
בפני המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי תנ"< 13663-03-14
תל אביב- יפו בפני כבוד השופטת תת רונ1

גיא ניומן ת.ז 02876290

כתוגע נגזר בש0 פיננסיטק בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד גיל רון, איל קינן, אהרן רבינוביץ ומיכל יודלמן-הרצברג
, עורכי-דין ממשרד גיל רון, קינן ושות'

, תל אביב 6209105 בית לסין, רח' ויצמן 32
: 03-6967676; פקס; 03-6967673 טל'

התובע?
-נגד-

אברהם דן ת.ז 055068506
דוד אמאר ת.ז 055407670

רינת אביבי ת.ז 058009887
ציון שטרית ת.ז 037661030

באמצעות עוה"ד דורון דן ו/או מיכל לדר- רוזן
וקסלר, ברגמן ושות/ עורכי דין
, תל אביב מרחוב יהודה הלוי 23

; 03-5119330 ; פקס: 03-5119332 טל'

הנתבעים!

בקשה לאישור הסכם פשרה בתביעה נגזרת

הצדדים מתכבדים בזאת להודיע כי בהתאם להמלצת בית המשפט הנכבד הס הגיעו להסדר פשרה המצורף נספח

.- "הסכם הפשרה") וזאת במסגרת הליך גישור שנערך בפני המגשרת עו"ד מאיה צברי "!" לבקשה זו (להלן
(להלן� "המגשרת").

: "החוק") בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת, בהתאם להוראות סעיף 202 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן
להורות כדלקמן:

[א] פרטי הסכם הפשרה יפורסמו בעיתונות בנוסח המצורף נספח "!" לבקשה זו או בגל נוסח אחר כפי שיורה

בית המשפט הנכבד;

[ב] לקבוע כי בעל מניה או דירקטור של החברה, המעוניין בכך, יוכל להגיש התנגדותו לאישור הסכמ הפשרה

בתוך 20 ימים מיום פרסום ההודעה כאמור;

[ג] בחלוף המועד להגשת התנגדויות כאמור - יתבקש בית המשפט הנכבד לאשר את הסכט הפשרה וליתן פסק

דיו בהתאם לאמור בהסכם הפשרה וכמפורט להלן.
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ו?גקשו?: נ<מוקי ואלו

א. הבקשה לאישור התביעה הנגזרת והחלטת האישור- בתמצית

; "התובע הנגזר"), בקשה לאישור תביעה כגזרת כנגד 1. ביום 6.5.2014 הגיש התובע הנגזר, מר גיא ניומן (להלן

הנתבעים וכנגד חמישה נתבעים נוספים, בהתאם להוראות סעיף 198 לחוק (להלן � "בקשת האישור").

2. בבסיס בקשת האישור נטען כי הנתבעים, אשר שימשו במועדים הרלוונטיים לבקשת האישור כדירקטורים

בחברה, לא פעלו למימוש שעבודים שניתנו לטובת החברה על נכסי נדל"ן (מלון וחניון) בעיר סירקירז

במדינת ניו יורק, ארה"ב, וכתוצאה מכך נגרם לחברה נזק.

3. הנתבעים כפרו בטענות שיוחסו להם על ידי התובע הנגזר, ובמסגרת הליך בקשת האישור פרסו בפני בית

המשפט הנכבד את הפעולות שננקטו על ידם וכן את הנסיבות המיוחדות שהובילו אותם להשהות את

מימוש השעבודים כאמור. בגוסף, טענו הנתבעים לקיומו של כלל שיקול הדעת העסקי. התובע הנגזר חלק
על טענות אלה.

4. ביום 24.5.2015 ניתכה החלטתו של בית המשפט הנכבד בבקשת האישור, המאשרת את ניהולה של תובענה

נגזרת בשם החברה וכנגד הנתבעים ונתבעים נוספים, הכל כפי שפורט בהרחבה במסגרת ההחלטה (להלן: :
"ההחלטה בבקשה האישור"). :

5. בעקבות ההחלטה בבקשת האישור הוגשה מטעם הנתבעים בקשה לדיון חוזר בפני בית המשפט המחוזי

בתל אביב יפו במסגרת ת.א 17853-11-15 (להלן: "הבקשה לדיון חוזר"). הבקשה לדיון חוזר תלויה ;

ועומדת. :

6. במקביל להגשת הבקשה לדיון חוזר ולאור ההחלטה בבקשת האישור, נוהלה התביעה הנגזרת לגופה :

במסגרתה הוגש על ידי הנתבעים כתב הגנה וכן נערך בין הצדדים הליך גילוי מסמכים.

7. נקדים את המאוחר ונציין כי במקביל לניהול הליך התובענה הנגזרת, ניהלה החברה הליך בבית המשפט !

העליון במדינת ניו יורק שעניינו אכיפת השעבוד שנרשם לטובת החברה על המלון. במהלך יולי 2016

התקבל פסק הדין במסגרת ההליך האמור הקובע כי השעבוד שנרשם על המלון הינו בטל ומבוטל ולמעשה :

מעולם לא היה בעל תוקף משפטי מהייב (להלן � "פסק הדין האמריקאי").

