנ"ל, החייב העניק לזלאטן   .34

 חת מהחברות.  בכל א  20%בשיעור של 

לידי הנאמן הגיעו התכתבויות ומסמכים מהם עולה כי זלאטן והחייב התקשרו ביניהם בהסכם, לפיו המניות   .35

ידי זלאטן  MMMובחברת    CEIשניתנו לזלאטן בחברת   על  , מקורם ב"הלוואה המירה", שניתנה כביכול 

 לחייב.  

האישית של החייב(, בצירוף ההסכם )בסרבית  העתק תכתובת מייל בין החייב, זלאטן, ואנה קנזביץ' )העוזרת  

 לבקשה; "8"כנספח ובאנגלית(, מצ"ב 

  20%מהמסמכים וההתכתבויות עולה כי החייב וזלאטן רקמו עסקה פיקטיבית שבמסגרתה זלאטן יקבל   .36

אירו "הלוואה" שכביכול העמיד זלאטן לטובת החייב    1,000,000, כנגד  MMMמחברת    20% -ו  CEIמחברת  

 . Tara 106 -לצורך רכישת הדירה ב

(, ולאחר מכן הפכה  1.1.20הייתה, כביכול, של זלאטן )עד    Tara 106  - עוד צוין כאילו "הבעלות" בדירה ב .37

  20%אירו, בדרך של העברת    1,000,000להיות בבעלות החייב, שפרע את ה"הלוואה" שהעמיד לו זלאטן בסך  

 .MMM-ו  CEIממניות 

ב .38 הדירה  של  הבעלים  ונותר  היה  החייב  שכן  פיקטיבי,  במהלך  היה  מדובר  למעשה,  ,  Tara 106  -הלכה 

מתוך חשבונות החייב בהונגריה, שמקורם בכספים שגייס במרמה  במלואה  והתמורה בגין הדירה שולמה  

, ולא  Tara 106  - רה, זלאטן לא מימן את רכישת הדירה בבכל מק  בישראל, ושהועברו מישראל להונגריה.

 העביר כספים כלשהם בקשר אליה. 

של   .39 הסך  את  הנשיה(  קופת  )באמצעות  לחייב  לשלם  זלאטן  על  אלה,  שזלאטן  אירו,    1,000,000בנסיבות 

, בדיוק כפי שנקבע במערכת ההסכמית שבין  MMM-ו  CEI  -מהמניות שקיבל ב   20%לשלם בגין    התחייב

 לבין זלאטן.  החייב

של   .40 סך  על  עומד  זלאטן  של  למועד הגשת הבקשה, החוב  )בצירוף הפרשי הצמדה    אירו  1,054,121.39נכון 

 וריבית כדין(.  

 הונגריה   EGFE -כספים שהועברו שלא כדין מ .ה

 East Westולחברת  Oxyhealth לחברת  

  ייבוא  בתחום  העוסקת   ,בסרביה  המאוגדת   חברה  היא  ,D.O.O Balkans OxyHealth  חברת  ,3  המשיבה .41

  וזלאטן   שהחייב  ,הישראלית(  בע"מ  אוקס  לייף  בטר  חברת  כמו  )בדיוק  בלקןב  ניידים   היפרבריים  תאים  של

 הקמתה.   את יזמו
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 "; 9"  כנספח  מצ"ב  לאנגלית(,  תרגום  )בצירוף  Oxyhealth  לחברת  ביחס  בסרביה  החברות   רשם  תדפיס  העתק

  מילאדינוביץ'   נמניה   מר  הוא   הרשום  הדירקטור  כאשר  ,זלאטן  של   היא  Oxyhealth  בחברת   הרשומה   הבעלות  .42

 . (זלאטן  של זוגו בת , מריה של  ו)אחי

  )אחד   לזרוביץ'  לאריהו  ,Krivokapic Djoko  למר  Oxyhealth  בחברת  מסוימים  אחוזים   נתן  החייב .43

   החייב(. של הותיקים המשקיעים

  כאשר   ,Oxyhealth  לחברת  הונגריה   EGFE  של  הבנק  מחשבון  אירו   500,000  של  סך   הועבר  17.8.2020  ביום .44

 הלוואה.  הסכם נחתם  במקביל

  העתק  לבקשה;  "10"  כנספח   מצ"ב  ,Oxyhealth  חברת   לבין  הונגריה   EGFE  בין  ההלוואה  הסכם   העתק

 ";11"  כנספח מצ"ב  ,אירו  500,000 של בסך Oxyhealth לטובת הבנקאית  ההעברה  אישורי

דולר    3,394דולר ארה"ב,    93,833סך של    -הונגריה הובערו סכומים נוספים    EGFEכמו כן, מחשבון הבנק של   .45

  116,851  -ו אירו 500,000ו/או עבורה, ובסך הכל סך של  Oxyhealth, לחברת ארה"ב דולר 19,624-ארה"ב, ו

   ;דולר ארה"ב

  לבני   קשורה  ופעילותה  ,בסרביה  המאוגדת  חברה  היא  ,INVEST WEST EAST  חברת  ,4  המשיבה .46

 חלילוביץ'.  משפחת

  חברת   -  4  משיבהל  אירו  500,000  של  סכום  הונגריה EGFE  של  הבנק  מחשבון  החייב העביר ,3.202103.  ביום .47

West East.   

