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מיוחד ל VIP

פשרה ב 7.5מ"ש בעקבות קריסת
ליהמן ברדרס
מחזיקי אג"ח ישראליות שגובו בשטרי
התחייבות של ליהמן גרמניה יקבלו 1.86
אגורה לכל אג"ח התובעים יקבלו
 236,000שקל ,עורכי דינם יקבלו 1.57
מיליון שקל
ת"א  ,1611/09שי עברון ואח' נ' קשת איגרות חוב
ואח'  /פס"ד

▪ ▪ ▪
שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב ,אליהו
בכר ,אישר ) (16.5.16הסכם פשרה בהיקף כולל
של  7.5מיליון שקל ,בבקשה לתביעה ייצוגית
שהוגשה בעקבות קריסת בנק ההשקעות ליהמן
ברדרס בשנת .2008

קריסה ב] 2008צילום[AP :

הבקשה הוגשה בידי מחזיקי איגרות חוב שהנפיקה חברת קשה ואשר גובו בשטרי התחייבות
של ליהמן גרמניה ,בטענה שהנתבעים לא עדכנו את המשקיעים בנוגע להתדרדרות במצבו של
בנק ההשקעות .סכום התביעה הועמד במקור על  286מיליון שקל ,אך בעקבות חוות דעת מטעם
התובעים הוא הופחת ל 10463מיליון שקל .הנתבעים טענו ,כי קריסת ליהמן הייתה אירוע
פתאומי ובלתי צפוי.
עלפי ההסכם ,יקבל כל משקיע פיצוי של  1.68אגורה לכל אג"ח שהחזיק .את הרוב המכריע של
הסכום ) (80%תשלם חברת מעלות ,אשר דירגה את האג"ח .בשאר התשלום ישאו חברת
אקספרט פיננסים ,אקסלנס השקעות והחברה לנאמנות של בנק לאומי .בכר הקטין במחצית את
הגמול לתובעים ,שי עברון ושמואל רוזנבוים ,וקבע ששניהם יחדיו יקבלו  236,000שקל .הוא גם
הפחית במידה מסוימת את שכרם של עורכי דינם ,אמיר שאשא ורונן עדיני ,וקבע שיתחלקו
ב 1.57מיליון שקל.
במסגרת ההסכם גם נדחתה התביעה האישית נגד בכירי החברות רוני בירם ,ערן פוקס ,מוטי
מערבי ורמי אורדן .את הנתבעים ייצגו עוה"ד אורי גאון ,ליאת עינינצר ,אהוד ארצי ,גיא ורטהיים,
ניר נורדן ,דוד זלר ויורם סמואל.
תאריך | 25/05/2016 :עודכן25/05/2016 :
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מועדון הבלוגרים

עוקבים * 308 :לקבלת רשימות איתמר לוין לדוא"ל שלך הקלק
כאן

מועדון VIP

להצטרפות הקלק כאן

תגיות :עוקבים  לקבלת רשימות חדשות עם הופעתן
אליהו בכר

אקסלנס השקעות בע"מ

בנק לאומי לישראל בע"מ

ברחבי הרשת

רשימות קודמות
שווארמה על גחלים בסמוך לכותל
רשת המסעדות בנדורה שכרה מפרטיים  80מ"ר ברובע היהודי של העיר
העתיקה בירושלים ,בסמוך לכותל המערבי .היא תשלם  375שקל למ"ר
לחודש .דמי השכירות הגבוהים נובעים ככל הנראה מהערכה ,שאלפים
מגיעים לביקור ולתפילה ליד הכותל המערבי ,ויוכלו להמשיך משם
 | 25/05/2016אלעזר לוין | חדשות

נמכרו רק  9מ 51מגרשים בבית שמש
רשות מקרקעי ישראל מצאה קונים רק ל 9מתוך  51המגרשים שהוציאה
למכירה בבית שמש .כך מתברר מהתוצאות המלאות של המכרזים,
שפורסמו הבוקר )יום ד' .(25.5.16 ,המגרשים מיועדים לבניית  510דירות.
המכרז כולו היה למכירת מגרשים ל 4,270דירות ,שיעור ההצלחה הוא
הוא| .89%
,11%
חדשות
הכישלוןלוין
ושיעור| אלעזר
25/05/2016

נושי מגה לא ידונו בהצעות בןמשה ולוי
אסיפות הנושים של רשת מגה ידונו רק בהצעתה של יינות ביתן לרכישת
הרשת .כך קובע )יום ד' (25.5.16 ,סגן נשיא בית המשפט המחוזי מרכז,
אילן שילה .האסיפות יתקיימו מחר.
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" 150מיליון לדיור ציבורי? לא מכיר"
"אינני מכיר את הסעיף בהסכם הקואליציוני ,שנחתם הבוקר המדבר על
הקצאת  150מיליון שקל לדיור הציבורי" .כך אמר )יום ד' (25.5.16 ,שר
השיכון יואב גלנט ,שדיבר בוועדת הכלכלה של הכנסת .הוא השיב על
שאלה של יו"ר הוועדה ,ח"כ איתן כבל.
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מגדל האבירים ][1948
היום לפני  68שנים ,נערכה התקפה ראשונה על עמדות הלגיון בלטרון.
תהא זו אחת מחמש מתקפות אשר סיומן בכישלון .רכס לטרון יוותר בידי
הירדנים עד לאחר מלחמת ששת הימים.
 | 25/05/2016מחלקה ראשונה | חדשות

