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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

חזרה



 19-12-40988פר"ק 
 

יפו  ית משפט המחוזי בתל אביבב   
 )המחלקה הכלכלית(

 
 )להלן: "חוק החברות"( 1999-וק החברות, תשנ"טח :בעניין

 )להלן: "פקודת החברות"( 1983-פקודת החברות )נוסח חדש(, תשמ"ג 

 )להלן: "תקנות ההסדר"( 2002-תקנות החברות )בקשה לפשרה או להסדר(, תשס"ב 

 )להלן: "חוק שיקום כלכלי"( 2018-חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"חחוק  

 )להלן: "תקנות שיקום כלכלי"( 2019-תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ט 

 520037136פנטזי נטוורק בע"מ, ח.צ.  :ובעניין

 , רמת גן2702ת.ד.  7מרחוב אבא הילל סילבר 
 ירון קייזר עו"ד עו"ד יוסף שם טוב ו/אוע"י ב"כ עוה"ד 

 ו/או עו"ד שגיא אהרון ו/או עו"ד עומרי לדרמן ואח'
 דין-, משרד עורכיושות' טוב-יוסף שםממשרד 

 5252270, רמת גן 6בניין סולומון ליפשיץ, רחוב החילזון 
 03-7715540; פקס. 03-7713880טל. 

 office@jstlaw.co.ilדוא"ל 
 החברה / המבקשת;           

 

 

 

 "ע";"הרשות לני

 

 רשות ניירות ערך 
 , ירושלים22רח' כנפי נשרים 

 באמצעות ב"כ מפרקליטות מחוז ת"א )אזרחי(

 6133001, )בית קרדן(, תל אביב 154דרך מנחם בגין 

 073-3736491פקס:  ;073-3736222טל': 

  :ובעניין

 

 

 "הבורסה"; 

 

 אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל

 6525216, תל אביב 2אחוזת בית 

 03-5105379; פקס: 076-8160466טל': 

 : ובעניין

 

 

 

 ;הממונה

 ושיקום כלכלי הכונס הרשמי והממונה על הליכי חדלות פירעון

 מחלקת תאגידים

 61090יפו, -, תל אביב9040ג', ת"ד -, קומות ב'2השלושה רח' 
 ע"י בא כוח מטעם הכונס הרשמי

 02-6467559; פקס: 03-6899695טל': 

 : ובעניין

 

 למתן הוראות כסעד ביניים  דחופהשה קב
 ( של החברה2הסדר בין החברה לבין מחזיקי כתבי אופציה )סדרה ך אישור רת הליבמסג

 "(הבקשה להסדר" או "ההסדר)להלן: " 1999-לחוק החברות, תשנ"ט 350על פי הוראות סעיף 
 

תקופת וארך תכבר כעת, לפיו עד לאישור ההסדר  ,נייםבית המשפט הנכבד מתבקש ליתן הוראות, כסעד בי

 "(. הבקשה להסדר)להלן: " 2020במרץ  19עד ליום  חברה( של ה2ה המימוש של כתבי האופציה )סדר

ודיעה ה, 09.02.2020משפט הנכבד מיום החלטת בית הו , בהתאם לדרישות הדיןרת ההליך דנןבמסג

( של החברה לשם 2סדרה )כללית של מחזיקי כתבי אופציה  סיפהעל כינוס א 12.02.2020החברה ביום 

לאישור ההסדר כך שהחל ממועד אישור ההסדר על ידי בית המשפט, מחיר המימוש בגין כל עדכון תנאי 

ש"ח(, לכל כתב אופציה )לא צמוד( וזאת במקום  2.80אגורות ) 280( של החברה יהא 2כתב אופציה )סדרה 

ם ועד חודשים נוספי 4 -, וכן, תוארך תקופת המימוש בד(ש"ח( לכל כתב אופציה )לא צמו 4.30אגורות ) 430

 .01.03.2020, חלף יום 01.07.2020ליום 

הימנה, חלק בלתי נפרד לבקשה זו, כ זאתבמצורף , 09.02.2020מיום  בית המשפט הנכבדת טחלהמהעתק 

זיקי כתבי סיפה הכללית של מחבדבר זימון הא 2020.20.12מיום  מהודעת החברההעתק  .'אכנספח ומסומן 

 .'בכנספח הימנה, ומסומן חלק בלתי נפרד לבקשה זו, כ זאתבמצורף , ( של החברה2דרה סאופציה )
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 כללי

( של החברה צפויה 2כתבי האופציה )סדרה האסיפה הכללית של מחזיקי בהתאם לאמור לעיל,  .1

להסתיים ביום  העתיד( 2כתבי האופציה )סדרה של תקופת המימוש  כאשר 26.02.2020להתקיים ביום 

 )כולל( 01.03.2020

כל פרק יד' בחלק השני לתקנון הבורסה,  בהתאם להוראותומאחר  הבקשה לסעד ביניים מוגשת .2

עד בידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב תנאי נייר ערך צריכים להתקבל וי בלשינ האישורים הנדרשים

תבי ון בכמסחר אחרשיום ה , והעובדהתום יום המסחר שקדם ליום המסחר האחרון בנייר הערך

על כל האישורים להתקבל בבורסה עד ליום , ועל כן 25.02.2020יום  הינו (2סדרה )אופציה ה

24.02.2020.  

