
 20-01-8177 חדל"ת       חיפהבבית המשפט המחוזי ב

 הזמנה להציע הצעות לרכישת מניות ו/או פעילות ונכסים של

 514902055. פ ח. בע"מ )בהקפאת הליכים( א.ד.י אקספרס
 

בע"מ )בהקפאת  א.ד.י אקספרסמוזמנות בזה הצעות לרכישת מניותיה ו/או פעילותה ונכסיה של חברת  .1

 (."החברה")להלן:  514902055הליכים( ח.פ. 

 

בייבוא ואספקת חומרי גלם למפעלים מובילים בענף ייצור הפלסטיק בארץ, תוך שילוב החברה עוסקת  .2

 מלגזות חדשות ומשומשות לרבות מתן שירותים למלגזות.פעילות נוספת של שיווק ומכירת 

 

מצבו, ב, ממכרהמידע בהזמנה זו הינו כללי ביותר, ואין בו כדי להוות מצג מצד הח"מ בכל עניין הקשור ב .3

על המציע לבדוק, בעצמו ועל  .ו, והיקפהכלולות בוזכויות השוויו, או בכדאיות רכישתו, ולרבות מהות 

כל מידע הדרוש להגשת ההצעה, וכל הצעה תוגש אך ורק בהסתמך על בדיקותיו אחריותו, כל פרט ו

 ובאחריותו הבלעדית.

 

על גבי טופס הצעה שניתן לקבל במשרד הח"מ, במעטפה סגורה ובמסירה אך ורק את ההצעות יש להגיש  .4

עים השונים במידת הצורך, יתואמו הסדרים עם המצי  .12:00בשעה    2.2.20עד ליום  אישית למשרד הנאמן  

לצורך קבלת נתונים ומסמכים נוספים הקשורים לחברה, בהתאם לאישור על ידי הח"מ וצוותו, והם ידרשו 

 לחתום על כתב סודיות.

 

ממחיר ההצעה. סכום זה ייגבה, יחולט  10%ערבות בנקאית לפקודת הח"מ בגובה בצרוף כל הצעה תוגש  .5

 ש אם יחזור בו המציע מהצעתו מכל סיבה שהיא. וייזקף לזכות הח"מ, כפיצוי קבוע ומוסכם מרא

 

, 1968 –מובהר, כי אין לראות בהזמנה זו משום "הצעה לציבור" כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  .6

מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה  ואינ היא אינה מהווה מכרז ולא יחולו עליה דיני המכרזים. הנאמן

ומר לעצמו את הזכות לנהל מו׳׳מ/התמחרות בכל שלב עם המציעים הנאמן ש. ביותר, או כל הצעה שהיא

פי שיקול -הכל על ,או חלקם, לנהל עם כל אחד מהם מו״מ בנפרד, לבקש הצעות נוספות, לעדכן ההצעות

 .חיפהב בית המשפט המחוזיהמכר כפוף לאישור  דעתו הבלעדי של הנאמן.

                   ________________________ 

 נאמן - , עו"דרון כהנא                                

 כהנא, דידי ושות'                                                                     

 33261, חיפה 4רח' הבנקים                

                                                                www.kahanadidi.co.il 
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 תאריך:______________

 לכבוד

 מר רון כהנא, עו"ד

 חיפה 4רח' הבנקים  –כהנא, דידי ושות' 

 במסירה אישית   )"החברה"( בע"מי אקספרס א.ד.נאמן בהקפאת הליכים של חברת 

 

 א.נ.

 הצעה בלתי חוזרת לרכישת מניותיה ו/או פעילותה ונכסיה של החברההנדון: 

 מבוא

להגיש את הצעתי לרכישת מניותיה ו/או   מתכבד בזאת  ("המציע"בהמשך להזמנה שפורסמה בעיתונות, אני הח"מ )

 פעילותה ונכסיה של החברה, בהתאם למפורט להלן:

 

 __________________________________________  שם ות.ז./ח.פ. של המציע: .1

 __________________________________________    כתובת המציע: 

 __________________________________________    מספר טלפון: 

 __________________________________________    מספר פקס: 

 __________________________________________   כתובת דואר אלקטרוני: 

 

 הגדרות

 בהצעה זו יהיו למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם: .2

 רון כהנא. עו"ד – "הנאמן" 2.1 

 )בהקפאת הליכים(. 514902055חברת א.ד.י אקספרס בע"מ ח.פ.  – "החברה" 2.2 

בית המשפט המחוזי בחיפה, שבמסגרתו מתנהלים ההליכים בתיק חדל"ת  – "בית המשפט" 2.3

8177-01-20. 