  העברת   אישור  של  עותק  וכן  ,West East  -ל  הכספים  להעברת  במקביל  שנחתם  ההלוואה  הסכם  העתק

 "; 13" -ו "12"  כנספחים בהתאמה  מצ"ב , West East לטובת הכספים

בדרישה כי הכספים שהועברו אל    East Westהונגריה אל חברת    EGFEפנה הנאמן של    13.3.2022ביום   .48

חדלות הפירעון ושמקורם בכספי הפונזי, יוחזרו ויושבו לקופת הנשיה של  בסמוך להליכי    East Westחברת  

EGFE   .הונגריה 

  ";14כנספח "מצ"ב  East Westלחברת  הונגריה  EGFEהעתק פניית  .49

הונגריה, אישרה את קבלת הכספים, ודחתה את    EGFEלדרישת    East Westהשיבה חברת    21.3.2022ביום   .50

 הונגריה.   EGFE-החובה להשיבם ל

 ";15כנספח "מצ"ב )בצירוף תרגום לאנגלית(  East Westהעתק מכתב התשובה של חברת 

  - ו אירו    1,000,000, בהיקף כולל של  East Westולידי חברת    Oxyhealthכל הסכומים שהועברו לידי חברת   .51

ארה"  116,851 שבפירוקבדולר  החברה  באמצעות  בתרמית  שגויסו  החייב,  של  הונאה  בכספי  מקורם   ,  ,

 .  3-4והועברו מהחברה שבפירוק להונגריה, ומשם למשיבות  

חלילוביץ .52 ומשפחת  ידי החייב  על  בכספי מרמה שהוברחו  ו/או  מאחר שמדובר  שבשליטתם  אל תאגידים   '

להשיב את הכספים, וזאת מכוח הוראות סעיפים    3-4הקשורים אליהם, הרי שמוטלת חובה על המשיבות  

 לחוק חדלות פירעון.   221 -ו  220
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 בנוגע להונאות פונזי דוקטרינת הברחת הנכסים   -לחוק חדלות פירעון  221סע'  . ו

"  221סע'   .53 פעולה  שכותרתו:  נכסיםביטול  " הוא סעיף שעיגן חקיקתית את דוקטרינת "הברחת  להברחת 

 הנכסים", שנוצרה והתפתחה בעיקר בפסיקה של בתי המשפט בישראל.  

לחוק חדלות הפירעון האנגלי    423לחוק אימץ, למעשה, דוקטרינות הקיימות במשפט האנגלי )סע'    221סע'   .54

(1986  Insolvency Act  'וק פשיטת רגל האמריקאי  לח  548( ובמשפט האמריקאי )סע-  US Bankruptcy 

Code  ,)  על נושי החייב מפני פעולות המכוונות להבריח נכסים וכוללות יסוד נפשי של כוונה  הגנה  שתכליתן

 פסולה להבריח או לרמות. 

 נקבעו שתי חזקות והנחות יסוד.  בהלכה הפסוקה בארה"ב, להונאות פונזיבנוגע   .55

הראשון .56 היסוד  תח   -  עקרון  בהגדרה  ממועד  הם  שבפירוק  החברה  ו/או  החייב  הפונזי,  חדלי  "ילת  גופים 

ממועד תחילת  החייב מצוי  , קבע בית המשפט העליון בארה"ב כי בהונאת פונזי  6. בפרשת קנינגהם"פירעון

יתרה מזו,   ומעמיקה ככל שהונאת הפונזי נמשכת., שהולכת חדלות פירעון הפונזי ובאורח תמידי במצב של

בשורה של פסקי דין כי חדלות הפירעון של חייב המנהל הונאת    -פעם אחר פעם    - בתי המשפט בארה"ב קבעו  

 7.("Matter of Law"פונזי הוא חזקה חוקית )

  - שמבוצעת על ידי החייב היא    כל העברה כספיתהוא שבהונאת פונזי ישנה חזקה לפיה    עקרון היסוד השני  .57

. הרעיון שעומד ביסוד החזקה הנ"ל פורט, למשל, על ידי  ובכוונת הברחה  ונת תרמיתבכומלווה    -  בהגדרה

