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מאת: אמיר הלמר18:3115.11.2004

זאב מוזס מכה את אלגור ודיוויס: ישיבו לו
22.7 מיליון שקל בגין ההשקעה הכושלת

בויטה
מוזס רכש באמצעות חברת צנה ניהול ויזום 41% ממניות ויטה; בהסכם בין

הצדדים נקבע כי צנה תהיה רשאית למכור בחזרה את מניותיה בויטה לקבוצת
3I אולם הקבוצה התחמקה מהתחייבות זו, לטענת מוזס

איש העסקים זאב מוזס הצליח לכופף את אנשי העסקים אביב אלגור ואיאן דיוויס
השולטים בחברת האחזקות 3I ולאלץ אותם לחתום על הסכם פשרה לפיו ישיבו לו את כל

הסכום שהשקיע באמצעות חברת צנה ניהול ויזום לרכישת 41% ממניות חברת ויטה.
למעשה על פי ההסכם יוחזר לו יותר מסכום ההשקעה ובסך הכל סכום של 22.7 מיליון

שקל.
3I הסכם הפשרה שנחתם בין מוזס באמצעות בא כוחו, עו"ד שמואל קסוטו, לבין חברת

וחברות פרטיות בשליטת אלגור ודיוויס הוגש היום לאישורו של ביהמ"ש המחוזי בתל
אביב במסגרת התביעות שהגיש מוזס כנגד 3I בטענה להפרת התחייבויות של אלגור

ודיוויס לרכוש ממנו את המניות שרכש בויטה.
הרקע לסכסוך בין מוזס לאלגור ודיוויס הוא הלוואה בסך 18 מיליון שקל שהעמידה צנה

לחברת I3, כאשר להבטחת ההלוואה שועבד לטובתה של צנה 20% מהון המניות
המונפק של חברת ויטה. בהמשך הסכימה צנה להמיר את הלוואתה ל-41% ממניות
ויטה, כאשר לטענתה היא שוכנעה לעשות כן על ידי אלגור ודיוויס שהציגו בפניה מצג

שווא בדבר כדאיות הפיכת ההשקעה ובאשר לשווי האמיתי של ויטה. באותו הסכם נקבע
.3I כי צנה תהיה רשאית למכור בחזרה את מניותיה בויטה לקבוצת

במהלך יוני 2004 הודיעה צנה לקבוצה כי ברצונה לממש את אופציית ה-Put למכירת
מניותיה וביקשה שהקבוצה תשלם לה 21.6 מיליון שקל. לדבריה, בהסכם כתוב שנחתם

בתחילת אוגוסט הוסכם שהקבוצה תשלם לה את מלוא הסכום בשלושה תשלומים, אך
בסופו של דבר התחמקה 3I מהתחייבותה כלפיה. "במלים אחרות, ההתחייבות נחתמה
כאשר החותם עליה ומי שאישר לו לחתום עליה יודעים היטב כי אין בכוונת ו/או ביכולת

הקבוצה למלא אחריה", נטען בתביעה.
במסגרת הסכם הפשרה שנחתם והוגש היום נקבע כי את הסכום של 22.7 מיליון שקל

תשלם 3I ב-4 תשלומים, כאשר התשלום הראשון, על סך 14 מיליון שקל, יתבצע עד ל-5
לינואר 2005. התשלום האחרון, בסך 8 מיליון שקל, אמור להשתלם בסוף השנה הבאה.

עוד נקבע כי במידה ולא ישולם תשלום כלשהו יעמוד כל הסכום לפרעון מיידי בצירוף פיצוי
מוסכם של 1.5 מיליון שקל. בנוסף נקבע עוד כי מניות ויטה ישארו בידיו של מוזס עד

לפרעון מלוא סכום הפשרה והוא יוכל למכור אותן במידה שהפשרה לא תבוצע.
בנוסף נקבע כי עד לתשלום מלוא סכום הפשרה 3I לא תוכל להעביר לידיהם של אלגור

ודיוויס סכום כסף כלשהו וכן לא תוכל לבצע השקעות חדשות. כמו כן 3I והחברות
הנוספות שנתבעות המחו במסגרת הסכם הפשרה לידיו של מוזס כל סכום שיקבלו

במסגרת עסקת מכירת חברת פיניציה וזאת עד לסכום של 14 מיליון שקל. 3I חתמה
לאחרונה על הסכם למכירת אחזקותיה בפיניציה לחברת האחזקות של דב תדמור תמורת

כ-12 מיליון דולר.

 