 27מניות של החברה ו/או כלל פעילותה ונכסיה, בהתאם לחלופות המפורטות בסעיף    –  "הממכר" 2.4

 שלהלן.

כלל פעילות החברה ונכסיה, כפי שהם נכון למועד העברת  – ונכסיה" החבר"כלל פעילות ה 2.5

החזקה, לרבות המוניטין, ההסכמים, העובדים, הרכוש הקבוע, הציוד והמיטלטלין שאינם 

מחוברים, נכסי הקנין הרוחני, זכויות והתחייבויות לקבלה ותשלום של תמלוגים, הזכויות 

להם, הקשורים בפעילותה מכל מין וסוג, ולמעט  וההתחייבויות מכח ההסכמים שהחברה צד

 להלן. 6הנכסים שהוחרגו במפורש מהממכר, כמפורט בסעיף 

שעות ממועד אישור בית המשפט או המועד אשר בו יתקיימו כל  48 – "מועד העברת החזקה" 2.6

להלן, ולאחר עמידתו של המציע   25התנאים המתלים להשתכללותה של הצעה זו, כמפורט בסעיף  



בכל דרישות ההצעה, לרבות תשלום התמורה, על פי המאוחר מביניהם ובהתאם להודעה שתינתן 

 על ידי הנאמן לבית המשפט.

 בויות המציעהצהרות והתחיי

המציע מצהיר ומאשר כי יש לו את הידע, הנסיון והיכולת הכלכלית והפיננסית לקיים את כל התחייבויותיו  .3

 על פי הצעה זו.

 להלן.  27המציע מצהיר בזאת כי הצעתו גובשה באופן עצמאי, על פי האפשרויות המפורטות בסעיף  .4

בלת הצעה זו על ידי הנאמן ואישורה כנדרש על ידי בית המציע מצהיר ומאשר, כי ידוע לו, שבכפוף לק .5

המשפט ו/או כל גורם נדרש אחר על פי דין, תחשב הצעה זו כהסכם לרכישת הממכר, על כל המשתמע מכך. 

המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי הסכמתו להגשת הצעה זו הינה סופית ומוחלטת וכפופה להוראות הצעה 

 זו, וזו בלבד.

ר, כי ידוע לו שברשות החברה ו/או מי מטעמה מצויים, בין היתר, הנכסים המפורטים להלן, המציע מצהי .6

 מהווים חלק מהממכר: אינםאשר 

 להלן.  20כספים שיצטברו בקופת הנאמן במועד העברת החזקה כמפורט בסעיף  6.1

דנדים חובות הלקוחות של החברה שעילתם עד למועד העברת החזקה וכן זכויות לקבלת דיבי 6.2

מחברת חיפה פולימרים בע"מ )בהסדר נושים( וזכויות לקבלת החזרי מע"מ כתוצאה מהסדר 

 נושים של החברה הנ"ל.

ציוד הממוקם במשרדי החברה ובאתרים בהם החברה מפקחת מבצעת פעילות ייצור/מכירה אשר  6.3

 מתקני מים וכו'.אינו בבעלות החברה, המושכר לה על ידי ספק חיצוני, כגון מכולות, 

 כלי רכב/מלגזות בבעלות החברה המשועבדים לגורמים מממנים.  6.4

מובהר, כי אין ברשימה האמורה כדי להוות רשימה סופית ומלאה של כל המטלטלין, הציוד והזכויות 

המצויים ברשות החברה, אשר אינם בבעלות החברה ו/או כדי להוות מצג ביחס לבעלות ביתר המיטלטלין 

ד המצויים ברשות ו/או חזקת החברה. על המציע החובה הבלעדית לברר את זהות הבעלים של כל והציו

 חפץ ומיטלטלין המצוי ברשות ו/או בחזקת החברה.

המציע מצהיר ומאשר כי ידוע לו שבמסגרת פעילות החברה, נדרשת החברה לעמוד בתנאים ובהרשאות  .7

בדק את כל התנאים הנדרשים ממנו לצורך עמידה שונות בהתאם לאופי הפעילות. המציע מצהיר כי 

בהסכמים שהחברה צד להם והוא נוטל על עצמו את האחריות הבלעדית להשיג את האישורים, ו/או לעמוד 

בתנאים הנדרשים לצורך כל אלה. למען הסר ספק, המציע מוותר על כל טענה כלפי החברה ו/או הנאמן 

להשיג את האישורים הנדרשים ממנו, ככל שנדרשים, כאמור   שמקורה בחוסר יכולתו לעמוד בתנאים ו/או

 בסעיף זה.