8. פסק הדין האמריקאי הוגש כראיה הן בתובענה הנגזרת והן בבקשה לדיון חוזר.

9. בשים לב לתוכנו של פסק הדין האמריקאי ולהשפעתו המשמעותית על התביעה הנגזרת, בהתאם להמלצת ]

בית המשפט הנכבד פנו הצדדים להליך של גישור בפני המגשרת, על מנת לנסות ולהביא לסיום המחלוקת /
מחוץ לכותלי בית המשפט. במסגרת הליך הגישור נוהל על ידי הצדדים, בסיועה של המגשרת, משא ומתן :

ארוך ואינטנסיבי שנמשך על פני מספר חודשים, בסיומו גובש מתווה פשרה המובא לאישורו של בית
המשפט הנכבד, כאמור בבקשה זו לעיל ולהלן.
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ג� ע^קיי הסכם הפשרה

10. הסכם הפשרה יביא לסיומם של כל ההליכים המתנהלים ביו הצדדים, היינו התביעה הנגזרת והבקשה
לדיון חוזר.

; הדחיית חלק מהלוואות הבעלים הרשומות בספרי החברה 11. הסכם הפשרה נשען על שני רכיבים עיקרים

לטובת בעל השליטה בה, מר אבי דן (להלן י. "מר דן") וכן על תשלום במזומן באמצעות חברת הביטוח. להלן
: עיקרי הדברים

/1 שי'ח (להלן� "הסכום הקובע") מתוך הלוואת הבעלים הרשומות לטובת מר 11.1. סך השווה ל-863,375

דן, כהגדרתם בהסכם הפשרה, יהיה חוב נדחה, במובן זה שהסכום הקובע וכל חוב אחר הרשום

בספרי החברה לא יימשכו על ידי מר דן מהחברה, אלא לאחר שיהיו בידי החברה רווחים ראויים

לחלוקה, כהגדרתם בחוק החברות, ולאחר שהחברה תחלק לבעלי מניותיה דיבידנד בסכום מצטבר
השווה לסכום הקובע.

11.2, ככל שהחברה תקלע להליכי חדלות פירעון יהיה הסכום הקובע במעמד של חוב נדחה.

250 ש"ח ולא יעלה על 11.3. בנוסף, חברת הביטוח תשלם לחברה סך מזומן בסכום שלא יפחת מ-000,

: "סכום המזומן"). סכום המזומן יקבע על ידי בית המשפט בהתאם להוראות 600,000 ש"ח (להלן

סעיף 79אי לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 וישולם בהתאם למנגנון הקבוע
בהסכם הפשרה.

11.4. באשר לגמול התובע הנגזר ושכר טרחת באי כוחו, נקבע כי אלו ייקבעו על ידי בית המשפט הנכבד
וישולמו מתוך סכום המזומן בלבד.

11.5. בתוך שבעה ימים ממועד אישור הסכם הפשרה בבית המשפט הנכבד, יגישו הצדדים טיעון קצר

לעניין הסכום במזומן וגמול ושכר הטרהה.

12. אישור הסכם הפשרה על ידי בית המשפט הנכבד בפסק דין בהתאם להוראות סעיף 202 לחוק הוא תנאי

לכניסת ההסכם לתוקף. אס וככל שהסכם הפשרה יאושר, יתגבש בין הצדדים ויתור וסילוק סופי, כאמור
בסעיף 4 להסכם הפשרה.

<י הטעמים המצדיקים את אישור הסכם הפשרה

13. סעיף 202 לחוק החברות קובע, כדלקמן י.

"(א) תובע לא יסתלק מתביעה נגזרת, ולא יעשה הסדר או פשרה עם נתבע, אלא

; בבקשה לאישור יפורטו כל פרטי ההסדר או הפשרה באישור בית המשפט
לרבות כל תמורה המוצעת לתובע.

(ב) נתבקש בית המשפט לאשר פשרה או הסדר כאמור בסעיף קטן (א), יורה על

פרסום הודעה על פרטי ההסדר או הפשרה; בעל מניה, דירקטור, וכן נושה לעניין

, רשאים להגיש, בתוך מועד שיקבע בית המשפט, תביעה נגזרת לפי סעיף 204

התנגדות לאישור ההסדר או הפשרה."

14. על פי ההלכה הפסוקה, תפקידו של בית המשפט הנכבד בבואו לאשר פשרה בתביעה גגזרת הוא לוודא

שהסכם הפשרה הינו ראוי ומשרת את האינטרס של החברה (תנ"ג (כלכלית) 815-09-13 בארי לנואל ני

גליה מאור (פורסם בנבו, 14.09.2061).
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15. בעניין השיקולים שעל בית המשפט לשקול בעת בחינת הסכם פשרה בתובענה נגזרת נקבע בתנ"ג (כלכלית)

10378-09-16 אילו אומד ני הפניקס אחזקות בע"מ (פורסם בנבו, 07.10.2018), כדקלמן ?

