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  17156-10-19חדל"ת                             בבית המשפט המחוזי

    127  מס' ה בקש                   יפו -אביב-בתל

  השופטת   כב' בפני                               

  עבודי -לושי   איריס                      

  

  

    ")החוק(להלן: " 2018-ח"התשע, כלכלי ושיקום פירעון חדלות חוק    בעניין:

  ")התקנות(להלן: " 2019-ט"התשע, כלכלי ושיקום פירעון חדלות תקנות  ובעניין: 

  

  ")החברה" (להלן:  512660341  ח.פ. (בהליך חדלות פירעון) מ"בע בניה דורי. א  ובעניין:

  

  עוה"ד עופר שפירא ואיתי הס, בתפקידם כנאמנים של החברה    בעניין:ו

  ע"י ב"כ ארז דויד ואח' 

  ממשרד עוה"ד שפירא ושות'

  67025אביב, -), תל27, המגדל המרובע (קומה 5ממרכז עזריאלי 

  03-7766996; פקס: 03-7766999טל: 

 info@oshapira.comדוא"ל: 

  כץ ואח' -וע"י ב"כ עוה"ד מזל מרו ו/או נסי אנג'ל

  ה"ד אגמון ושות'ממשרד עו

   6789141אביב, -), תל47(קומה  98 אלון יגאל, אלקטרה ממגדל

  03-6078666: פקס; 03-6078607: טל'

  הנאמנים               law.co.il-itay@agmon"ל: דוא

  

  560024184מס'  זר תאגיד, ברגרואין רזידנטיאל בע"מ  :ובעניין

  באמצעות ב"כ משרד גיסין ושות' 

  ובאמצעות ב"כ משרד חג'ג', בוכניק, וינשטיין ושות' 

  6473926אביב, -תל 30מרח' הארבעה 

  ברגרואין             6081732-03; פקס: 6081733-03טל': 

  

  בנק לאומי לישראל בע"מ    ובעניין:

  ימור ואח'תע"י ב"כ דרור     

  יעקב סלומון ליפשיץ ושות'משרד עוה"ד     

  , חיפה1רח' נתנזון     

  בנק לאומי                       8557038-04; פקס: 8140500-04טל: 
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  בנק דיסקונט לישראל בע"מ    ובעניין:

  ע"י ב"כ חנית נוב ו/או אביב סלע ואח'    

  6744830אביב, -, תלNoKS, בית 2רח' מנורת המאור     

  בנק דיסקונט                5448488-03; פקס: 5441411-03טל: 

  

   520039660, ח.צ. קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ  :ובעניין

  ואח'ע״י ב״כ עוה"ד אמיר ברטוב ו/או שמרית מלמן   

  שמעונוב ושות'עוה"ד ממשרד 

   6473926 ,תל אביב, 34קומה  )מגדל דרומי( 30רח׳ הארבעה , מגדלי הארבעהמ

  קבוצת לוזון          6133355-03; פקס: 6111000-03 .:טל

  

  מחלקת תאגידים -ושיקום כלכלי  פירעון חדלות על הליכי הממונה  בעניין:ו

  ע"י ב"כ רוני הירשנזון ו/או אייל כהן ואח'

  א, תל אביב2מרח' השלושה 

  הממונה                     6467575-02;  פקס: 6264575-08: טל.

  

  

  הודעת עדכון

 23:46בשעה  22.7.20מתכבדים הנאמנים לעדכן כי ביום  19.7.20להחלטת בית המשפט הנכבד מיום  בהמשך

") קבוצת לוזוןקבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ (להלן: "התייחסות לראשונה התקבלה אצל הנאמנים 

  ).  "ברגרואין"ברגרואין רזידנטיאל בע"מ (להלן:  לתביעת החוב שהגישה

אסמכתאות חלקיות בלבד פנו תוך צירוף ללא תצהירים ו נמסרה קבוצת לוזוןהתייחסות שלאור העובדה 

ומסמכים נוספים לתמיכה ים /לידי הנאמנים תצהיר להמציא מפורטת בבקשהקבוצת לוזון הנאמנים ל

  .12:00בשעה  2.8.2020, וזאת עד ליום ראשון, בטענותיה

ם בנוגע להמשך הטיפול תמבוקש לאפשר לנאמנים להודיע לבית המשפט הנכבד את עמדתם או עתיר  אשר על כן

  . 2.8.2020עד לסוף היום  127בבקשה 

  

  

  

_________________                        _________________  

  איתי הס, עו"ד         עופר שפירא, עו"ד                            

  נאמנים 

  מ"בע בניה דורי. של א

   )בחדלות פירעון(

    .2020, ביולי 28תל אביב, היום 
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על המגיש לשמור את מספר האסמכתא לשם קבלת מידע אודותיו
המסמך הועבר לבדיקת מזכירות.

 
• אם יאושר, יתויק בתיק ותאריך ההגשה החוקי יחושב לפי תאריך ההגשה בפועל ולא לפי תאריך האישור.

כמו כן, יופק אישור שיוצג בתיקיית תיק נייר.
 

• אם לא יאושר, תשלח למגיש הודעה על כך. המסמך שנדחה יוצג בתקיית תיק נייר