המציע מצהיר כי בדק ומכל מקום היתה לו האפשרות לבדוק את פרטי הסכמי לקוחות, שבהם מחויבת  .8

החברה, ביטוחים שעל החברה לערוך, התחייבות לסודיות, ערבויות שעליה להפקיד אצל גורמים שונים 

 ה, לצורך פעילותה של החברה ו/או מתן שירות ללקוחותיה.ו/או דרישות רגולצי

המציע מצהיר ומאשר כי מוסכם עליו, וכי לקח זאת בחשבון בעת נקיבת המחיר נשוא ההצעה, שרכישת  .9

( AS-IS WHERE-IS, דהיינו, הממכר יירכש במצבו כפי שהוא )AS-ISהממכר )כהגדרתו להלן( נעשית  

יקות עצמאיות של המציע, הערכותיו ותחזיותיו וללא הסתמכות על מצג במועד העברת החזקה, על סמך בד

והצהרה כלשהם מטעם הנאמן ו/או מי מטעמו ו/או החברה ו/או כל צד שלישי הקשור עם הנאמן ו/או 

הממכר,  וגם אם היקף הממכר ישתנה לאחר מועד העברת החזקה. האחריות לבדיקת כל הנתונים בקשר 

ם העובדתיים, הכלכליים, העסקיים והמשפטיים )לרבות אך לא רק מהות נכסי עם הממכר, לרבות הנתוני

וזכויות החברה, קיומם של נכסים ברשות החברה שבבעלות צדדים שלישיים, מצבה הכלכלי של החברה 

ו/או היקף עסקיה, פוליסות הביטוח של הממכר ותקפותן וכו'(, מוטלת על המציע בלבד ועל חשבונו, ללא 

קבלת שיפוי מאת הנאמן ו/או מי מטעמו ו/או מכל צד שלישי כלשהו הקשור עם הנאמן ו/או כל אפשרות ל

 עם החברה ו/או עם הממכר.

המציע מאשר, כי הנתונים אשר הוצגו לו, ככל שהוצגו, הוצגו על בסיס אינפורמטיבי ואינדקטיבי בלבד,  .10

ע לו למציע ומוסכם עליו, כי הגשת ולא כמצג כלשהו מהחברה ו/או מהנאמן ו/או מי מטעמם. משכך ידו

הצעה זו על ידו נעשית מתוך ידיעה כי לא קמה לו זכות כלשהי לשיפוי מהחברה ו/או מהנאמן ו/או מי 

 מטעמם בקשר לכל נתון או מצג שנמסרו או הוצגו למציע, או שלא נמסרו או שלא הוצגו בפניו.

ה ו/או מי מטעמם, מכל אחריות באשר למצבו של המציע מצהיר כי הוא פוטר בזאת את הנאמן ו/או החבר .11

הממכר, בין לפני מתן צו להקפאת הליכים, ובין לאחריו וזאת גם אם יתברר לו, לאחר הגשת הצעה זו, כי 

ערך הממכר ו/או מצבו הפיזי ו/או המשפטי ו/או כל נתון אחר מכל מין וסוג שהוא לגבי הממכר ו/או הקשור 

פי שהוצג בכל מקום וזמן בקשר עם הליכי מכירת הממכר, בין במישרין ובין בו אינו כפי שסבר או אינו כ

בעקיפים. כן פוטר בזאת המציע את הנאמן ו/או החברה ו/או מי מטעמם, מכל אחריות באשר להליכי 

 המכירה של הממכר ולכל דבר וענין אחר הקשור בחברה.

נאמן למכירת הממכר בהתאם להצעה זו, אם המציע מאשר כי ידוע לו וכי הוא מסכים לכך, שהתקשרות ה .12

תהיה, נעשית על ידי הנאמן בתוקף תפקידו בלבד וללא נטילת אחריות אישית כלשהי. המציע מאשר לפיכך, 

 כי הוא משחרר בזאת באופן בלתי חוזר את הנאמן, וכל מי מטעמו, מכל אחריות אישית כאמור.

 הצעת המציע והליך קבלת ההצעות על ידי הנאמן

 להצעה זו מצרף המציע: .13

ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית, להבטחת ההצעה על כל תנאיה כמפורט להלן, בסך של  א.

)שלושה(   3  -ה זו, בתוקף ללהצע  1כנספח  משווי ההצעה הכולל )כולל מע"מ(, בנוסח המצורף    10%

 חודשים מיום הגשת ההצעה או שיק בנקאי בסכום האמור, לפקודת הנאמן.