 בית המשפט בארה"ב בפרשת מריל נ' אבוט, כדלקמן:

One can infer intent to defraud future undertakers from the mere fact that a debtor was 

running a Ponzi scheme. Indeed, no other reasonable inference is possible. A Ponzi 

scheme cannot work forever. The investor pool is a limited resource and will 

eventually run dry. The perpetrator must know that the scheme will eventually 

collapse as a result of the inability to attract new investors. The perpetrator 

nevertheless makes payments to present investors, which, by definition, are meant 

to attract new investors. He must know all along, from the very nature of his 

activities, that investors at the end of the line will lose their money. Knowledge to 

a substantial certainty constitutes intent in the eyes of the law and a debtor's 

knowledge that future investors will not be paid is sufficient to establish his actual 

intent to defraud them8 

 

כל תשלום או העברה  היא כי  ת פונזי נקודת המוצא בהונאכי  -פעם אחר פעם   - בתי המשפט בארה"ב קבעו  .58

)בין אם מדובר בפירעון של קרן ההשקעה ובוודאי כאשר מדובר בפירעון של רווחים פיקטיביים( היא    לנושה

, שכן כל הונאת פונזי סופה לקרוס, ומאחר שהיא  מדובר בפעולה שנלווית לה כוונת מרמה וכוונת הברחהכי  

רוע את החובות המצטברים כלפי המשקיעים הישנים או הקודמים,  תלויה בגיוס משקיעים חדשים שיוכלו לפ 

החייב מודע לכך שהמשקיעים האחרונים, בהגדרה, לא יקבלו את כספם )תלוי בעיתוי של קריסת הפירמידה(,  

 . 9מבצע לנושה מסוים מלווה בכוונת תרמית ובכוונת הברחהשהחייב  ולפיכך כל תשלום 

 
6 Cunningham v. Brown, 265 U.S. 1, 8. 44 S. Ct. 424, 425, 68 L. Ed. 873 (1924). 
7 The Ponzi Book, § 3.03[2].  
8 Merril v. Abbot (in re Indep. Clearing House Co.), 77 B.R. 843, 860 (D. Utah 1987) (citations omitted). 

9 The Ponzi Book, § 2.03[1][a]. 
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יש להורות   .59 כדין, שמקורם בכספי הונאת    1-4  למשיביםבנסיבות אלה,  להשיב את הכספים שקיבלו שלא 

 . הונגריה EGFEשל החייב ו/או  קופת הנשיהנאמן ו/או להפונזי של החייב, ל 

 סוף דבר .ז

, ויש לו אחריות ישירה  בהליכי חדלות הפירעון מושא הבקשהארי, הוא החייב -מיכאל דויד בן מר , 5המשיב  .60

המשיבים,  מכוח אחריותו להעברת הכספים שלא כדין והברחתם לידי  הבקשה,  ביחס לכלל הכספים מושא  

 . תוך ניהול הונאת הפונזי

 בראש הבקשה.אשר על כל האמור לעיל, יתבקש בית המשפט הנכבד להורות כמבוקש  .61

 מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה. .62

 

   
  ליאור דגן, עו"ד 

 הנאמן לחברה שבפירוק 
 הונגריה )בפירוק(  EGFEבשם חברת 

   והנאמן לנכסיו של החייב )בחדלות פירעון(

 



תוכן עניינים

עמ' שם הנספח מס' 

12 העתק המסמכים עליהם חתם זלאטן ביום 23.6.2021, בהם העביר
זלאטן - כמורשה חתימה של חברת MMM - את אחזקות חברת 

יוניפרום בנטונייט, לידי  MMM (50% מהון המניות) בחברת 
, ללא תמורה (Uniprom DOO חברת) 'חברה בשליטת פיוביץ

1

15 העתק הסכם הלוואה בין החייב לבין זלאטן מיום 24.5.19, בנוגע 
לסך של 190 אלפי אירו

2

17 העתק מכתב הדרישה בנוגע לסך של 190 אלפי אירו  3

20 העתק מכתב התשובה של באי כוח זלאטן בעניין הדרישה להשבת 
190 אלפי אירו (מתורגם לאנגלית) 

4

23 העתק הסכם ההלוואה שנחתם בנוגע לסך של 90 אלפי אירו 5

25 העתק ההסכם מיום 08.10.2020 בנוגע לסך של 300 אלפי אירו 6

27 העתק התנועות מחשבון הבנק של EGFE הונגריה, הכוללות את 
העברות הכספים הנ"ל מחשבון EGFE הונגריה לזרקו חלילוביץ'

7

30 העתק תכתובת מייל בין החייב, זלאטן, ואנה קנזביץ' (העוזרת 
, בצירוף ההסכם (בסרבית ובאנגלית) האישית של החייב)