 תקופתאת ההליכים הדרושים לאישור הארכת לא ניתן יהיה להשלים  ו מאחרלאמור לעיל ואם בהת .3

 ,הוראותמתבקש בית המשפט הנכבד ליתן  24.02.2020עד ליום  (2)סדרה  כתבי האופציההמימוש של 

)סדרה  אופציהכתבי ה של המימוש תקופתוארך תלפיו, עד לאישור ההסדר , כבר כעתכסעד ביניים, 

ככל שלא יינתן סעד ביניים כאמור, עשוי ההליך המוגש על פי בקשה זו  .19.03.2020עד ליום  (2

  ולכן, במסגרת בקשה זו מוגשת גם בקשה לסעד ביניים כאמור. -להתייתר 

 :םלסעד ביניי ואלה נימוקי הבקשה

. העתק מהבקשה ללא להסדר מעודכנת כבד בקשהלבית המשפט הנ מבקשתהגישה ה 30.01.2020ביום  .4

 .'גכנספח , ומסומן הלבקשה זו, כחלק בלתי ניפרד הימנ ורף בזאתהנספחים מצ

הואיל וכל הנימוקים הנוגעים לבקשה הדחופה למתן הוראות כסעד ביניים מפורטים בהרחבה בבקשת  .5

 לכל הנאמר בבקשה להסדר. הנכבד החברה להסדר, החברה מפנה את בית המשפט

להוראות פרק יד' בחלק השני לתקנון הבורסה, כל האישורים הנדרשים לשינוי בתנאי נייר ערך בהתאם  .6

צריכים להתקבל בידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב עד תום יום המסחר שקדם ליום המסחר האחרון 

ועל כן, על כל האישורים  25.02.2020( הינו יום 2אחרון בכתבי האופציה )סדרה  ריום המסח .בנייר הערך

 .24.02.2020להתקבל בבורסה עד ליום 

 מסתיימת ביום( 2של כתבי האופציה )סדרה  תמימוש הראשוניהתקופת מאחר והתאם לאמור לעיל וב .7

קופת תאת ההליכים הדרושים לאישור הארכת  להשליםלא ניתן יהיה עולה החשש ש)כולל(  01.03.2020

מתבקש בית המשפט הנכבד ליתן  ועל כן, ים אלומועדעד ל (2)סדרה  י האופציהכתבהמימוש של 

לפיו, עד לאישור ההסדר תוארך תקופת לפיו, עד לאישור ההסדר , כבר כעתהוראות, כסעד ביניים, 

  .19.03.2020עד ליום ( 2המימוש של כתבי האופציה )סדרה 

מסגרת בקשה ולכן, ב -ככל שלא יינתן סעד ביניים כאמור, עשוי ההליך המוגש על פי בקשה זו להתייתר  .8

יאפשר לחברה להשלים את ההליך מבלי מתן סעד ביניים  זו מוגשת גם בקשה לסעד ביניים כאמור.

להאריך את  מבקשת החברהלאור זאת,  קשה זו.שייגרם נזק כלשהו למי מהצדדים המעוניינים בב

כתבי האופציה  מחזיקי, וזאת, כדי לאפשר ל(2)סדרה  כתבי האופציה של מימושון להמועד האחר

 ( לממש את כתבי האופציה ובכך להזרים מזומנים לקופת החברה. 2)סדרה 

מחיר שכך ש הפחתת מחיר המימו ( כולל2כתבי האופציה )סדרה  מחזיקין בין החברה לביסדר הה .9

ה )לא לכל כתב אופצי, ש"ח( 2.80אגורות ) 280יהא  ( של החברה2כל כתב אופציה )סדרה המימוש בגין 

 4 -תוארך תקופת המימוש ב כן,, וש"ח( לכל כתב אופציה )לא צמו 4.30אגורות ) 430צמוד( וזאת במקום 

 .01.03.2020, חלף יום 01.07.2020ם ד ליווע נוספים חודשים

יה כתבי האופצ מחזיקי( של החברה יעניק ל2כתבי האופציה )סדרה  מחזיקיההסדר בין החברה לבין  .10

לתקופה נוספת  של החברה (2לממש את כתבי האופציה )סדרה  ותמריץ ( של החברה הזדמנות2)סדרה 

