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פר"ק
בפני כבוד השופטת שרה דברת

בבית המשפט המחוזי
בבאר שבע
בעניין:
ובעניין:
ובעניין:

פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג1983-
חוק החברות ,התשנ"ט1999-
תקנות החברות )בקשה לפשרה או להסדר( ,תשס"ב2002-

ובעניין:

דקור-רהיט ) 1989 (2000בע"מ ח.פ) 511396798 .בפירוק(

ובעניין:

מר יוסף אלקובי ת.ז06815577 .
בעלי המניות בחברה

גברת רינה אלקובי ת.ז057778904 .
ובעניין:

הפקודה
החוק
התקנות
החברה

עו"ד מור נרדיה
ממשרד לוי טילר ושות' – חברת עורכי דין
מרחוב אבן גבירול  ,124תל-אביב 6203854
טל' 03-5272164 :פקס'03-5272166 :
עו"ד ליזה חדש
ממשרד חדש .ארד .דוד - .עורכי דין
מדרך בן גוריון  ,2רמת גן 5257334
טל' 03-6197688 :פקס'03-6198196 :

המנהלים המיוחדים של החברה

הודעה על הגשת בקשה לבית המשפט לפי סעיף  350לחוק החברות ,התשנ"ט1999-
ועל כינוס אסיפות נושים
נמסרת בזאת הודעה כי ביום  25בנובמבר  ,2018הוגשה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע בקשה לכינוס אסיפות
נושים ולאישור הסדר פשרה אגב פירוק בין החברה ובעלי המניות לבין נושיהם לפי סעיף  350לחוק החברות,
התשנ"ט – .1999
בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי בבאר שבע )כבוד השופטת שרה דברת( מיום  4בדצמבר  ,2018לפיה ניתן
אישור לכינוס האסיפות ,הרינו להודיע על כינוס אסיפות נושים ,אשר על סדר יומן אישור והצבעה על הצעת
הסדר הפשרה .אסיפות הנושים תתקיימנה ביום  26.12.2018בנומה  -מרכז אירועים וכנסים ,רחוב מצדה  9בני
ברק ,כדלקמן:
אסיפת נושים מובטחים – בשעה ;15:00
אסיפת נושים בדין קדימה )לרבות עובדים( – בשעה ;15:30
אסיפת נושים בעלי ערבות אישית– בשעה ;16:00
אסיפת נושים רגילים – בשעה .16:30
נושה אשר טרם הגיש תביעת חוב ,עליו להגיש תביעת חוב ,וזאת לא יאוחר מיום  26.12.2018בשעה 12:00
במשרדי המנהלים המיוחדים.
יובהר כי השתתפות באסיפת הנושים והבעת עמדה באשר להסדר המוצע ,מותנית בהגשת תביעת חוב כאמור.
נושה אשר לא קיבל לידיו עותק מהצעת ההסדר ,טופסי תביעת חוב ,טופס הסכמה/התנגדות להסדר ,טופס יפוי
כח לצורך ייצוגו באסיפה ומסמכים נוספים ,יהיה רשאי להורידם מאתר משרד המנהל המיוחד עו"ד מור נרדיה
בכתובת .https://www.levytyller.com
נושה אשר לא יוכל להגיע לאסיפה יהיה רשאי להגיש טופס הסכמה/התנגדות להסדר למשרדי המנהלים
המיוחדים עד ליום  26.12.2018בשעה .14:00
מור נרדיה ,עו"ד

ליזה חדש ,עו"ד

המנהלים המיוחדים

