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 26/11/2013"ג כסלו, תשע"ד  כ : תאריך         

 10968-12-כ   סומן:                      

 

 לכבוד

 

 עו"ד משה לדור

 פרקליט המדינה

 ירושלים

 ארי שווקי-ליאת בןעו"ד 

 מחוז תל אביב )מיסוי וכלכלה(פרקליט 

 תל אביב

 

 

 שלום רב, נכבדיי

 

 

 מר נוחי דנקנר החלטה בעניין הגשת כתב אישום נגדהנדון: 

 

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

 

נגד מר נוחי דנקנר, פתחה הרשות לניירות ערך בחקירה גלויה  2012כידוע, במהלך נובמבר  .1

בעל השליטה באי.די.בי אחזקות ויו"ר הדירקטוריון, בחשד להרצת מניות של אי.די.בי 

בביצוע פעולות אסורות על מנת להעלות את שווי  דמר דנקנר נחש ,חזקות. על פי המדווחא

 מניות החברה, ובכך להגדיל את היקף גיוס ההון בהנפקה.

 

הודיעה הרשות לניירות ערך כי היא מעבירה את תיק החקירה לפרקליטות , 23/07/2013יום ב .2

ורת, המליצה הרשות לניירות ערך לפי פרסומים בתקש 1מחוז תל אביב )מיסוי וכלכלה(.

  2.לפרקליטות להגיש כתב אישום נגד מר דנקנר

 

 החוב הסדר, תיק החקירה בפרקליטות להחלטה בדבר הגשת כתב אישום עת יושב וממתין .3

שתי הצעות  נושי אי.די.ביבפני כעת, מונחות . האחרונה לישורת גיעמ בי.די.אי של המתגבש

 המבקשות להבריא את החברה. 

 

                                                 

1 8,175,5518http://www.isa.gov.il/Default.aspx?Site=MAIN&ID= 

2 1.2078842com/markets/http://www.themarker. 
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ידיעה כי בחירה בהצעה לא הולמת עלולה לעלות לנושים בכספם, בוחנים הם ומדקדקים ב .4

זו והורה על מינוי  הטמונה בבחינהדק בפרטי ההצעות. אף המחוקק הבין את החשיבות -עד

מומחה מטעם בית המשפט בחברות אג"ח שנקלעות להסדר חוב על מנת שזה יכין עבור 

  3צעות להסדר אשר מונחות בפניהם.הנושים חוות דעת אודות כדאיות הה

 

במסגרת חוות דעתו של מר אייל גבאי, המומחה מטעם בית המשפט בהליך הסדר החוב כך,  .5

לאחר מימוש ההסדר  זהות בעלי השליטה באריכות של אי.די.בי, מתוארים ומנותחים

  4בהתאם להצעות השונות.

 

בכל והשפעתו חלה על כלל כי ידו של בעל שליטה בקונצרן נמצאת  ניסיון העבר מלמד .6

ברי כי זהות ואמינות בעל השליטה העומד בראש החברות המרכיבות את הקבוצה העסקית. 

המבקש לממן ולהבריא את חברת אי.די.בי היא בעלת חשיבות מכרעת  מבנה התאגידיה

זאת, על מנת שיוכלו לקבל החלטה  מהותית לראייתם את התמונה במלואה.לנושים ו

 כלל החברות בקבוצת אי.די.בי. שר עתיד להשפיע על מושכלת בהסדר א

 

חולשות על אשר אי.די.בי,  הנמצאות בשליטתלא זו אף זו; בשל גודלן והשפעתן של החברות  .7

ראיית התמונה המלאה של ההצעות , הרי שבמשק במגוון מגזרים ענפים רבים של פעילות

  קריטית אף לכלל המשק הישראלי. להסדר החוב

 

 אך לאחרונה, הזכיר בית המשפט העליון את הנפקות הכבדה הכרוכה בהגשת כתב אישום .8

 :והחשיבות הטמונה בו לעניין אמינותו של הנאשם

 

והינה בגדר עובדה בל נשכח כי הגשת כתב אישום מבשרת על תחילתו של משפט "

 5."גם אם ברור שאין בה בלבד כדי לחרוץ את גורל המשפט מכוננת

 

ים קשה היא ומורכבת. עליהם להיות ערים לכלל הפרטים בעלי חשיבות החלטת הנוש .9

 הינה או לאו כתב האישום נגד מר דנקנר אם יוגשההחלטה הלפיכך, לטיבו של הסדר החוב. 

 החלטה זו, כאמור, עתידה .קריטית עבור מקבלי ההחלטות בהסדר החוב של אי.די.בי

 כלל המשק הישראלי.א גם על לא רק על כספיהם של נושי אי.די.בי, אל להשפיע

 

                                                 

 .1999-יח לחוק החברות, תשנ"ט350סעיף  3

 (.2013 נובמבר) 20' בעמ"ח המומחה אייל גבאי, דו 4

 אומ"ץ אזרחים למען מנהל תקין וצדק אזרחי נ' ראש עיריית רמת השרון, יצחק רוכברגר. 4921/13בג"ץ  5
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כתב האישום  כם לעשות כל מאמץ לקבל החלטה האם יוגשבראי האמור, התנועה קוראת ל .10

 טרם גיבוש הסדר החוב.  ,נגד מר דנקנר

 

 נודה לעדכוננו בהקדם. .11

 

 בכבוד רב,

 

 לוזון, עו"ד-צרויה מידד      גיא אלוני

 היועצת המשפטית     מחלקת כלכלה ומחקר

 

 העתק

 היועץ המשפטי לממשלה, יהודה ויינשטיין עו"ד
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