רחוק ממחיר מנית החברה כמו מחיר המימוש  שאינומימוש במחיר  (01.07.2020)עד ליום 

 01.03.2020 תקופה המתחילה ביוםה הנוספת )תקופ( ב2מימוש כתבי האופציה )סדרה .וכחיהנ
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ית של אשר ישמשו למימון פעילותה העסק להזרמת כספים לחברהביא י( 01.07.2020 מסתיימת ביוםו

וזאת, בשים לב למחיר המניה  ומחזיקי כתבי אופציה שלה, בעלי מניותיה,, ויטיבו עם החברה -החברה 

 (. 2המימוש של כתבי האופציה )סדרה מחיר בבורסה ולתוספת 

( של החברה יעניק למחזיקי כתבי האופציה 2ההסדר בין החברה לבין מחזיקי כתבי האופציה )סדרה  .11

את דיל טרם פקיעתם ותג (2( של החברה הזדמנות ותמריץ לממש את כתבי האופציה )סדרה 2)סדרה 

לאור מצבה הפיננסי של החברה וצרכי המימון הנגזרים  .(2הסיכוי למימושן של כתבי האופציה )סדרה 

דיל את הסיכוי למימוש כתבי ג( ת2רכת תקופת המימוש של כתבי אופציה )סדרה מפעילותה הא

( על ידי המחזיקים ויביא לשיפור ההון העצמי של החברה ואמצעיה הכספיים 2האופציה )סדרה 

 הנזילים של החברה וזאת ללא צורך בעלויות נוספות.

ברה, מבלי שתהיה פגיעה בבעלי ( של הח2ההסדר המוצע מהווה הטבה למחזיקי כתבי האופציה )סדרה  .12

( יטיב 2כך שההסדר בין החברה לבין בעלי מניותיה ובעלי כתבי האופציה )סדרה  .ההמניות של החבר

פקיעתם של כתבי האופציה  ( של החברה.2עם החברה, בעלי מניותיה ומחזיקי כתבי האופציה )סדרה 

 (.2פציה )סדרה ו( ללא מימוש תגרום למחיקת כלל השקעת מחזיקי כתבי הא2)סדרה 

כי מאזן  מובהר, הסדרהבקשה לישור מוקים לאבדבר הנירית, בנוסף לאמור בבקשת ההסדר המקו .13

עשוי לפגוע ביכולת החברה לגיס הון הנוחות נוטה לטובת בקשת המבקשת, וזאת מאחר ואי מתן הסעד 

באמצעים זולים ופשוטים יחסית, כספים שהמבקשת תעשה בהם שימוש לטובת קידום פעילותה 

, 01.03.2019סדרת כתבי האופציה ללא כל מימוש נוסף ביום ככל הנראה לפקיעת כלל ומטרותיה ותוביל 

זה,  . במקרהשהינו מעשה עשוי שלא ניתן לשנותו, וזאת לאור היותם של האופציות "מחוץ לכסף"

 ה לרדת לטמיון.ההוצאה הכרוכה בהשלמת הליך ההסדר דנן צפוי

 סוף דבר

מונה, לקבלת עמדת המ יתודעה דנן בעניין עדכון תנאי ההסדר המוצע פנתה החברה בשנהבמקביל ל .1

 הרשות, והבורסה בנוגע לבקשת ההסדר המעודכנת.

בד תבקש בית המשפט הנכמויות מטעם הממונה, הרשות, והבורסה, שו התנגדוככל ולא יוגעל כן,  אשר .2

מימוש מחיר ה, לפיו, עד לאישור ההסדר יוארך המועד האחרון לכבר כעתליתן הוראות, כסעד ביניים, 

 .2020במרץ  19ליום עד  של החברה (2רה )סד כתבי האופציהשל 

  ק.(, מר דני צדותצהיר מטעם מנכ"ל החברה )משותףמצורף בזאת לבקשה זו, לעיל,  לתמיכה באמור .3

 יהא זה מן הדין ומן הצדק להיענות לבקשה זו. ומן הצדק להיעתר לבקשה.מין הדין  .4

 

 2020פברואר ב 13מת גן, ר

 

 
 
 

 דיןמשרד עורכי , ושות'טוב  -יוסף שם 
 המבקשתב"כ  
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 ספחיםנ
 
 
 
 

 .09.02.2020העתק מהחלטת בית המשפט הנכבד מיום  :'נספח א .1
 

 
 בדבר זימון האסיפה הכללית של מחזיקי כתבי  12.02.2020העתק מהודעת החברה מיום  :'בנספח  .2

 .( של החברה2אופציה )סדרה 
 

 .30.01.20העתק מבקשת החברה המעודכנת מיום  :'גנספח  .3
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