
 

 הסכם פשרה בבקשה לאישור אישור הגשת בקשה ל הודעה בדבר
 זבידה נ' כהן  13-11-7554 בת"צ )מחוזי מרכז( תביעה ייצוגית

, בהתאם 7554-11-13 "צבתהסדר פשרה המשפט המחוזי מרכז הוגש לאישור בית  2017באוגוסט  6ביום  .א
  . 2006-לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו

חברת  2011בדצמבר  1ויום  2011באוגוסט  24שבין יום בתקופה מבקש לפיהן עוסקת בטענות ההתובענה  .ב
אין חשש סביר שבמהלך תקופת לפיו  )בפירוק( )להלן: החברה( הציגה מידע מטעה אייס אוטו דיפו בע"מ

, וכי תזרים המזומנים החזוי לא תעמוד החברה בהתחייבויות הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן
 גרם לחברי הקבוצה נזק.  כתוצאה מכך נ

 2011באוגוסט  24, בתקופה שבין יום החברהרכש אגרות חוב של מי שיחול על כל שאושר הפשרה  דרהס .ג
 .  2011בדצמבר  1ויום 

חברי הקבוצה יהיו זכאים ש"ח.  4,175,000-כסכום הפשרה שישולם לחברי הקבוצה עומד על סכום של  .ד
. LIFO – Last In First Outבשיטת כום לתשלום יחושב בהתאם להוראות הסדר הפשרה. הסלתשלום 
ביחס לחברי קבוצה שרכשו בתקופה הקובעת אגרות חוב, ולא ביצעו בתקופה הקובעת מכירה בהתאם, 

אגורות  45.16של אגרות חוב, יהיה סכום הזכאות של כל אחד מהם שווה למחיר הרכישה בניכוי סכום של 
ביחס לחברי קבוצה שבמהלך התקופה הקובעת רכשו אגרות . החוב ש"ח ערך נקוב של אגרות 1עבור כל 

חוב ולאחר מכן גם ביצעו פעולות מכירה, אזי פעולת המכירה תיוחס תחילה לאגרות החוב האחרונות 
שנרכשו בתקופה הקובעת. ביחס לאגרות חוב שנרכשו ונמכרו כאמור, חבר הקבוצה יהיה זכאי להפרש 

  רה )הפרש שלילי לא יילקח בחשבון(.שבין מחיר הרכישה ומחיר המכי

, לצורך ביצוע התשלום יינתן צו של בית המשפט לחברי הבורסה לבצע את החישוב, ולהעביר את התשלום .ה
 .  וימונה בעל תפקיד מטעם בית המשפט כממונה על ביצוע הסדר הפשרה 

אושר על ידי בית סכום הפשרה ישולם על ידי מפרקי החברה שהתחייבו לכך במסגרת ההסדר, וההסדר  .ו
 על פעולות המפרקים של החברה.   המשפט המפקח

ש"ח ולבאי כח הקבוצה שכר טרחה בסכום  168,000הצדדים המליצו כי ישולם למבקש גמול בסכום של  .ז
 ש"ח, בתוספת מס ערך מוסף.   732,000של 

, למעט כל חברי הקבוצה פשרה יקים מעשה בית דין ביחס לכל עילות התביעה וכלפיה הסדראישורו של  .ח
 .  אלה אשר יגישו הודעת פרישה, כאמור בסעיף הבא

כל אחד מחברי הקבוצה רשאי לבקש שלא להיכלל בקבוצה לענין הסדר הפשרה. לשם כך עליו להגיש  .ט
כהן נ' זבידה, באמצעות  7554-11-13למזכירות בית המשפט המחוזי מרכז בלוד לתיק ת"צ  בקשה בכתב
. בהודעת הפרישה יש לציין שם, מספר תעודת זהות, 2.11.2017. זאת עד ליום 08-6683476/7פקס מספר: 

פרישה כאמור יראו  תכתובת, טלפון נייד, מספר פקס )אם יש(, וכתובת דאר אלקטרוני. מי שלא יגיש הודע
אותו כמי שהסכים להיכלל בקבוצה ולהתקשר בהסדר הפשרה, ובכלל זה ייחשב כמי שהתגבש כלפיו 

 וסילוק כאמור.    ויתור

תוגש להסדר. ההתנגדות  אדם הנמנה עם חברי הקבוצה רשאי להגיש לבית המשפט התנגדות מנומקת .י
 .  "2.11.2017בכתב למזכירות בית המשפט המחוזי מרכז בלוד, בהתאם לפרטים שבסעיף הקודם, עד ליום 

 אין בהסדר הפשרה משום הודאה של צד בטענות הצד השני.   .יא

, תל אביב. 32, ויצמן גיל רון, קינן ושות' -ומד לעיון חברי הקבוצה אצל באי כח הקבוצה הסדר הפשרה ע .יב
 דרהס. office@ronlaw.co.il; דאר אלקטרוני: 6967673-03; מס' פקס': 6967676-03מס' טלפון: 

וכן באתר האינטרנט של  http://www.ronlaw.co.il -באתר האינטרנט של באי כח הקבוצה מוצג הפשרה 
 הבורסה )אתר "מאי"ה"(.

ובכל מקרה של סתירה בין תוכן מודעה זו ובין האמור , הפשרה הוא המחייב דרהנוסח המלא של הס .יג
 בהסדר.  בהסכם, ייגבר האמור 

 והיא מתפרסמת על פי החלטתו. הודעה זו אושר על ידי בית המשפט, נוסח .יד

  תוקף הסדר הפשרה מותנה באישור בית המשפט. .טו

בבית המשפט המחוזי  9:00, בשעה 9.11.2017התיק נקבע לדיון בבקשה לאישור הסדר הפשרה ליום  .טז
 לוד. –מרכז 
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