אם וככל שהצעתו של המציע תוכרז כהצעה הזוכה, יוארך תוקף הערבות הבנקאית בהתאם, עד  

לקיום כל התחייבויות המציע על פי הצעה זו. יובהר, כי הערבות הבנקאית תשמש להבטחת מלוא 

התחייבויותיו של המציע על פי הצעתו, לרבות התחייבויות עתידיות והנאמן יהיה רשאי לחלט 

שהמציע לא יעמוד בכל תנאי הצעתו וזאת כפיצוי מוסכם ועל פי שיקול דעתו הבלעדי   ערבות זו ככל

 של הנאמן, מבלי שתהיה על הנאמן חובה לנמק את החלטתו.

יובהר, כי צורפה של ערבות בנקאית יהווה תנאי סף לתקפותה של ההצעה וכי הנאמן יהיה רשאי,  

רפה לה ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי אך לא חייב, שלא לבחון הצעה של מציע, אשר לא צו

 מותנית, כמפורט בס"ק זה.

הנאמן יהיה רשאי, על בסיס שיקול דעתו הבלעדי, לקבל תחת ערבות בנקאית אוטונומית, כמפורט  

 לעיל, פקדון כספי בסכום הנקוב לעיל.

 מסמך המפרט את שמו המלא של המציע, כתובתו, המוסמכים להתחייב מטעמו, וכן בעלי ב.

השליטה בו. כמו  כן, יפורטו רקע, יכולת ונסיון עסקי של המציע ובעלי השליטה בו, לרבות בכל 

הקשור בתחום בו פועל המציע, ככל שקיים והמקורות הפיננסיים המשמשים למימון פעילות 

 המציע. הצעה זו תלווה באישור עו"ד כי נחתמה כדין, אושרה כדין ומחייבת את המציע.

כי ידוע לו, כי הצעה שלא תוגש באופן הנדרש ו/או לא תכלול את המרכיבים הנדרשים לגוף  המציע מאשר .14

 יכול שלא תתקבל, וזאת על פי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של הנאמן. –ההצעה, לפי הענין 

ט המציע מאשר כי ידוע לו, ומוסכם עליו, כי הנאמן יהיה רשאי )אך לא חייב(, לפי שיקול דעתו המוחל .15

והבלעדי, בלי שיצטרך לנמק את החלטתו ובלי שכל פעולה כאמור תקנה זכות כלשהי למציע: לדחות או 

להקדים את המועד להגשת ההצעות; לנהל בכל זמן מו"מ עם כל מציע או אדם אחר, בין אם הגיש הצעה 

הפסיק את על פי התנאים שפורסמו ובין אם לאו; שלא לנהל מו"מ או להפסיק לנהל מו"מ בכל שלב; ל

הליך הגשת הצעת ההצעות בכל עת; להפסיק או לבטל כליל את הליך המכירה או לחזור בו מכוונת המכר; 

לשנות את תנאי ההתקשרות, את אופן ההתקשרות ואת צורתה, לרבות דרישה לקבלת הצעה בנוסח אחר 

ציעים או חלקם; מנוסח זה, וזאת בכל שלב ולאחר מתן הודעה על כך למציע; לקיים התמחרות בין המ

 לבקש הצעות נוספות, לדחות הצעות מסוימות, להעדיף הצעות מסוימות ולא לקבל אחרות וכיו"ב.

המציע מאשר, כי ידוע לו, כי הצעתו זו אינה מוגשת במסגרת מכרז ולא יחולו עליה דיני המכרזים. בלי  .16

 והה ביותר, או הצעה כלשהי.לגרוע מהאמור, ידוע למציע כי הנאמן אינו חייב לקבל את ההצעה הגב

המציע מצהיר ומאשר כי ידוע לו, שהנאמן יהיה רשאי, אך לא חייב, להאריך או לקצר את המועדים  .17

הנזכרים בהצעה זו, או כל מועד אחר הקשור בהגשת הצעה זו, וזאת לכל המציעים או באופן פרטני, והכל 

 לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי.