"הפסיקה דכה לא אחת בשיקולים אותם נדרש לשקול בית המשפט, עת בוחן הוא

; סיכויי התביעה; סכום הפשלה ביהס לשיעור הפיצוי הפוטנציאלי הסדר פשרה

הצפוי לו תזנה החברה במצג בו תצליח התביעה; תועלת אחרת אותה עשויה החגלה

להפיק מו הפשרה המוצעת; השלב בהליך בו מתבקש אישור הסדר הפשרה; העלויות

והמשמעויות של המשך ההתדיינות מבחינת החברה; הסולבנטיות של המשיבים או

; הוגנות, יעילות וסבירות ההסכם שהוגש לאישור בית מנגנוני שיפוי העומדים להם

המשפט? כאותות הגמול המוצע למבקש ושכר הטרחה המוצע לבאי כוחו; והתנגדויות

שהוגשו באשר להסכם הפשרה ולגמול ולשכר הטרחה שהוסכם במסגרתו,..".

עוד מופנה בית המשפט הנכבד לענייך תנ"ג (כלכלית) 49615-04-13 רונו להב ני אי די בי חברה לפתוח בע"מ

(פורסם בנבו, 05.11.2015); תנ"ג (כלכלית) 21785-02-11 יונתו בו עמי ני מנורה מבטחים החזקות בע"מ

(פורסם בכבו, 29.5.2012); תנ"ג (כלכלית) 37473-09-12 רו"ח ישלאל בו יורם ני נוחי דנקנר (פורסם בנבו,
.(18,11.2015

16. בחינת השיקולים בעניינו תומכת בעמדת הצדדים ולפיח הסכם הפשרה המונח בפני בית המשפט הנכבד

הינו סביר, ראוי והוגן ואף למעלה מכן, וזאת לאור כל אחד מהטעמים המפורטים להלן, לא כל שכן נוכח

משקלם המצטבר �

/ הסכם הפשרה משקף ומאזן היטב בין הסיכונים והסיכויים הכרוכים בהמשך ניהול 16.1. ראשית
ההליכים המשפטיים הן במסגרת התביעה הנגזרת והן במסגרת הבקשה לדיון חוזר.

הסכם הפשרה מביא לתועלת מיידית וודאית לחברה, הן לנוכח סכום המזומן והן לנוכח הדחיית
חלק מחובות כעל השליטה בחברה, חלף הסיכונים הכרוכים בהמשן ניהול ההליכים המשפטיים.

נזכיר כי הכרעת בית המשפט הנכבד כבקשת האישור מהווה מטבע הדברים, "הכרעה לכאורה'1 ואין
בה כדי להכריע את ההליך המשפטי כולו. בפי הנתבעים טענות העשויות לטענתם להשפיע ולשנות

את החלטת האישור או להכריע לטובתם במסגרת הבקשה לדיון חוזר.

16.2. שנית, הסכם הפשרה משקלל היטב את סיכוייה של התביעה, בשים לב לקביעות פסק הדיו
האמריקאי.

16.3. כפי שהבהרנו לעיל, פסק הדין האמריקאי קבע כי השעבוד שנרשם על המלון הינו בטל ומבוטל.

בנסיבות אלה, הנתבעים יכולים לטעון כי פסק הדין האמריקאי שומט את הקרקע מהטענה בדבר
קשר סיבתי בין התנהלות הנתבעים למימוש השעבוד על המלון (שהרי אין משמעות להתנהלות

הנתבעים שעה שמדובר בשעבוד שהוא 013י\). במצב זה, בבסיס התובענה נותרו בעיקר טענות התובע

הנגזר בדבר אי מימוש השעבוד על החניון, ובנסיבות אלו אף סכומה של התביעה, נמוך משמעותית
מהסכום בו הוגשה מלכתחילה.

16.4. בעניין זה חשוב להזכיר כי השעבוד שנרשם לטובת החברה על החניון שונה במהותו מהשעבוד שנוצר
; מדובר בשעבוד מדרגה שנייה, שנרשם לאחר משכנתא מדרגה ראשונה שנרשמה לטובת על המלון

̂^ (להלן � "השעבוד לטובת הבנק") להבטחת הלוואה בגובה של 2 מיליון דולר, 11011̂ 301 ̂וז83̂ 

16.5. לטענת הנתבעים, העובדה שקיים שעבוד קודם לשעבוד שניתן לטובת החברה מעמידה בספק רב את

יכולתם של הנתבעים לפעול למימושו במועדים הרלוונטיים לתביעה ולפירעון החוב שהיה באותו
מועד כלפי החברה,

בהקשר זה בכוונת הנתבעים היה לטעון כי למיטב ידיעתם, במהלך 2016 הורה בית המשפט בניו

יורק על מימוש השעבוד לטובת הבנק בסכום השווה בקירוב לגובה ההלוואה לטובת הבנק כפי |
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שהייתה באותו מועד, כך שלאחר המימוש, לא נותרה כל יתרה להעברה לחברה בגין השעבוד השני
שניתך לטובתה. טענות אלה, אם יתקבלו, יש בהן כדי להשפיע משמעותית על סיכוייה של התביעה.

