
ת"א 19708-01-23 המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי

תל אביב-יפו

הודעה על הגשת בקשה לאישור חלוקה על דרך של הפחתת הון

תקנות החברות (אישור חלוקה), תשס״א-2001 ("תקנות החלוקה") בעניין:

ביג-טק 50 מו"פ – שותפות מוגבלת, מס' 540295417 ובעניין: 

השותפות;

ביג-טק 50 מו"פ – שותפות מוגבלת, מס' 540295417 שם המבקשת:

(FBC&CO.) ע"י ב"כ עוה"ד איתי ברפמן (מ.ר. 17159) ממשרד פישר

מדרך מנחם בגין 146 תל אביב 6492103

טלפון: 03-7428709, פקס: 03-6091116

ibrafman@fbclawyers.com :דוא"ל

המבקשת;

הודעה לנושים בהתאם לתקנה 2 לתקנות החלוקה

נמסרת בזאת הודעה כי ביום 8.1.2023 הוגשה על ידי השותפות למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי 

בתל אביב בקשה לאישור חלוקה על דרך של הפחתת הון לפי סעיף 303 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 

("חוק החברות") במסגרתה השותפות ביקשה לאשר לה ביצוע רכישה עצמית של יחידות ההשתתפות שלה 

הנחשבת חלוקה (כמשמעות מונח זה בחוק החברות) שלא מקיימת את מבחן הרווח לפי סעיף 303 לחוק 

החברות אולם מקיימת את "מבחן יכולת הפירעון" כמשמעותו בסעיף 302 (א) לחוק החברות בסכום של עד 

2 מיליון דולר (כ- 7 מיליון ₪)("הבקשה").

שם השותפות: ביג-טק 50 מו"פ – שותפות מוגבלת, מס' 540295417.

מספר הטלפון ומען משרדה הרשום של השותפות: מנחם בגין 144, תל אביב 6492102, טלפון: 054-

.2215435

המועד להגשת התנגדויות: נושי השותפות רשאים לפנות לבית המשפט ולהתנגד לבקשה בתוך שלושים 

ימים ממועד הגשת הבקשה, דהיינו עד ליום 7.2.2023 או מועד מאוחר יותר כפי שיקבע בית המשפט.

סך כל ההון העצמי של השותפות: נכון ליום 30.9.2022 הינו כ- 29 מיליון דולר (כ- 97 מיליון ₪).



2

הסכום הכולל שאותו מבקשת השותפות ליעד לרכישה עצמית: הינו 2,000 אלפי דולר, מתוכו סך של 

2,000 אלפי דולר לא מתוך רווחיה של השותפות.

עיון בבקשה: כל נושה יכול לעיין בנוסח המלא של הבקשה וכן לצלמה, על חשבונו, במשרדה הרשום של 

השותפות או במשרדי נציג השותפות כמפורט להלן, בתיאום טלפוני מראש בטלפון 050-2003519.

נציג השותפות: שאליו ניתן לפנות ולקבל מידע בקשר להליכים וההחלטות שהתקבלו בבית המשפט, הינו 

עו"ד איתי ברפמן, ממשרד פישר (.FBC&CO) מדרך מנחם בגין 146 תל אביב 6492103 טלפון: -03

ibrafman@fbclawyers.com :7428709, פקס: 03-6091116, דוא"ל

ביג-טק 50 מו"פ – שותפות מוגבלת
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