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 01/12/2013"ח כסלו, תשע"ד  כ : תאריך       

 10968-12-כ   סומן:                    

 

 לכבוד

 

 פרופ' דוד האן

 כונס הנכסים הרשמי

 משרד המשפטים

 ירושלים

 

 

 

 פרופ' שמואל האוזר

 יו"ר רשות ניירות ערך

 רשות ניירות ערך

 ירושלים

 

 

 

 עו"ד אבי ליכט

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה 

 פיסקאליים -יינים כלכלייםלענ

 ירושלים

 

באמצעות פקס ודוא"ל    

 

 שלום רב, יינכבד

 

עד דחיית הצבעת הנושים בהליך אישור הסדר החוב של אי.די.בי הנדון: 

 ופרסומו לאחר חקיקת חוק הריכוזיות

 

 בשם התנועה למען איכות השלטון בישראל, ע"ר, )להלן: התנועה( הריני לפנות אליך כדלקמן:

 

 של אי.די.ביצד להליך הסדר החוב  הינםכונס הנכסים הרשמי והרשות לניירות ערך דוע, כי .1

והיועץ המשפטי לממשלה או נציג מטעמו מוסמכים להתייצב בהליך שלפני בית משפט 

כנציגי המדינה  קוראת לכם למצות את סמכותכם מכוח זאת, התנועה 1.ולהשמיע את דברם

שפט לדחות את אסיפות הנושים עד לאחר חקיקת חוק ולדרוש מבית המ בהליך הסדר החוב

-הביום רביעי הבא, , אשר עתיד לעלות לקריאה שנייה ושלישית בכנסת הריכוזיות

 .15.12.13-ברשומות טרם ה יפורסם וככל הנראה אף , 09.12.13

 

פרסם מר אייל גבאי, הממונה מטעם בית המשפט לבחינת הסדרי החוב,  29.11.13כידוע, ביום  .2

גרנובסקי ושל -ות דעת עדכנית אודות ההצעות להבראת חברת אי.די.בי של קבוצת דנקנרחו

 אקסטרה.-קבוצת אלשטיין

 

                                                 

 .לפקודת סדרי הדין )התייצבות היועץ המשפטי לממשלה( 1סעיף  1
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, מהדוח של מר גבאי עולה בבירור כי ההצעות העומדות בפני הנושים לוקות בחוסר וודאות .3

בתנאי הצעת החוק לקידום התחרות וצמצום הריכוזיות, בשל הספק בעמידה  בין השאר

  2(."הצעת חוק הריכוזיות")להלן:  2012-בהתשע"

 

באשר לתחולת  במועד הצבעתם להחלטה מושכלת לנושים המידע הדרושמר גבאי מוסיף כי  .4

  3.היה זמין לנושיםחוק הריכוזיות והשלכותיו על ודאות הצעת החברה לא י

 

באי פנה מר ג אף נוכח היקפו ומשקלו של הסיכון לתחולת הוראות הצעת חוק הריכוזיות, .5

אולם, תשובת בא כוח כונס הנכסים הרשמי הייתה בהירו את פני הדברים. תעל מנת שאליכם 

בשלו התנאים לקבוע מהן השלכות חוק הריכוזיות לעניין היתכנות ספק בעיניו אם כי 

 4ההסדר.

 

שכן לאורך הדיונים הרבים  של כונס הנכסים הרשמי, לא ברורה לנו תשובה עמומה זוכלל  .6

חוק ואף הצעת  ,פירמידליםהמבנים את הכי יש להשטיח  באופן גורף סת הוסכםבוועדות הכנ

 ,ההצבעות בוועדת הכספים כפי שתעלה לקריאה שנייה ושלישית סיום לאחר הריכוזיות,

קיומן של שתי שכבות בלבד במבנה פירמידלי.  תמוה בעינינו כי נציג המדינה, אשר  מאפשרת