16.6. שלישית, לטעמים המתוארים לעיל יש להוסיף העלויות המשמעותיות שבהמשך ניהול ההליך,

בשים לב לכך שטרם החל שלב שמיעת הראיות, טרם הוגשו חוות דעת מומחים וכיוצ"ב, עוד נזכיר
כי כנגד החלטת האישור עומדת בקשה לדיון חוזר שטרם הוכרעה סופית כך שגם אישור התביעה

הנגזרת איננו סופי.

17. גוכח נסיבות אלה, הצדדים סבורים כי מן ההכרח לאשר את הפשרה.

ך. סיכום

18. לבקשה זו מצורפים תצהירים מטעם הצדדים ובאי-כוחם.

19. לנוכח כל הטעמים האמורים לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד לאשר את הסכם הפשרה ולהורות כמבוקש
זו. בקשה ברישת

20. במידת הצורך, מתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע דיון על מכת שהצדדים יוכלו להוסיף לאמור לעיל טיעון
בעל פה.

21, הצדדים ובאי כוחם מבקשים להודות למגשרת על עזרתה בניהול המשא ומתן בין הצדדים ובגיבוש הסדר
הפשרה.

22. מן הדין ימן הצדק לקבל את הבקשה.

ץ"/

גיל רון, עו"ד /_> דורן דן, עו"ד

בא-כוח התובע בא-כוח הנתבעים

תל-אביב, 16 בינואר 2019.



תצהיר התובע גתנ"ג 4ג" 03'" 13663

אני החתום מטה, גיא (יומן, נושא תעודת זהות מס' 02876290, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי
: אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן�

1. הנני התובע הנגזר בתנ"ג -15663-03-14 - תביעה נגזרת המנוהלת בשם פיננסיטק בע"מ {להלן: החברה), בפני

המחלקה הכלכלית של בית המשפט המחוזי בתל-אביב (להלך 1 התביעה הנגזרת}.

2. אני נותן תצהיר זה בתמיכה לבקשה לאישור הטכס הפשרה שנעשה ביני לבין מר אברהם דך, מר דוד אמאר,

גברת רינת אביבי ומר ציון שטרית (להלן ?. הנתבעים).

לן הנתבעים קבועות בהסכם. אינני צד להסכמה אחרת כלשהי עם הנתבעים. 3. כלל ההסכמות שהושגו ביני לב

4. לא ידוע לי על שוס הסכמות שבאי'�כוחי הגיעו אליהן, מלבד אלה שמופיעות בהסדר הפשרה.

5, לא ניתנה ולא הובטחה לי, ולא ידוע לי כי ניתנה או הובטחה לבאי כוחי, מטעם הנתבעים או כל אדם אחר,

טובת הנאה כלשהי, במישרין או בעקיפין, בקשר עם הסדר הפשרה או התביעה הנגזרת, מלבד כקבוע ?
בהסדר.

6. זהו שמי, זוהי חתימתי ותוכן תצהירי אמת. י

-�-גיא ניומן / /

א<שור
, '?���?

̂- נ^/ ז עף'ך, מאשר כי ביום ±$$ בינואר 2019 הופיע בפני מה גיא ניומן, המוכר לי באופן £// י אני חח"מ, £0 *?

אישי, ולאחר שהזהרתיו כי על<ו להצהיר אמת ואס לא יעשה כן הוא יהיה צפוי לעולים הקבועים בחוק, אישר

* 1~^  ̂
את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

/ \\ / / ) 

<"" ̂ י—4



ע 14"03"13663 תצהי1 1א-*וח הת1בע בתגי

אני החתום מטה, עו"ד גיל רון, נושא תעודת זהות מס' 059744698, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת
: וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן

1. אני משמש כבא כוח מר גיא ניומן, התובע בתנ"ג 13663-03-14 - תביעה נגזרת המנוהלת בשם פיננסיטק
; התביעה : החברה), בפני המחלקה הכלכלית של בית המשפט המחוזי בתל�אביב (להלן בע"מ (להלן

הנגזרת).

2. אני נותן תצהיר זה בתמיכה לבקשה לאישור הסכם הפשרה שנעשה בין התובע לבין מר אברהם דן, מר דוד
אמאר, גברת רינת אביבי ומר ציון שטרית (להלן � הנתבעים).

3. כלל ההסכמות שהושגו בין התובע לבין הנתבעים קבועות בהסכם. אינני צד להסכמה אחרת כלשהי עם
הנתבעים.

4. לא ידוע לי על שוס הסכמות שהתובע הגיע אליהן, מלבד אלה שמופיעות בהסדר הפשרה.

5. לא ניתנה ולא הובטחה לי, ולא ידוע לי כי ניתנה או הובטחה לתובע, מטעם הנתבעים או כל אדם אחר,
טובת הנאה כלשהי, במישרין או בעקיפין, בקשר עם הסדר הפשרה או התביעה הנגזרת, מלבד כקבוע

! בהסדר.

