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אנגל משאבים תשלם  31מלש"ח לאזורים
ביהמ"ש דחה ערעורים הדדים של שתי
החברות על החלטת הנאמן לתביעות
החוב של אנגל משאבים ,בעקבות משיכת
כספים מחברה קפריסאית שהקימו
השתיים לרכישת קרקע בקייב
עש"א  ,468590215אנגל משאבים ופיתוח נ'
אזורים החזקות מזרח אירופה  /פס"ד

▪ ▪ ▪
חברת אנגל משאבים תשלם  31.5מיליון שקל
 1,400דונם בקייב
לחברת אזורים החזקות מזרח אירופה ,שהייתה
בזמנו חברתאחות שלה .שופט בית המשפט
המחוזי בתל אביב ,חגי ברנר ,דחה )(22.7.15
את ערעורה של אנגל על החלטת הנאמן לבדיקת תביעות החוב נגדה ,עו"ד יחיאל כשר.
אנגל ואזורים רכשו יחדיו  1,400דונם בפאתי קייב והקימו יחדיו חברה קפריסאית לביצוע
הרכישה .בשנים  20082007העבירה כל אחת מן החברות לחברה הקפריסאית הלוואת בעלים
בסך  14מיליון דולר .מאוחר יותר משכה אנגל ,באמצעות חברה אחרת שבשליטתה 8.9 ,מיליון
דולר מהחברה הקפריסאית ולאחר מכן עוד  5.4מיליון דולר.
כשר קבע ,כי בעוד המשיכה הראשונה נעשתה בהסכמתה של אזורים  הרי שעל המשיכה
השנייה היא ידעה ואולי גם עצמה את עיניה ,אך לא הסכימה במפורש לביצועה .לפיכך קבע כשר,
כי על אנגל להחזיר לאזורים סכום זה ,העומד כיום כאמור על  31.5מיליון שקל .לעומת זאת ,דחה
כשר את תביעתה של אזורים לקבל מאנגל  14.7מיליון שקל נוספים ,לאחר שקבע שאזורים לא
השתתפה בפרעון ההלוואה שהעמיד הבנק ההונגרי  OTPלחברה הקפריסאית.
ברנר אומר בפסק דינו ,כי התערבותו של בית המשפט בהחלטתו של נאמן לתביעות חוב היא
מצומצמת ,ובמקרה הנדון לא מצא כל סיבה להתערבות כזו  ולכן דחה את הערעורים ההדדיים.
עם זאת ,החליט ברנר לפסוק לזכותה של אזורים הוצאות בסך  59,000שקל על ההליך בפני
כשר )שלא פסק לה הוצאות( ,וכן הוצאות בסך  35,000שקל בערעור .את אנגל ייצגו עוה"ד יורי
נחושתן ושירלי אבנר ,ואת אזורים  עוה"ד בועז אדלשטיין וערן שפינדל.
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רשימות קודמות
"לבטל הכשרה בדיעבד של בתי דריינוף"
ארגון השמאל "יש דין" עתר לבג"ץ )יום א' (26.7.15 ,יחד עם בעלי אדמות
פלשתינים ועם ראש מועצת הכפר דורא אל קרע בעתירה דחופה .זאת,
בעקבות אישורה של מערכת ההנחיות )תחליף לתוכנית מתאר( הנוגעת
לשני מבני מגורים בבית אל  בתי דריינוף  עלידי וועדת המשנה
 | 26/07/2015איציק וולף | חדשות

חברת מחשוב :משבה"ט חייב  160מלש"ח
חברת טריניטי שירותי מחשוב מבקשת ) (19.7.15מבית המשפט המחוזי
בתל אביב למנות בורר בינה לבין משרד הביטחון ,בטענה שהוא
מתחמק מלשלם לה  160מיליון שקל.
 | 26/07/2015יצחק דנון | חדשות

הקפאת הליכים לחברת תבור אבוקדו
בית המשפט המחוזי בנצרת הקפיא ) (23.7.15למשך חודשיים את
ההליכים נגד חברת תבור אבוקדו ,העוסקת במוצרי אבוקדו קפואים.
לדברי החברה ,למרות שהצליחה ליצור טכנולוגיה ייחודית מסוגה
באירופה ובאסיה  משאביה אזלו וחובותיה נאמדים ב 4.5מיליון שקל.
 | 26/07/2015יצחק דנון | חדשות

חברת הפורקס  Tradeoptionsמבקשת להתפרק
חברת הפורקס  Tradeoptionsמבקשת ) (19.7.15מבית המשפט המחוזי
בירושלים להוציא צו לפירוקה ,לאחר שנמחקה בקשתה להקפאת
הליכים ולאישור הסדר נושים.
 | 26/07/2015יצחק דנון | חדשות

האם יותקן באף 35תותח  25מ"מ?
בבסיס האוויר אדורדס בקליפורניה מנסה חילהאוויר האמריקני להתקין
תותח רבקני  25מ"מ במטוסהקרב העתידי אף.35
 | 26/07/2015אביתר בןצדף | חדשות

2/2

http://www.news1.co.il/ArticlePrintVersion.aspx?docId=367369&subjectID=1