 הכלליים המנויים לעיל יחולו לגבי כל אפשרות הממכר כמפורט להלן, בשינויים המחויבים.התנאים  .18

 



 זכויות עבר של הממכר/יתרת הלקוחות

כל התשלומים אשר ישולמו לנאמן על ידי המציע כנגד הממכר, בהתאם להוראות הצעה זו, ישמשו את  .19

הקבועים בדין ו/או כפי שיאושר על ידי בית   הנאמן לצורך תשלום לנושי החברה, בהתאם לדיני הקדימויות

המשפט וכן לכיסוי התחייבויות החברה, שנוצרו באמצעות הנאמן במהלך הפעלת החברה על ידו בתקופת 

 הקפאת ההליכים ו/או כל הליך חדלות פרעון אחר.

ת ההליכים ו/או המציע מאשר כי ידוע לו ומוסכם עליו, כי כספים המצויים ו/או יהיו מצויים בקופת הקפא .20

בחשבונות הבנק של החברה, במועד העברת החזקה, זכויות של החברה בגין הליכים משפטיים  נגד צדדים 

והזכויות  אינם חלק מהממכרבין אם ננקטו ובין אם לאו,  –שלישיים, שננקטו לפי מועד העברת החזקה 

ה ולכיסוי התחייבויות החברה לגביהם תשמרנה בידי הנאמן ותשמשנה כמקור נוסף לתשלום לנושי החבר

 "(."זכויות העברקודם למועד העברת החזקה )לעיל ולהלן: 

 עובדים

כל הסכומים המגיעים ו/או שיגיעו לעובדי החברה על פי דין, בגין תקופת עבודתם בחברה ועד מועד העברת  .21

די המוסד לביטוח לאומי החזקה למציע יחולו בהתאמה על החברה וישולמו על פי דיני הקדימויות ו/או על י

 ובכפוף לזמינות כספים בקופת הנושים.

 התחייבויות והסכמים נמשכים

המציע מתחייב בזאת לכבד את כל התחייבויותיה של החברה, על פי הסכמים נמשכים שהחברה הינה צד  .22

לרבות, לפני ואחרי להם ואשר הינם בתוקף בקשר עם הממכר, ועל פי ההתחייבויות החלות עליה על פי דין,  

 צו הקפאת ההליכים.

כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, המציע מתחייב להחליף ולהחזיר פקדונות ו/או ערבויות )לרבות  .23

ערבויות בנקאיות או פקדונות, המהווים בטחונות אצל מזמיני העבודות ו/או חברות ליסינג ו/או מקדמות(, 

יבות הנמשכות של החברה, לרבות ערבויות ו/או פקדונות שנמסרו שניתנו )ככל שניתנו( בקשר עם ההתחי

לגופים ציבוריים ו/או ממשלתיים, ספקי שירותים, משכירי נכסים ו/או כל גוף אחר המחזיק בערבויות 

ו/או בטחונות שנמסרו לו על ידי החברה, בטרם ניתן לה צו הקפאת הליכים. זאת כך שהערבויות הבנקאיות 

ו הפקדונות ו/או המקדמות, שהועמדו על ידי החברה יוחזרו לידי הנאמן ובמקומן יעמיד ו/או בטחונות ו/א

 יום ממועד העברת החזקה. 14המציע ערבויות בנקאיות ו/או בטחונות מתאימים מטעמו והכל בתוך 

, הואיל וקופת הקפאת ההליכים צפויה לשאת בתשלומים תקופתיים כגון: ביטוחים, ארנונה, אגרות רישוי .24

תשלומי שכירות מראש, ועוד, שחלקם מיוחסים לתקופה שלאחר מועד העברת החזקה אזי המציע ישיב 

לקופת הנאמן, מעבר לתמורה המוצעת, את הסכומים ששולמו בפועל על ידי קופת הנאמן, המיוחסים 

 יום ממועד העברת 30לתקופה שהחל ממועד העברת החזקה. התחשבנות במסגרת סעיף זה תבוצע בתוך 

 יום לאחר מועד העברת החזקה. 45החזקה ותשולם על ידי המציע, עד 

 



 תנאים מתלים

 תנאים מתלים להשתכללות הממכר והעברת הממכר לידי המציע: .25

 אישורו של בית המשפט להצעה זו במסגרת בקשה לאישור ההצעה, שתוגש על ידי הנאמן. א. 

רבות אישור בתנאים, אם וככל שיידרש אישור קבלת אישורו של הממונה על ההגבלים העסקיים, ל ב.

 כאמור.

אישור הסדר נושים   –א' להלן(  27ככל שמדובר בחלופה של רכישת מניות החברה )כהגדרתה בסעיף   ג.

 על ידי אסיפת נושים של החברה, לרבות אישורו של הסדר הנושים בבית המשפט.