6. זהו שמי, זוהי חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

/  ̂ / גיל רון, עו'י1

אישור

אני החתום מטה, איל קינן, עו"ד, מאשר כי ביום 16 בינואר 2019 הופיע בפני גיל רון, ן^כר לי באופן אישי,
ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר אמת ואס לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחיק, א|שר בפני אמיתות

1 . הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני. /

אילקע^ערק-/ ;
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תצהיר נתגע בתנ"ג ?03-1*13663

אני החתום מסה, ציון שטרית, נושא תעודת זהות מס0<10^03, לאתר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האקת וכי/^/ ^
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אס לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן � _ \^\

; "התובע הנגזר") /ן 1. הנני אחד נתבע בתנ"ג 13663-03-14- תביעה נגזרת המנוהלת על ידי מר גיא נוימן (להלן
בשם חברת פיננסיטק בע"מ (להלן: "ההגרה"), בפנל המחלקה הכלכלית של בית המשפט המחוזי בתל-אביב

(לחלןי: "התגיעה הנגזרת").

2. אגי נותן תצהיר זה בתמיכה לבקשה לאישור הסכם הפשרה שנעשה בין התובע הנגזר לבין הנתבעים (להלן:
י'הס93 ו*פשרהי').

3. כלל ההסכמות בין התובע הנגזר לבין הנתבעים קבועות בהסכם הפשרה. אינמ צד להסכמה אחרת כלשהי
עם התובע הנגזר.

4. לא לדוע לי שניתנה או הובטחה, לתוגע הנגזר או לבאי כוחו, מטעם הנתבעים או כל אדם אחר, טובת הנאה
- כלשהי, במישרין או בעקיפין, בקשר עם הסדר הפשרה או התביעה הנגזרת מלבד המנגנון הקגוע כהסדר

הפשרה.

5. זהו שמי, זוהי חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

: . ^=** - 

! __ . ^''̂ ציון שטרית^

אישיר /

2 הופיע בפני ציון שטרית, המוכר לי באופן אישי, *3 , עו"ד, מאשר כי ביום ^*י^*?* ג/#^
^

אני הח"מ,
ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר אמת ואם לא יעשה כן יחיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר בפני אמיתות

̂ $למ.ה, עי"7� י  
הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני. ,,, .^

, ערייד



תצתיי בא-מח הנתבעים בתנ"ג 14"03"13663

ן^ . לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את £ ^/ץ? אני החתום מטה, עו"ד דורון דן, נושא תעודת זהות מס' }י
האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק א0 לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן .?

: "הנתגעיט"), 1. אני משמש כבא כוח מר אברהם דן, מר ציון שטרית, הגב' רעת אביבי ומר דוד אמאר (להלן

; "התובע הנגזר") בשם הנתבעים בתנ"ג 13663-03-14 - תביעה נגזרת המנוהלת על ידי מר גיא נוימן (להלן

.- "החברה"}, בפני המחלקה הכלכלית של בית המשפט המחוזי בתל-אביב (להלן: חברת פיכנסיטק בע"מ (להלן
"התביעה הגגזרת'').

: "הסכם 2. אני נותן תצהיר זה בתמיכה לבקשה לאישור הסכם הפשרה שנעשה בין התובע הנגזר לנתבעים (להלן
הפשלה").

3. כלל ההסכמות בין התובע הנגזר לבין הנתבעים קבועות בהסכם הפשרה. לא ידוע לי על הסכמה אחרת כלשהי.

4. לא ידוע לי שניתנה או הובטחה, לתובע הנגזר או לבאי כוחו, מטעם הנתבעים או כל אדם אחר, טובת הנאה

כלשהי, במישרין או בעקיפין, בקשר עם הסכם הפשרה או התביעה הנגזרת מלבד המנגנון הקבוע בהסכם
הפשרה.

5. זהו שמי, זוהי חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

̂:ך- ....... ^
דורון דן, עו"ד

אישור

אני הח"מ, מיכל לדר- רוזן, עו"ד, מאשר כי בלום 24 בינואר 2019 הופיע בפני דורון דן, המוכר לי באופן אישי, ולאחר

שהזהרתיו כי עליו להצהיר אמת ואס לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר בפני אמיתות הצהרתו
דלעיל וחתם עליה בפני.

� 7̂
\ ,.- ' י

ג#ג49ו"ד מיכל<<דור�
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הסדר <ישיי בתביעה נמית
שנערך ונחתם בתל אביב ביום 19 לחודש דצמבר, שנת 2018

- -בין
גיא ניומן ת.ז 02876290

ע"י ב"כ ערה"ד גיל רון, איל קינן, אהרן רביכוביץ ומיכל יודלמן-הרצברג
ממשרד גיל רון, קינן ושות/ עורכי"דין

בית לסין, רח' ויצמן 32, תל אביב 6209105
טל' י. 03-6967676; פקס; 03-6967673

-"התובע הנגזר") (להלן

מצד אחד?
לבין- -

אברהם דן ת.ז 055068506
ת.ז 055407670 דוד אמאר

רינת אביבי ת.ז 058009887
ציון שטרית ת.ז 037661030

באמצעות עוח"ד דורון דן ו/או מיכל לדר" רוזן
וקסלר, ברגמן ושות', עורכי דין
מרחוב יהודה הלוי 23, תל אביב

; פקס: 03-5119332 03-5119330 טל' 1
(להלן - "הנתבעים")

; מצד שני
- לביו -

פיננסיטק בע"מ ח.צ 52-004-166-6

מרחוב קויפמן 2, תל אביב 68012
-"החברה") (להלן

; מצד שלישי

והואיל וביום 6 במרץ 2014 הגיש התובע הנגזר בקשה לאשר תביעה נגזרת, בהתאם להוראת סעיף 198

לחוק החברות, התשנ"ט -1999 (להלן - "חוק החברות"} (להלן - "בקשת האישור"}<

והואיל וביום 24.5.2015 ניתכה החלטתו של בית המשפט בבקשת האישור, אשר מאשרת ניהולה של

תובענה נגזרת בשם החברה וכנגד הנתבעים, הכל כמפורט בהחלטה (להלן - "ההחלטה בבקשת
האישור"} ,?