 ת הכנסת, לא הבהיר עמדה זו בפני מר גבאי.נכחו בכל הדיונים בוועדו באי כוחה

 

החלטת הנושים קשה היא ומורכבת. עליהם להיות ערים לכלל הפרטים בעלי החשיבות  .7

לטיבו של הסדר החוב. לפיכך, ברור כי מידע בדבר עמידתן של ההצעות בקנה אחד עם תנאיו 

לא זו אף  נושים.של חוק הריכוזיות הקרב ובא הינו קריטי לקבלת ההחלטה הנכונה עבור ה

באם אסיפות הנושים היתכנותה של ההצבעה קשורה בתחולת הדין בעת הביצוע. כך, זו; 

לא יהיה ניתן לבצע את הצבעת הנושים יתקיימו במועד המתוכנן, יתכן כי כשבוע לאחר 

 החלטתם לאור הוראות חוק הריכוזיות.

 

רביעי ביום יה ושלישית בכנסת יחוק הריכוזיות עתיד להעלות לקריאה שננבהיר ונדגיש:  .8

ככל הנראה על פי תשובות שקיבלנו בבדיקת הנושא בכנסת, ואף,  09.12.13,5בתאריך , הבא

 .15.12.13-ה טרםברשומות  יפורסם

                                                 

 (.29.11.13) 6' בעמ"ח המומחה אייל גבאי, דו 2

 (.29.11.13) 48' בעמ"ח המומחה אייל גבאי, דו 3

 (.29.11.13) 69' בעמ"ח המומחה אייל גבאי, דולנספח ג',  3סעיף  4

 25.11.2013 גלובס" בוועדה IDBועדת כספים אישרה את חוק הריכוזיות; ויכוח על לילך ויסמן " 5

=1000896610www.globes.co.il/news/article.aspx?did" הסוף לפירמידות! ועדת  ; הודעות ועדת הכספים
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לדחות הוא , לוודא שהחלטת הנושים תבוצע במלואהכל שנדרש לעשות על מנת מכאן עולה כי  .9

  ופרסומו. חקיקת חוק הריכוזיות בשבועיים ימים את הצבעות הנושים עד לאחר

 

, כנציגי המדינה, לעמוד על כך שבית המשפט ימצה את תפקידו בהסדר התנועה קוראת לכם .10

 את מהלך ההסדר עד לבהירות המצב המשפטי.  יבקש לדחותהחוב ו

 

 ,עתיד להשפיע על כלל החברות בקבוצת אי.די.בימעבר לכך שהסדר החוב האמור  נזכיר כי  .11

חולשות על ענפים רבים אשר השפעתן של החברות הנמצאות בשליטת אי.די.בי, בשל גודלן ו

קריטית אף הינה שבחירה בהצעת הסדר חוב הולמת , הרי במגוון מגזרים במשק של פעילות

 לכלל המשק הישראלי. 

 

לדרוש מבית המשפט לדחות את אסיפות הצבעות  התנועה קוראת לכםבראי האמור,  .12

 וק הריכוזיות על מנת לשמור על אינטרס הנושים וטובת הציבור.הנושים עד לאחר חקיקת ח

 

 כם המהירה, נודה.לתגובת .13

 

 בכבוד רב,

 

 חן, עו"ד-נילי אבן      גיא אלוני

 מנהלת מחלקת כלכלה ומחקר     מחלקת כלכלה ומחקר

 

 העתק

 , מומחה מטעם בית המשפט לעניין הסדרי החוב של קבוצת אי.די.בי.יל גבאייאמר 

 , משקיף לחברת אי.די.בי מטעם בית המשפט.גי אולמןחעו"ד 

 פרקליט מחלקת תאגידים, כונס הנכסים הרשמי.עו"ד רוני הירשנזון, 

                                                                                                                                            

  25.11.2013  אתר הכנסת" אחד את חוק הריכוזיות-הכספים אישרה פה

main.knesset.gov.il/Activity/committees/Finance/News/Pages/25112013a.aspx. 
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