הנאמן פסיקתה, שבה יתבקש בית המשפט  בכפוף להתקיימותם של כל התנאים המתלים, תוגש על ידי .26

להורות, כי ימחקו, או יוסרו, כל השעבודים, המשכונות, המשכנתאות, העיקולים והערות האזהרה 

 המוטלים על הממכר, על כל מרכיביו, לרבות נכסים וזכויות )או על כל חלק מהם(.

 הממכר

 :על פי אחת משתי האפשרויות המפורטות להלן הצעה זו מוגשת  .27

 החברהשל רכישת מניות  א.  

רכישת מלוא מניות מניות החברה באופן שמניות החברה תירכשנה כאשר הן נקיות מכל חוב,  

. רכישה מסוג זה 1968 –א' לחוק המכר, התשכ"ח 34שעבוד, או זכות צד ג' כלשהי על פי סעיף 

למציע, לפי בחירת יכולה להתבצע בדרך של רכישת המניות הקיימות או בדרך של הקצאת מניות 

הנאמן. מובהר, כי רכישת מלוא מניות החברה כפופה בין היתר לאישורו של הסדר נושים כמפורט 

 לעיל.

  רכישת כלל פעילות החברה ונכסיה  ב.

במסגרת חלופה זו ירכוש המציע את כלל פעילות החברה ונכסיה, כשהם נקיים מכל חוב, שעבוד  

זאת במסגרת תאגידית  – 1968 –א' לחוק המכר, התשכ"ח 34או זכות צד ג' כלשהי על פי סעיף 

 אחרת, בהתאם לבחירתו של המציע.

 ההצעה

 י(:הצעתנו זו הינה הצעה לרכישת )יש לסמן את הסעיף הרלוונט .28

 : רכישת מניות______ 

תמורת כלל מניות חברה, אנו מציעים, בהצעה בלתי חוזרת, תמורה בסך של 

 .)"התמורה"(____________________ ₪ 

 :רכישת כלל פעילות החברה ונכסיה______

כלל פעילות החברה ונכסיה, אנו מציעים, בהצעה בלתי חוזרת, תמורה בסך של  תמורת 

 .)"התמורה"(מע"מ  ____________ בתוספת

 



 כמו כן יש להשלים את הסעיפים שלהלן:

 התייחסות המציע ביחס לעובדים:________________________________________________

, וכנגד במועד העברת החזקה, במזומןלעיל תשולם במלואה  28התמורה בגין הממכר, כמפורט בסעיף  .29

 מע"מ.הנפקת חשבונית מס כדין, במידה וחל 

 בטחונות

להבטחת תשלום מלוא התמורה יעמיד המציע את הערבות הבנקאית, אשר תופקד בידי הנאמן כמפורט  .30

א' לעיל, אשר תעמוד בתוקפה עד לקיום מלוא התחייבויות המציע לפי הסכם זה, לרבות החלפת 13בסעיף 

לצורך זה מתחייב המציע להאריך לעיל.    23ערבויות בנקאיות ו/או פקדונות ו/או מקדמות, כמפורט בסעיף  

את תוקפה של הערבות הבנקאית מפעם לפעם, בהתאם לצורך, על מנת שתעמוד בתוקפה עד להשלמת 

 מלוא התחייבויות המציע.

 ביצוע העברת החזקה של הממכר

בקשה ההצעה המועדפת על ידי הנאמן, על בסיס שיקול דעתו המקצועי, תובא בפני בית המשפט, במסגרת   .31

שעות לאחר אישור בית המשפט להצעה, בכפוף להתמלאות כל התנאים המתלים ולאחר   48לאישורה. בתוך  

עמידתו של המציע בכל דרישות ההצעה, המצאת הבטחונות כמפורט לעיל ותשלום התמורה, יועבר הממכר 

 לידי המציע.

ה, ייעשה המציע, על חשבונו, את בתקופה שבין מועד אישור בית המשפט כאמור לבין מועד העברת החזק .32

 כל הדרוש לצורך התארגנות ולקיחת האחריות לניהול והפעלת הממכר החל ממועד העברת החזקה ואילך.