והואיל ובעקבות ההחלטה בבקשת האישור, הוגשה מטעם הנתבעים בקשה לדיון חוזר בפני בית המשפט

המחוזי בתל אכיב-יפו במסגרת ת"א 17853-11-15 (להלן - "הבקשה לדיון חוזר"}.

והואיל ובהמלצת בית המשפט הנכבד, הצדדים קיימו הליך גישור בפני עו"ד מאיה צברי בעקבותיו גובש

מתווה פשרה כמפורט להלן אשר הצדדים לו סבורים כי הוא הוגן וראוי.

לפיבד הוצהר הותנה והוסבם ביו הצדדים 5דלקמו;
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!• מבוא

1.1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

1.2. כותרות הסעיפים היכן לצורך הנוחות בלבד, ואין להסתמך עליהן בפירוש או בביאור הסכם פשרה
זה.

2- הגדתת

בהסכם זח תהיה למונחים המפורטים להלן המשמעות המופיעה לצידם, אלא אס צוין מפורשות אחרת:

2.1. "בית המשפט" - בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו.

2.2. "בקשת האישור" - הבקשה לאישור תביעה נגזרת שהוגשה בבית המשפט המחוזי בתל אביב בחודש
מרץ 2014.

2.3. "התביעה" - התביעה שהוגשה על ידי התובע הנגזר לבית המשפט המחוזי כתל אביב-יפו, במסגרת

, ושאושרה כתביעה כגזרת. תנ"ג 13663-03-14

2.4. "הבקשה לדיון החוזר"- הבקשה לדיון חוזר שהוגשה על ידי הנתבעים לבית המשפט המחוזי בתל

אביב יפו במהלך חודש נובמבר 2015 במסגרת ת"א 17853-11-15.

2.5. "ההליכים המשפטיים בין הצדדים" - התביעה והבקשה לדיון חוזר שהוגשו על ידי הצדדים לאחר

ההחלטה בבקשת האישור.

2.6. "הברת הביטוח"- הפניקס חברה לביטוח בע"מ אשר ביטחה את הנתבעים בביטוח ס&ס,

2.7. "חוק החברות" - חוק החברות, התשנ"ט-1999.

ג� הפשרה והטעמים לה

מבלי להודות בכל טענה ו/או דרישה ו/או באיזה מהטענות בתביעה, ולסילוק סופי ומוחלט כהגדרתו בסעיף

4 להלן מוסכם בין הצדדים כדלקמן =

הלוואות הבעלים

� "הסכום הקובע"} מתוך הלוואת ,1,863 ש"ח (להלן 3.1. מוסכם בין הצדדים כי סך השווה ל-375

הבעלים שהועמדה לחברה ביום 29.1.2009 על ידי בעל עניין לשעבר (מעדרו ישראל בע"מ) בסך של 2

מיליון ¤ אשר הזכויות בה הועברו לידי הנתבע, מר אברהם דן ו/או חברה בבעלותו (מר דן ו/או

חברה בבעלותו יכונו בהסדר זה למען הנוחות ביחד להלן י. "מר דן") כחלק מהשלמת הסכם הרכישה

של החברה על ידי מר דן (ראה ביאור 4.2 לדו"חות הכספיים מיום 30.9.2011) ?.

3.1.1. יהיה חוב נדחה, במובן זה שהסכום הקובע וכל חוב אחר הרשום בספרי החברה לא יימשכו

על ידי מר דן מהחברה, אלא לאחר שיהיו בידי החברה רווחים ראויים לחלוקה, כהגדרתם

בחוק החברות, ולאחר שהחברה תחלק לבעלי מניותיה דיבידנד בסכום מצטבר השווה
; לסכום הקובע

3.1.2. ככל שהחברה תקלע להליכי חדלות פירעון יהיה הסכום הקובע במעמד של חוב נדחה.
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התשלום במזומן

3.2. בנוסף על האמור בסעיף 3,1 לעיל תשלם חברת הביטוח סך מזומן שלא יפחת ט-250,000 ש"ח

(במילים י. מאתיים וחמישים אלף שקלים חדשים) ולא יעלה על 600,000 ש"ח (במילים � שש מארת

אלף שקלים חדשים) (להלן � "סכו0 המזומן"). סכום המזומן ישולם כאמור בסעיף 3.4 להלן.