8

34  Oxyhealth העתק תדפיס רשם החברות בסרביה ביחס לחברת
(בצירוף תרגום לאנגלית)

9

41 העתק הסכם ההלוואה בין EGFE הונגריה לבין חברת 
 Oxyhealth

10

44 העתק אישורי ההעברה הבנקאית לטובת Oxyhealth בסך של 
500,000 אירו

11

46 East -העתק הסכם ההלוואה שנחתם במקביל להעברת הכספים ל
West

12

49 East West עותק של אישור העברת הכספים לטובת 13

51  East West הונגריה לחברת EGFE העתק פניית 14

54 העתק מכתב התשובה של חברת East West (בצירוף תרגום 
לאנגלית) 

15
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נספח 1

העתק המסמכים עליהם חתם זלאטן
ביום 23.6.2021, בהם העביר זלאטן 
 MMM כמורשה חתימה של חברת -
 50%) MMM את אחזקות חברת -

מהון המניות) בחברת יוניפרום 
בנטונייט, לידי חברה בשליטת 

 ,(Uniprom DOO חברת) 'פיוביץ
ללא תמורה

עמ' 12

11



12

1
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נספח 2

העתק הסכם הלוואה בין החייב לבין
זלאטן מיום 24.5.19, בנוגע לסך של 

190 אלפי אירו

עמ' 15

14



15
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נספח 3

העתק מכתב הדרישה בנוגע לסך של 
190 אלפי אירו 

עמ' 17
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Knez Mihailova 33/II, 11000 Beograd 
telefon: +381 66 444 417 
e-mail: office@andrejic.rs 
website: www.andrejic.rs 

 
 

 
 
ZLATAN HALILOVIĆ 
Bokeljska 5, 11000 Beograd 
ID: 0608979170007 

ZLATAN HALILOVIĆ 
Bokeljska br. 5, 11000 Beograd 
JMBG: 0608979170007 

Subject: Letter of demand 
 

Predmet: Opomena pred utuženje 
 

Dear Mr. Halilović,  
 

Poštovani gospodine Haliloviću, 
 

We are addressing you as lawyers of 
Adv. Lior Dagan, as the Israeli foreign 
representative (Trustee) for Michael 
David Greenfield (In Bankruptcy), U.S. 
Passport No. 456050057 [MDG], in the 
U.S. bankruptcy court case No. 21-
11411 (SCC), and as the Israeli trustee 
for Michael David Greenfield [Ben Ari] 
Israeli I.D. number 011432093, in the 
israeli court case 36982-05-21 from 
the District Court of Tel Aviv-Yafo. 

 

Obraćamo Vam se kao punomoćnici 
Adv. Lior Dagan-a, izraelskog stranog 
predstavnika (Poverenik) za Michael 
David Greenfield-a (u stečaju), pasoš 
SAD br. 456050057 [MDG], u 
predmetu američkog stečajnog suda 
br. 21-11411 (SCC), i Izraelskog 
poverenika za Michael David 
Greenfield-a [Ben Ari] Izraelski ID broj 
011432093, u izraelskom sudskom 
predmetu 36982-05-21 Okružnog suda 
Tel Aviv- Yafo. 

Appendix: Power of attorney issued 
by Adv. Lior Dagan to our office 

Prilog: Punomoćje izdato od strane 
advokata Lior Dagana našoj kancelariji 
 

Our client has a claim towards you in 
the amount of principal debt of 
190,000.00 euros pursuant to the Loan 
Agreement dated May 24, 2019. be-
tween MDG and yourself. 
 
Besides the principal debt you are 
obliged to pay interest.  
 
The amount of the loan, pursuant to 
the Loan Agreement dated May 24, 
2019 is due since November 29, 2021.  
 

Naš vlastodavac potražuje od Vas na 
ime glavnog duga iznos od 190.000,00 
evra u skladu sa Ugovorom o zajmu 
zaključenim dana 24.05.2019. godine 
između MDG-a i Vas.  
 
Pored glavnog duga dužni ste i kamatu. 
 
 
Iznos glavnog duga koji dugujete u 
skladu sa Ugovorom o zajmu 
zaključenim dana 24.05.2019. godine 
je dospeo dana 29.11.2021. godine 
 

In connection with this loan, you have 
not made a full repayment, nor partial 
payment to the lender starting from 
the time of executing the loan until 
now. 

Povodom ovog zajma Vi niste izvršili 
povraćaj, niti bilo kakvu uplatu 
zajmodavcu od trenutka isplate zajma 
pa do sada. 
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Having in mind the above stated, you 
are hereby requested to settle your 
debt (190,000 EUR) towards our client 
as soon as possible. 

Imajući napred navedeno u vidu ovim 
putem zahtevamo da u najkraćem roku 
izmirite svoje dugovanje prema našem 
vlastodavcu (190,000 EUR). 
 

