
לאור עמדת המשיבה, אני מורה על צו כינוס נכסים זמני לחברה. 

עו"ד גיל אורן ועו"ד עופר שפירא יתמנו ככונסי נכסים זמניים אולם זאת בכפוף להפקדת
התחייבות בסך 250,000 ש"ח בנוסח המקובל. 

כונסי הנכסים הזמניים יפעלו לתפיסת נכסי החברה כמו גם לנהל אותה ולהפעיל אותה.
כונסי הנכסים מוסמכים לפתוח חשבון בנק לצורך ביצוע התפקיד. כונסי הנכסים יהיו רשאים
לפעול באופן שיאפשר הגנה על נכסי החברה. כן רשאים כונסי הנכסים הזמניים לפעול בכול

הנוגע לספרי החברה ודוחותיה כפי שנדרש ומול הגורמים הרלבנטיים כמו הנהלת
החשבונות ו/או רואה החשבון של החברה. 

הדיון הקבוע מבוטל. 

המזכירות תמציא עותק החלטה זו לכונ"ר שהוזמן לדיון, על פני הדברים בטעות. 

כונסי הנכסים יגישו דו"ח ראשוני עד ליום  7.8.18. 

החברה תודיע עד ליום 7.8.18 האם הינה מתנגדת למתן צו כינוס נכסים קבוע לחברה, ואם
כן, יקבע דיון בשאלת הכינוס הקבוע. 
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ג. חוב כלפי אפריקה ישראל להשקעות בע"מ (להלן; "אפריקה השקעות"), חברת האם של החברה,

שעיקרו בגין הלוואה שהעמידה אפריקה השקעות לחברה בחודש ספטמבר 2015, ושיתרתה ליום
31.3.2018 הסתכמה בכ- 54 מיליון ש"ח (להלן: "הלוואת אפריקה השקעות"), ומקצתו בגין שירותי

ניהול שהוענקו מטעמה של אפריקה השקעות לחברה, שיתרתו ליוס 31.3.2018 מסתכמת בכ- 3 מיליון

ש"ח.

יצוין, כי להבטחתה של הלוואת אפריקה השקעות גרמה החברה לכך, שחברה בת בבעלותה המלאה,

הרשומה בקפריסין (להלן: "התגרה הבת"), יצרה לטובת אפריקה השקעות שעבוד על אחזקותיה

וזכויותיה בחברה בת בבעלותה המלאה (חברה ''נכדה" של החברה), הרשומה ברוסיה - ח*הז 032 £03

(להלן: "קוא גז" ו- "הבטוחה להלוואה''). עם ההחרפה במצבה הפיננסי של אפריקה השקעות ויציאתה

להליך של הסדר נושים לפי סעיף 350 לחוק החברות ולבקשת הנאמנים למחזיקי אגרות החוב של

אפריקה השקעות (להלן ? "הנאמנים"), בחודש אפריל 2017 המחתה אפריקה השקעות על דרך השעבוד

לטובת הנאמנים את כל זכויותיה בקשר עם הלוואת אפריקה השקעות ובכלל זאת, עם הבטוחה

להלוואה. בשים לב לאמור לעיל, להבנת החברה, בהיות הבטוחה להלוואה נכס של החברה הבת, היא

ממילא אינה נמנית על נכסי החברה המשועבדים במסגרת השעבודים השוטפים, שאכיפתם מתבקשת.




