
 )"החברה"( 85-3377465 ., ח.צבע"מ אודיוקודס

 הודעה בדבר הגשת בקשה לבית המשפט לאישור חלוקה

 )"חוק החברות"( 4111-תשנ"טה לחוק החברות, 636לפי סעיף 

בית )" לוד - מרכז"( מגישה היום לבית המשפט המחוזי החברה)" בע"מ דסואודיוקכי  ,ניתנת בזאת הודעה

כהגדרתו  ,שאינה עומדת ב"מבחן הרווח" ,לחוק החברות 303בקשה לאישור חלוקה לפי סעיף  ,"(המשפט

 "(.הבקשהלחוק החברות )" 302בסעיף 

בבקשה מתבקש בית המשפט לאשר חלוקה כספית בעין ו/או רכישה עצמית של מניותיה המוחזקות, בידי 

פי החלטות שיתקבלו מעת -על ארה"ב דולר 12,000,000בסכום של עד הציבור )לא כולל בעלי השליטה( 

ממועד אישור  שישה חודשיםתעשה תוך  "( ובלבד שהחלוקההחלוקהלעת על ידי דירקטוריון החברה )"

 .ידי בית המשפט הנכבד-ביצוע החלוקה על

 הינו, ואשר עומד לאישורו של בית המשפט )קרי, אינו מתוך רווחיה( הערך הכספי המרבי של החלוקה

 .דולר ארה"ב 12,000,000

ההון העצמי של המבקשת , 31.12.18המבקשת ליום  של והמבוקריםפי דוחותיה הכספיים המאוחדים -על

 אלפי 84,824דולר ארה"ב, והתחייבויותיה על סכום של  אלפי 94,548 נכון לאותו יום עמד על סכום של

 .דולר ארה"ב אלפי 179,372דולר ארה"ב וזאת, כנגד נכסים בשווי כולל של 

ההון העצמי של המבקשת נכון לאותו יום עמד על , 31.3.19ליום  של המבקשת פי דוחותיה הכספיים-על

דולר ארה"ב וזאת, כנגד  אלפי 126,798דולר ארה"ב, והתחייבויותיה על סכום של  אלפי 95,881סכום של 

 דולר ארה"ב. אלפי 222,679נכסים בשווי כולל של 

, נושי החברה רשאים לפנות לבית המשפט ולהתנגד 2001-תשס"אה וקה(,פי תקנות החברות )אישור חל-על

או בתוך מועד מאוחר  2019ביוני  30עד סוף יום  -לבית המשפט, קרי  הממועד הגשתימים  30לבקשה תוך 

ן זה המועד הקובע להיותו של גורם כלשהו נושה של החברה הינו סוף ייותר כפי שיקבע בית המשפט. לעני

 .2019 במאי 30 יום

ברחוב  ,הנושה, במשרדי החברהן הבקשה שהוגשה לבית המשפט וכן לצלמו, על חשבו של ניתן לעיין בעותק

 .16:00-10:00שעות ין הב( 03-9764040 פקס: 03-9764000 :)טלפון , נמל התעופה, לוד1הירדן 

המועד האחרון לשם קבלת מידע בקשר להליכים וההחלטות שהתקבלו בבית המשפט, לרבות מידע אודות 

ממשרד  ,דפנה צרפתיהחברה, עוה"ד  ה שלכוח-תאלהגשת התנגדות לאישור החלוקה, ניתן לפנות לב

 (. 03-6089911, פקס: 03-6089803טלפון: ) , עורכי דיןזליגמן ושות' גולדפרב