Please contact the law firm Andrejić & 
Partners via e-mail address: aleksan-
dar.andrejic@andrejic.rs or via tele-
phone +381 66 444-417, contact per-
son - attorney Aleksandar Andrejić. 

Možete nas kontaktirati putem imejl 
adrese: 
aleksandar.andrejic@andrejic.rs ili na 
kontakt telefon 066/444-417 kontakt 
osoba adv. Aleksandar Andrejić. 

If you do not comply with this letter 
and pay all outstanding debt within 5 
days, we inform you that we will be 
forced to take all legal actions to en-
force the claim of our client, which ac-
tions will cause you additional costs re-
lated to court fees and attorney and 
enforcement costs. 

 

Ukoliko ne postupite u skladu sa 
dopisom i ne platite celokupni dug u 
roku od 5 dana, obaveštavamo Vas da 
ćemo biti primorani da preduzmemo 
sve zakonom propisane mere radi 
sprovođenja postupka prinudne 
naplate potraživanja što će Vam 
prouzrokovati dodatne troškove u vidu 
sudskih troškova, troškova izvršitelja i 
slično. 

 

In Belgrade, this 22th December 2021 
 

U Beogradu, 22.12.2021. godine 

 
For Adv. Lior Dagan / Za Adv Lior Dagan-a: 

 
 

____________________________ 
Attorney Aleksandar Andrejić 

18



נספח 4

העתק מכתב התשובה של באי כוח 
זלאטן בעניין הדרישה להשבת 190 

אלפי אירו (מתורגם לאנגלית) 

עמ' 20
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LAW OFFICE 

INTERLAW (Ž-2009-475, Reg. No. 60501) 

Srb - 11000 Belgrade Kraljice Natalije no. 23a / IV  

Tel: + 381 11/3442521, 3442522 

Fax: +381 11/3442523  

E-mail: info@interlaw.rs 

www.interlaw.rs 

 
Andrejić&Partners 

Law office     

33/II Knez Mihailova street  

 

In Belgrade 11 January 2022 

Dear colleague, 

We take this opportunity to respond to your letter of 22 December 2021, in the name and on behalf 

our principal Mr. Zlatan Halilović, as follows: 

Namely, in the Letter of demand  that you sent to our client Mr. Zlatan Halilović, you are addressing 

in the name and on behalf of Michael David Greenfield (MDG) by simultaneously sending the power 

of attorney of a certain Lior Dagan and stating that "to your principal", our client Mr. Zlatan Halilović 

owes the amount of money under the Agreement concluded between Michael David Greenfield 

(MDG) and him. 

In this regard, we invite you to provide us with a power of attorney from Mr. Michael David Greenfield 

issued to Lior Dagan, i.e., it is enough for you to provide us with information when and before which 

Public Notary the power of attorney was issued, signed and certified by MDG. 

Also, in the Letter of demand, you stating that Lior Dagan is the Israeli foreign representative for MDG, 

USA passport no. 456050057 in the case of the American Bankruptcy Court No. 21-11411 and the 

Israeli Commissioner for MDG ID No. 011432093 in the Israeli court case 36982-05-21 of the District 

Court in Tel Aviv – Yafo. In this regard it is necessary to provide us with the stated documents in order 

to eliminate any doubt regarding the legitimacy of a certain Lior Dagan. 

Namely, we have well-founded reasons to doubt the validity of the documentation you are referring 

to, because in legal transactions you are not the only lawyers who represents themselves in the name 

and on behalf of the alleged principal of a certain Lior Dagan and the "indirect" principal MDG, 

referring to different documentation, authorizations and other personal data of the principal, 

especially the data of MDG. 

Regardless of the above stated, it is unclear what kind of debt it is in this particular case, then what is 

the legal basis of this debt, as well as whether this debt i.e.claim is accompanied by written 

documentation such as the Contract, Confirmation, etc ... We hereby asking you to provide us with 

complete and complete documentation, in order for us to accurately make allegations from your 

Letter of demand  from which we conclude that you do not have complete and sufficient information 

on settlement of his ddbt, because you are acting on behalf of an illegitimate principal.  
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LAW OFFICE 

INTERLAW (Ž-2009-475, Reg. No. 60501) 

Srb - 11000 Belgrade Kraljice Natalije no. 23a / IV  

Tel: + 381 11/3442521, 3442522 

Fax: +381 11/3442523  

E-mail: info@interlaw.rs 

www.interlaw.rs 

 
We point out to you that in international and domestic legal practice it is not only unknown, but also 

inadmissible to oppose the will of the original principal (in this case MDG) and without his personal 

signed authorization, acts as a lawyer in his name and on his behalf in legal transactions, which means 

that you did not personally receive authorization from him, even though you have met with him. 

