כלכליםט

סמנכ"כ פרזפנר כשעבר מונה כמומחה בהסדר
החוב שכ אפריקה ישראכ
עמנואל אבנר התחייב להודיע לבית משפט אם שכרו יחרוג מהיקף כולל של

300

אלף שקל

-

כדי

לקבל אישור מיוחד; נאמני האג"ח ביקשו לקבל פטור מצירוף מומחה
אורן פרוינד 26.06.16

18:51

בית המשפט המחוזי בתל אביב מינה היום )אי( את רו"ח עמנואל אבנר למומחה מטעמו
בהליך גיבוש הסדר החוב של אפריקה ישראל.

קראו עוד בכלכלי  oט:

•
• לבייב יעמיד ערבות של  190מליון דולר כדי לשמור על אפימול
•  iIבו כלירמרק מנהלת מו"מ להכנסת משקיע לאפי פיתוח
מחזיקי האג"ח" :הערבות של לבייב היא לא במקום הזרמה"

ההחלטה של בית המשפט ניתנה למרות ניסיון של נאמני האג"ח שמיוצגים על ידי עורך הדין גיא גיסיו לבקש פטור
מצירוף מומחה מטעם בית המשפט בניסיון לחסוך לקופת החברה מאות אלפי שקלים .אבנר התחייב להודיע לבית
משפט במקרה ששכרו יחרוג מהיקף כולל של

300

אלף שקל כדי לקבל אישור מיוחד.

השופט איתן אורנשטיין החליט להסתמך על עמדתם של הכנ"ר )כונס הנכסים הרשמי( ורשות ני"ע שהתנגדו לבקשת
הנאמנים .בכך חיזק בית המשפט את החלטת ועדת אנדורן בראשותה של יעל אנדורן ,לשעבר מנכ"לית האוצר,

שאומצה על ידי המשרד ביוני

,2015

שלפיה לכל הסדר חוב ימונה מומחה מטעם בית משפט.

אבנר כיהן במשך חמש שנים בתפקיד סמנכ"ל הכספים של פרטנר
הסדר החוב של אפריקה בהיקף של

3.2

מיליארד שקל.

-

ופרש ממנו
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כעת הוא יצטרך לפקח על
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צילום :אריאל שרוסטר

לב לבייב

נציגות מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל מורכבת מהגופים מנורה ,פסגות ,קרן כלימרק והיועץ אדוארד קלר .מטעם
החברה מנהלים את המו"מ מנכ"ל החברה אברהם )גובו( נובוגרוצקי ,עו"ד אמיר ברטוב והיועץ הכלכלי שרון זאורבך
מחברת

.MNS

בימים אלו בעל השליטה באפריקה ישראל ,לב לבייב ,מנסה למנוע את השתלטות הבנק הרוסי
נכסים של החברה ברוסיה .מדובר בקניון אפימול ,פרויקט המשרדים אוזרקובסקיה

הסכמתו להעמיד ערבות אישית של

190

מיליון דולר לפרויקט אוזרקבסקיה

3

3

VTB

על שלושה

ומלון אקוומרין .לבייב נתן

לתקופה של שנה ,כשבזמן הזה הוא

ינסה למצוא רוכש לפרויקט שאינו עומד בפירעון ההלוואות שלו.
בואו לדבר על השוק בפורום
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