על המציע לעדכן את כלל לקוחות החברה וספקיה על העברת השליטה בחברה )בחלופה של רכישת מניות  .33

 כישת כלל פעילות החברה ונכסיה(.החברה( או על רכישת הפעילות והנכסים )בחלופה של ר

 הפרות ותרופות 

הפר צד להסכם הוראה מהוראותיו של הסכם זה, יהיה הצד הנפגע זכאי לכל הסעדים הקבועים בחוק  .34

 .1970 –החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, תשל"א 

תקנה לנאמן זכות  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזאת כי הפרה יסודית של הסכם זה על ידי המציע .35

מסכום התמורה, וזאת בין  10% -לפיצוי קבוע, מוסכם ומוערך מראש, בסכום בשקלים חדשים השווה ל

אם בחר הנאמן בקיום ההסכם ובין אם בחר בביטולו, והכל מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרים, 

כאי לקזז סכום זה מכל סכום העומדים לנאמן בנסיבות הענין. במקרה של ביטול ההסכם, יהיה הנאמן ז

 המגיע למציע, ככל שמגיע.

 הכרה בסכסוכים ומחלוקות

הסמכות הבלעדית והייחודית להכרעה בכל סכסוך או מחלוקת בקשר להסכם זה, ביצועו ו/או פרשנותו  .36

בו מתברר הליך הקפאת  8177-01-20מוקנית בזאת לבית המשפט המחוזי בחיפה במסגרת תיק חדל"ת 

 של החברה, במתכונת של בקשה למתן הוראות.ההליכים 



 שונות

המציע מתחייב לסייע לנאמן, ככל שיידרש ויעמיד לרשות הנאמן עובדים מטעמו ונתונים וכן שירותי  .37 

הנה"ח, משרד ומזכירות לצורך הכרעה בתביעות החוב של הנושים, גביית יתרות לקוחות, הפקת משכורות, 

ים וכיו"ב. הנאמן יהיה זכאי לעיין בכל מסמך, דו"ח או מידע של החברה טיפול בטענות של צדדים שלישי

 לשם האמור, והכל בתיאום מראש עם המציע. 

המציע מאשר, כי ידוע לו, שיכול ותדרש החברה ו/או הנאמן ו/או כל בעל תפקיד אחר שימונה לחברה  .38

ערכת הנהלת חשבונות, לשמור )לרבות במסגרת הליך של פירוק ו/או כינוס נכסים( להמשיך ולנהל מ

העתקים של מסמכים ולהגיש דו"חות לרשויות השונות. המציע מתחייב כי ענינים אלה יבוצעו על ידו ועל 

 חשבונו, לרבות העמדת צוות עובדים ככל שיידרש, ותוך מתן סיוע מלא לנאמן ו/או מי מטעמו.

המציע מקבל על עצמו לשאת בכל העלויות ו/או ההוצאות הנדרשות בגין עריכת   –במקרה של רכישת מניות   .39

מאזנים ו/או הגשת דיווחים כספיים לרשויות, כנדרש על פי דין, בתקופה שלאחר מועד העברת החזקה, 

וזאת אף אם נדרשו בגין התקופה שקדמה למועד ההקפאה ו/או לתקופה ההקפאה בה הופעלה החברה על 

 ידי הנאמן.

המציע מאשר, כי הנאמן יהיה רשאי לפרסם כל מידע אודות הצעה זו, ככל שיראה לנכון ועל פי שיקול דעתו  .40

 המוחלט והבלעדי.

המציע לא יהיה זכאי לקזז סכומים כלשהם בגין טענות כלשהן מתשלומי התמורה ומכל תשלום אחר אותו  .41

 הוא חייב בתשלומו על פי הסכם זה.

י לעיין ולקבל עותק ממסמכים, דו"חות ומידע הקשורים עם הממכר והדרושים באופן הנאמן יהיה רשא .42

 סביר לצורך ביצוע תפקידו בהכרעה בתביעות החוב, והכל בתיאום עם המציע.

המציע מתחייב בזאת כלפי הנאמן לחתום על כל אישור ומסמך אחר כלשהו, ולהמציא כל אישור או מסמך  .43

מצידו, או המצאתו על ידיו, דרושים או מועילים למטרת ביצועה של הצעה  אחר כלשהו, שהחתימה עליו

זו ומתן תוקף להוראותיה וכן להופיע )בעצמו או באמצעות מיופה כח כדין( בפני רשויות, בתי משפט, 

רשויות המס וכל גוף רלוונטי אחר, שהופעתו בפניהם, תדרש או תועיל, לשם ביצועה של הצעה זו ומתן 

 ותיה, והכל מיד עם דרישתו הראשונה של הנאמן.תוקף להורא

הצעה זו ממצה כל הסכמה, הבנה או מצג שנעשו בין הצדדים או מי מטעמם עובר להצעה ובעתיד עד למועד  .44

רכישת הממכר, ועם חתימתה יהיו בטלים כל טיוטה, הסכם, הסכמה, מצג או מסמך שנעשו בין הצדדים 

 ו.בקשר או עובר להצעה זו, ככל שנעש

בחלופה של רכישת פעילות החברה ונכסיה, המציע מתחייב לנקוט בכל הפעולות הנדרשות ולשאת בכל  .45

ההוצאות הנדרשות לצורך כך, על מנת להביא להעברת רישום הבעלות של נכסים בבעלות החברה, הכלולים 

 בממכר, שרישומם נערך במרשם נכסים המתנהל על פי דין.