Our knowledge of the facts and circumstances that will be the subject of appropriate legal proceedings 

to protect our client's interests remains unclear and worrying. 

 

Interlaw 

Vladan Jevtić 

Attorney at law  

[signature and stamp] 
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נספח 5

העתק הסכם ההלוואה שנחתם בנוגע
לסך של 90 אלפי אירו

עמ' 23

22



23
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נספח 6

העתק ההסכם מיום 08.10.2020 
בנוגע לסך של 300 אלפי אירו

עמ' 25

24
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נספח 7

העתק התנועות מחשבון הבנק של 
EGFE הונגריה, הכוללות את 

העברות הכספים הנ"ל מחשבון 
EGFE הונגריה לזרקו חלילוביץ'

עמ' 27

26



27

7



28



נספח 8

העתק תכתובת מייל בין החייב, 
זלאטן, ואנה קנזביץ' (העוזרת 

האישית של החייב), בצירוף ההסכם
(בסרבית ובאנגלית)

עמ' 30

29



30

8
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נספח 9

העתק תדפיס רשם החברות בסרביה
ביחס לחברת Oxyhealth (בצירוף 

תרגום לאנגלית)

עמ' 34

33



M3BOAOA 
PETHCTPALJMJH 

IPHBPEAHOr CYBJEKTA| 
Peuyouxa Cpouja 
ArCHunja 3a uphwpeAHe perwCTpO 

8000072411812 

OCHOBHH HAEHTHOHKAIMOHH IOJATAK 

Marwnn/ Perncrapekiu Ñpoj 21539473 

CTATYC 

CTaTyc npwBpeuor cy6jeKTa |AKTHBaH 

PABHA DOPMA 

1paBHa cdopma ApyuTBo ca orpaHHYEHOM OArOBoPHOuhy

nOciOBHO HME 

PRIVREDNO DRU`TVO OXYHEALTH BALKANS DOO BEOGRAD- 

VRACAR 
llocioBHO HMe 

CkpaheHo nocnoBHO MMe OXYHEALTH BALKANS D00 

nOJALUH O AJPECAMA 

Aapeca ceaHura 

OnuTHHa BPAYAP 
MeCTo Beorpan-Bpauap, BPAYAP 

YiHLa HHKOJIAJA XAPTBHTA 

Spoj H COBO 9 

Cipar, 6poj craHa H cnOBo 6/ 24/ 

AApeca 3a upujem eieKTpoHCKe mowTe 

E-noITa info@oxyhealth.rs 

IIOCJIOBHH IOJALIM 
loaun oCHMBal»a

|MaTyM OCHMBaHba |l1. neuem6ap 2019 
BpeMe Tpajasa 
BpeMe Tpajata iipuBpe^Hor cy6jeKTa HeorpaHHYeHO 
Ipere«Ha AeJjaTHOCT 
ndpa aenaTHOCTH 4690
|Ha3HB JeJiaTHOCTH HecneuMjann3OBaHa TproBHHa Ha BeJnHKO
OCrain HAeHTH¢HkaunonH nOJauH 

ana 15.03.2022. ronMHe y 09:19:38 vacoBa 
CTpaHa 1 on 3 34
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TopeckH MaeHTHbukauOHH Bpoj (TIM6)|111781237 
IlonauH OA 3Havaja 3a npaBHH IpoMeT 

Texyh pavyHH 

160-6000001129773-07 
160-6000000032565-33 
160-600000003 1852-38 

KoHTaKT 1OAaun 

Tenedon 060/5111381 
HHTepHeT anpeca www.oxyhealth.rs 
lonaun o CTaryTy/ ocHHBaukoM akTy 
He nocToju oÑaBe3a oBepe H3MEHa oCHHBaYKOT 

laTVM Bakeher cTaTyTa aKTa 

aTyM Ba*eñer ocHHBaYKOr aKTa 9. Aeuemoap 2019 

3aKOHCKH (CTaryTapHu) 3acTyIHHUK 
DH3HYKa iHua 

MMe HeMabaa TIpe3HMe MwiaaHHoBHh 1. 