3.3. סכום המזומן יקבע בהתאם להחלטת בית המשפט בהתאם להוראות סעיף 79א' לחוק בתי המשפט

[נוסח משולב], התשמ"ד-1984,

3.4. עוד הוסכם כי בכפוף לאישור בית המשפט את הסדר הגישור להלן, סכום המזומן ישולם לחברה,

למעט גמול ושכר טרחה לתובע הנגזר ולבאי כוחו, שייקבעו וישולמו על פי המנגנון המפורט להלן י,

3.4.1. סכום הגמול ושכר הטרחה ייקבע על ידי בית המשפט וישולם מתוך סכום המזומן בלבד.

; "גמול להסרת ספק יובהר כי סכום הגמול ושכר הטרחה לא יעלה הסכום במזומן (להלן
ושכר טרחה").

3.4.2. סכום הגמול ושכר הטרחה לעיל יהיה סכום כולל מע"מ.

3.4.3. סכום הגמול ושכר הטרחה יועבר על ידי חברת הביטוח במישרין לב"כ התובע הנגזר כנגד

חשבונית מס כדין שתונפק לטובת החברה, בתוך שלושים (30) יום ממועד החלטת בית

המשפט כאמור בסעיף 3.4.1 לעיל וסעיף 3.5 להלן.

3.5. בתוך שבעה (7) ימים ממועד אישור הסדר גישור זה בכית המשפט, כאמור בסעיף 6 להלן, יגישו

הצדדים לבית המשפט טיעון קצר שלא יעלה על שלושה (3) עמודים כל צד, בקשר עם סכום המזומן
ועם גמול ושכר הטרחה.

4- ויתור וסילוק סופי

עם השלמת הפשרה כאמור בהסדר זה יתגבש ויתור וסילוק סופי ומוחלט של החברה והתובע הנגזר ו/או מי

מטעמם על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא, בכל העניינים שעלו בתביעה ו/או

בבקשת האישור ו/או בהחלטת האישור, כלפי הגתבעים ו/או כלפי מי מנושאי המשרה/דירקטורים בחברה

ו/או חברת הביטוח ו/או מי מטעמם.

5- ייתור התובע הנגזר

עם השלטת הפשרה כאמור בהסדר זה מתחייב התובע הנגזר שלא לעשות כל שימוש בכל זכות הנובעת לו

מהחזקה במניות החברה למעט לצורך קבלת דיבידנד ו/או העברתן ו/או מכירתן. במקרה של העברה או
מכירה, לא תחול עוד כל מגבלה.

6- אישור נית המשפט

6.1. תוך שלושה (3} יטיס מיום חתימתו של הסדר זה יגישו הצדדים בקשה משותפת לבית המשפט לאשר

הסדר גישור זה וליתר לו תוקף של פסק דין (להלן - "פסק הדין"). במסגרת זו, יתבקש בית המשפט

לתת תוקף של פסק דין להסדר גישור זה על כל רכיביו וכן להורות למזכירות להשיב לתובע הנגזר

: "תקנות את האגרות ששולמו על ידו בהתאם לתקנות בתי המשפט (אגרות) תשס"ז� 2007 (להלן
האגרות"}.

6.2. תוך שלושה (3) ימים מיום מתן פסק הדין יגישו הצדדים הודעת עדכון אודות פסק הדין לבית

המשפט הדן בבקשה לדיון חוזר ובית המשפט יתבקש להורות על מחיקת הדירן החוזר וכן על השבת

האגרות ששולמו על ידי הנתבעים בהתאם לתקנות האגרות.
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6, חסרר גלשור זח לא ייכנס לתוקפו עד אשר יאושר בפסק דין סופי על ידי בית המשפט, בהתאם ,3

להוראות סעיף 202 לחוק החברות.

7- ילל2

7.1. הסדר גישור זח ממצה את ההסכמות שבץ הצדדים וכל שינוי או תיקון בו ייעשה אך ורק נמסמך
בכתב החתום על ידי כל הצדדים.

7,2, טיוטות הסדר זה והבקשה לאישורו לא יהיו קבילות כראיה בפני גופים שיפוטילס ו/או מעין

שיפוטיים ולא ישמשו לפרשנות הסדר גישור זה, או תניה מתניותיו.

ג,7. הצדדים יפעלו במשותף ובתום לב זה כלפי זה הן לצורך אישור הסדר גישור זה והן לצורך יישומו,

ישור זה ולעניין ההליכים 7,4. בכפוף לאמור בהסדר זה, כל צד יישא בהוצאותיו לעניין הסדר ג

המשפטיים בין הצדדים, לרבות שכ"ט עורך דינו, נכפוף להסכמה שהושגה בעבר כי הנתבעים יישאו

בעלות הגישור ובהוצאתו לפועל של הסדר זה.

ולראיה באו הצדדים על החתום.-

/
? 

גיל רון, עו"ד /" / דורון רן, עו"דכ/̂ 
ב"כ התובע הנגזר והחברה̂  ב"כ הנתבעים

, ואני מקיימת את ההסדר בחתימתי אגי מאשרת בזה כי הסדר זח הושג במסגרת הליך של גישור שהתקיים בפניי
על פי הוראות תקנה 9 (ג) לתקנות בתי המשפט (גישור), התשנ"ג -1998.