 א יהיה תקף אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי הצדדים.כל שינוי להצעה זו ל .46



כל צד יישא בכל מס ו/או היטל ו/או אגרה המוטל ו/או יוטל עליו על פי דין בגין ו/או בקשר לביצוע  .47

ההתקשרות על פי הצעה זו, בכפוף לכך שהמציע יישא במלוא ההוצאות, ההיטלים, המיסים והאגרות 

 ו/או הזכויות על פי ההתקשרות נשוא הצעה זו. הכרוכים בביצוע העברת הנכסים

הודעות בקשר להסכם זה תשלחנה בדואר רשום או תמסרנה במסירה אישית על פי מעני הצדדים  הנקובים  .48

לעיל, או כל מען אחר בישראל, עליו תבוא הודעה מתאימה בכתב או באמצעות הפקס הנקוב ליד מענם של 

 הודעה מתאימה בכתב. הצדדים או כל פקס אחר עליו תבוא

 –למען הסר ספק יראו כל הודעה כאילו נמסרה למענה במוקדם שבין המועדים הבאים: אם נמסרה ביד  .49

( 3כעבור שלושה )  –עם מסירת בפועל )או הצעתה לנמען, במקרה שסירב לקבלה( ואם נשלחה בדואר רשום  

במועד יום העסקים הראשון  -בפקסימי עסקים מהמועד בו נמסרה למשלוח בדואר רשום, ואם נשלחה 

 לאחר המועד הנקוב באישור המשלוח המופק מהפקסימיליה המשלחת.

 כל מחלוקת בקשר עם הצעה זו תתברר אך ורק בבית המשפט כהגדרתו לעיל. .50

 בכבוד רב,

 נחתם ביום: _________________

 

 ______________________________________________________המציע: 

 )חתימה +חותמת(    

 

 כתובת המציע: ______________________________________

 

 פקס המציע: __________________________ דואר אלקטרוני: ___________________________

 

 
 אישור עו"ד/רו"ח

 ך דינו/רואה החשבון של המציע הנ"ל, מאשר בזאת כדלקמן:אני הח"מ, ______________, עור

 

_________ אשר חתמו בשם הקונה על ההצעה, _____________ -________ ו_______ה"ה _____ .1

 מוסמכים לחתום בשמו על טופס הצעה זה.

 .לכל דבר ועניןדלעיל מחייבת אותו  מציעחתימת ה .2

 

_____________       _____________ 

 חתימה                תאריך        



 נוסח ערבות בנקאית – 1נספח 

 

 לכבוד

 מר רון כהנא, עו"ד

 חיפה 4רח' הבנקים  –כהנא, דידי ושות' 

   )"החברה"( בע"מא.ד.י אקספרס נאמן בהקפאת הליכים של חברת 
 

 א.נ.,

 ____________מס'_בנקאית ערבות הנדון:     

 

(, "סכום הערבות"הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ____________ שקלים חדשים )להלן: 

 (."החייב"המגיע או עשוי להגיע לכם מאת______________ )להלן: 

 

ימים לאחר יום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, בלי להטיל עליכם לבסס   7, תוך את הסכום הנ"לאנו נשלם לכם  

ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד כם או לדרוש תחילה את תשלומו מאת החייב, את דרישת

ובלבד שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלמו על פי כל דרישותכם גם יחד לא יעלה על לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, 

 סכום הערבות.

 

מועד הוצאתה( ועד בכלל וכל דרישה על פיה מ  שישה חודשיםערבות זו תשאר בתוקפה עד ליום _____________ )

צריכה להגיע בכתב למשרדי הסניף החתום מטה שמענו הוא:__________________ לא יאוחר מאשר בתאריך 

 הנ"ל. דרישה שתגיע אלינו לאחר התאריך הנ"ל, לא תענה.

 

אריכה מעת לעת על פי על פי בקשתכם נאריך ערבות זאת בתקופה של שלושה חודשים, מבלי לגרוע מיכולתנו לה

 בקשת החייב.

 

 

 בכבוד רב,       

 

 

      ____________________ 

 בנק           

 
 