JMBT 1505987710282 
byHKUMja AupekTop 
OrpaHehe He 1OCTOjH orpaHHYeHe cynOTIIHCOM 
cynOTIucOM 

L1aHoBu / CyB/1acHHIH 

Iloaaun o UiaHy 

Mme H npe3HMe 31araH Xan1OBMh 

JMBr 0608979170007 

loaaun 0 kamuTay 

HoBvaHH 

H3HOC AaTyM 

YnncaH: 1.000,00 RSD 

M3HOC AaTyM 

YuiaheH: 1.000,00 RSD |11. aeueMõap 
2019 

w3HOc(%) 
Yaeo 100,000000000000 

Jana 15.03.2022. roAHHe y 09:19:38 uacoBa CrpaHa 2 oA 3 35



OCHOBHH HTaT apyuTBa A 
Y 

HOBYaHH 

AaTyM H3HOC 

|YnHcaH: 1.000,00 RSDD 

MaTyM H3HOC 

|11. neueM6ap 
2019 

Vnnahen: 1.000,00 RSD 

ok atopa MunanuH MarnoB 

5E 

Aana 15.03.2022. ronnHe y 09:19:38 vacoBa CTpaHa 3 on 3 
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Excerpt regardin the registration of the legal entity 

 

Basic identification data 

Registration number: 21539473 

Status 

Status of the company: Active 

Legal form 

legal form: a limited liability company 

Business Name 

Business Name: PRIVREDNO DRUŠTVO OXYHEALTH BALKANS DOO BEOGRAD-VRAČAR 

Short Business Name:  OXYHEALTH BALKANS DOO 

Address data 

Seat address 

 Municipality: VRAČAR 

Place: Beograd-Vračar, VRAČAR 

Street:  NIKOLAJA HARTVIGA 

Number and alphabet: 9 

Floor, apartment number and alphabet: 6/    24/ 

Addres for receiving electronic mailc 

E-mail Addres: info@oxyhealth.rs 

 

Business data 

Establishment data 

Date of Establishment: December 11th 2019 

Duration 

The duration of the business entity: unlimited 
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Predominant activity 

Activity Code: 4690 

Name of activity: non-specialized wholesale trade 

Other identification information 

Tax identification number (TIN): 111781237 

 

Data relevant for legal transactions 

Current account: 160-6000001129773-07 160-6000000032565-33 160-6000000031852-38 

Contact information:  

Phone number: 060/5111381 

Internet adress: www.oxyhealth.rs 

Status data/ Founding Act: 

Date of validity of the statute: 

Date of validity of the Founding Act: December 9th 2019 

Legal representatives 

Physical persons 

Name: Nemanja  Surname: Miladinović 

PIN: 1505987710282 

Function: Director  

sub-signature restriction: there is no sub-signature restriction 

 

Members / Co-owners 

Shareholder data 

Name: Zlatan Halilović 

PIN: 0608979170007 
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Data regarding the share capital 

Monetary 

Amount 

Inscribed: 1.000,00 RSD  Date: 

Paid in: 1.000,00 RSD  Date: December 11th 2019 

Share amount in %: 100,000000000000 

 

Founding capital of the company 

Monetary 

Amount 

Inscribed: 1.000,00 RSD  Date: 

Paid in: 1.000,00 RSD  Date: December 11th 2019 
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נספח 10

 EGFE העתק הסכם ההלוואה בין
 Oxyhealth הונגריה לבין חברת

עמ' 41

40



41
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נספח 11

העתק אישורי ההעברה הבנקאית 
לטובת Oxyhealth בסך של 500,000

אירו

עמ' 44

43



44
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נספח 12

העתק הסכם ההלוואה שנחתם 
East  -במקביל להעברת הכספים ל

West

עמ' 46

45



46
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נספח 13

עותק של אישור העברת הכספים 
East West לטובת

עמ' 49

48



49
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נספח 14

העתק פניית EGFE הונגריה לחברת 
 East West

עמ' 51

50



51

14
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נספח 15

העתק מכתב התשובה של חברת 
East West (בצירוף תרגום לאנגלית)

עמ' 54

53



54
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Attorney LIOR DAGAN        Belgrade, 
1 Azrieli Center, Round Tower,       March 15th, 2022 
41st Floor, 6701101 
Tel Aviv 
Israel 
 
 
 
 

SUBJECT:  Reply to the Letter of Demand before legal actions 
Dated march 13, 2022 

 
 
Dear Mr. Dagan 
 
I take this opportunity to respond to the warning letter that you sent me on March 13, 2022, and with 
which warning you called on me and my company to return the amount of EUR 500,000 within 10 days, 
all under the threat of taking certain "legal actions "which you have not defined or specified, we assume 
for the purpose of court collection of this amount, and which amount we received on behalf of the loan 
from the business entity EGFE Hungary. 
 
From our point of view, there are several controversial points of this letter of yours, and we will present 
below what they consist of. 
 
First of all, you state that your position in which you are addressing us was acquired as the property of 
the trustee Michael David Greenfield (hereinafter: MDG), who, as you describe, has been the subject 
of bankruptcy proceedings and criminal investigation, and you are addressing us on behalf of EGFE 
Hungary Kft (hereinafter: EGFE Hungary) which you now manage and in the same entity dominantly 
decide and control as the sole owner, after the MDG. 
 