/$?
/ הצבדלעו^ר מאי
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הודעה לפי סעיף 202 (ב) לחוק החברות- תשנ"ט-1999
בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה בתביעה נגזלת

תנ"ג 13663-03-14 ביומן גי הבא ואח'

ניתנת בזאת הודעה כי ביום הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב (המחלקה הכלכלית) בקשה
לאישור הסכם פשרה בתנ"ג 13663-03-14 כיומו נ' הבא ואח' (להלן ? "הסכם הפשרה"),

תמצית התובענה

בבסיס התובענה הנגזרת נטען על ידי מר נוימן (להלן: "התובע הנגזר"), בשם חברת פיננסיטק בע"מ
: "החברה") כי הנתבעים, אשר שימשו במועדים הרלוונטיים לתובענה כדירקטורים בחברה, לא (להלך
פעלו למימוש השעבודים שניתנו לטובת החברה על נכסי נדל"ן בעיר סירקיוז במדינת ניו יורק, ארה"ב.
כתוצאה מכך, לטענת התובע הנגזר, נגרם לחברה נזק. הנתבעים כפרו בטענות שיוחסו להם על ידי התובע
הנגזר. ביום 24.5.2015 אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב (כבוד השופטת רות רונן) את התובענה

הנגזרת.
תמצית הפשרה

, במסגרת הסכם הפשרה, מבלי להודות בכל טענה ובכפוף להתקיימות התנאים המתלים הקבועים בו
הוסכם ביו הצדדים כדלקמן:

,1,863 ש"ח (להלן: "הסכום הקובע") מתוך הלוואת הבעליס הרשומות לטובת בעל (א) סך השווה ל-375
: "מר דן') כהגדרתם בהסכם הפשרה, יחיה חוב נדחה, במובן השליטה בחברה, מר אברהם דן (להלן
זה שהסכום הקובע וכל חוב אחר הרשום בספרי החברה לא יימשכו על ידי מר דן מהחברה, אלא
לאחר שיהיו בידי החברה רווחים ראויים לחלוקה, כהגדרתם בחוק החברות, ולאחר שהחברה תחלק
לבעלי מניותיה דיבידנד בסכום מצטבר השווה לסכום הקובע. ככל שהחברה תקלע להליכי חדלות

פירעון יהיה הסכום הקובע במעמד של חוב נדחה.

250 ש"ח ולא יעלה על 600,000 ש"ח (להלן � (ב) חברת הביטוח תשלם סך מזומן בסכום שלא יפחת מ-000,
"סכום המזומן"). סכום המזומן יקבע על ידי בית המשפט בהתאם להוראות סעיף 79א' לחוק בתי ;

המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 וישולם לחברה בהתאם למנגנון הקבוע בהסכם הפשרה.
(ג) באשר לגמול התובע הנגזר ושכר טרחת באי כוחו, הוסכם במסגרת הסכם הפשרה כי נקבע כי אלו ;

ייקבעו על ידי בית המשפט הנכבד וישולמו מתוך סכום המזומן בלבד, לאחר שהצדדים יגישו לבית
המשפט טיעון קצר בעניין זה. [

(ד) עם השלמת הסכם הפשרה יתגבש ויתור וסילוק סופי ומוחלט של החברה והתובע הנגזר ו/או מי
מטעמם על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא, בכל העניינים שעלו בתביעה ו/או ;
בבקשת האישור ו/או בהחלטת האישור, כלפי הנתבעים ו/או כלפי מי מנושאי המשרה/דירקטורים \
בחברה ו/או חברת הביטוח ו/או מי מטעמם. ;

הגשת התנגדויות להסכם הפשרה \

, י כל בעל מניות או דירקטור בחברה רשאי להגיש לבית המשפט בתוך 20 ימים מיום פרסום הודעה זו
התנגדות להסכם הפשרה. ההתנגדות תועבר בעותק לב"כ התובע הנגזר, עו"ד גיל רון ממשרד גיל רון,קינן
, פקס; 03-6967673 ולב"כ הנתבעים, עו"ד דורון דן, 03-6967676 : ושות', רח' ויצמן 32 תל אביב, טל'

; פקס; 03-5119332. 03-5119350 : ממשרד וקסלר ברגמן ושות', רח' יהודה הלוי 23, תל אביב, טל'
עיוו בהסכם הפשרה

הנוסח המלא של הסכם הפשרה עומד לעיון בעלי מניות או דירקטורים המעונייניס בכך בתיאום מראש
במשרדי ב"כ התובע הנגזר וב"כ הנתבעים, בכתובתם כאמור לעיל. כמו כן מופיע הסדר הפשרה באתר של

.\̂  "00.11.^1.3ת10.¥\^
באי-כוח התובע הנגזר

הסכם פשרה הוא המחייב

הודעה זו היא תיאור תמציתי בלבד של הסכם הפשרה. הסכם הפשרה הוא המחייב ובכל מקרה של חוסר !
בהודעה זו או סתירה בין הודעות הסכם הפשרה לבין האמור בהודעה זו, יגברו ההוראות הקבועות בהסכם

הפשרה.
תוכן הודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת על פי החלטתו. ?