In support of your claims and all of the above, you have not attached any evidence or document, so it 
remains unclear to us whether you expect me and my company to simply believe in your written word? 
 
Having in mind that you have applied to a business entity with a registered office in the Republic of 
Serbia, we point out that it is necessary to prove the authorization which you use as a basis for 
addressing our company pursuant to court or other appropriate decisions and / or documents of Israel 
authorities and / or Hungarian, which are then recognized in the Republic of Serbia in the procedure of 
recognition of foreign court decisions as required by the applicable law, and therefore such a possible 
decision should ex lege have the property of finality and enforceability. 
 
Also, we point out that Article 221 paragraph 1 of the Law on Companies of the Republic of Serbia 
stipulates that "the director represents the company to third parties in accordance with the founding act, 
decisions of the general meeting of the company and instructions of the supervisory board, if the 
management of the company is bicameral. " 
 
We point out to you that until the moment of "nationalization" of foreign court decisions, formally and 
substantively, any of our actions in accordance with your requests would be illegal, unjustified, as well 
as potentially harmful and dangerous because you have not in any legal way, especially not based on 
the Laws of the Republic of Serbia and the envisaged procedures, proven your authorization to 
approach me and my company! 
 
Furthermore, our company does not have and did not have any knowledge of the alleged origin of the 
funds you are trying to explain in your letter, nor is the origin of these funds relevant to the business 
relationship we have with EGFE Hungary (so-called money from deceived investors , and in connection 
with that, the criminal proceedings that are allegedly underway) 
 
Our company and EGFE Hungary have concluded a Loan Agreement dated March 1, 2021, with an 
agreed repayment period of 60 months. 
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Having in mind that this is a loan given to us by a non-resident entity, this legal transaction is under the 
supervision of the National Bank of Serbia, before which the existence of this agreement is registered 
in the appropriate procedure, and National Bank of Serbia is the regulator and controller of compliance 
with contractual provisions, especially AML regulations. 
 
This agreement was registered before the National Bank of Serbia under the code long-term loans 
and borrowings taken from abroad and cannot be repaid before the expiration of the term for which it 
was concluded, without negative consequences from the aspect of financial regulations. 
 
In addition, there is no legal basis for repaying the loan before the deadline, nor have you bothered to 
state such a basis in your letter - except for a romanticized description of the facts and some alleged 
criminal proceedings for which we do not know whether it exists, whether in progress, or at what stage 
the criminal proceedings are. 
 
 
Therefore, your request is exclusively private, unfounded, illegitimate and out of date, in addition to 
being imprecise, and therefore is not and cannot be binding in any regulated legal system! 
 
We also think it is important to mention the decisive fact that the legal deal you contacted us underwent 
and passed the AML analysis of a bank in the European Union (Hungary), then the National Bank of 
Serbia and finally a commercial bank with which our company has an account. 
 
From a business point of view, it seems very unusual that none of all regulatory supervisors identified 
any problem in the transfer of funds under this legal transaction, and this was especially important if 
your allegations are correct regarding the origin of money and criminal proceedings arising from all of 
the above. 
 
Finally, the provision of Article 10 of the Constitution of the Republic of Serbia stipulates that the Serbian 
language and the Cyrillic alphabet are used in the Republic of Serbia. 
 
The provision of Article 1 of the Law on the Official Use of Languages and Scripts prescribes in detail 
that the Serbian language and the Cyrillic alphabet are in official use in the Republic of Serbia. 
 
Having in mind the above, we point out that the warning letter is not made in the language and script 
used in the Republic of Serbia, and we urge you to write your letters in Serbian and Cyrillic in the future, 
if necessary, and not to incur unnecessary costs hiring a court interpreter for the English language. 
 
In any case, we cannot meet you in the direction of fulfilling your personal demands with obvious private-
interest animosity, because any action, both formally and materially, would be a punishable violation of 
domestic imperative regulations, which illegal conduct could cause unforeseeable consequences. 
 
 
 
 
 
Best regards 
(signature)(stamp) 
Vladimir Glišović, direktor 
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זמן ביצוע הפעולה: 07/04/2022 17:02
מספר תיק: 15599-05-21

סוג בקשה: בקשה אחרת/הודעה בענייני חדל"פ/פש"ר/פר"ק
מספר אסמכתא למעקב: 10824842

 
 

על המגיש לשמור את מספר האסמכתא לשם קבלת מידע אודותיו
המסמך הועבר לבדיקת מזכירות.

 
• אם יאושר, יתויק בתיק ומועד ההגשה החוקי יחושב לפי זמן ביצוע הפעולה באתר ולא לפי תאריך האישור במזכירות.

כמו כן, יופק אישור שיוצג בתיקיית תיק נייר.
 

• אם לא יאושר, תשלח למגיש הודעה על כך.


