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פירוק לאדמה וכינוס לקובי
סוף הדרך של קבוצת אדמה :ארבע
חברות הקבוצה הוכנסו לפירוק קבוע,
ומונה כונס נכסים קבוע לבעלים אורן
קובי
פר"ק  ,285050516א.ר לוגיסטיק נדל"ן /
פרוטוקול והחלטה

▪ ▪ ▪
סוף הדרך לקבוצת אדמה של אורן קובי .נשיא
בית המשפט המחוזי בתל אביב ,איתן אורנשטיין,
הורה )יום א' (11.9.16 ,על פירוק החברות ועל
כינוס נכסים קבוע לקובי ,שהיה בעל השליטה בהן.

קובי .לא קיבל דחייה ]צילום :יוסי אלוני[

קובי חשוד שהוציא מן החברות מיליוני שקלים לצרכיו הפרטיים ,כספים שהוזרמו להן בידי
לקוחותיהן לצורך רכישת קרקעות .חובותיו האישיים מסתכמים ביותר מ 20מיליון שקל.
אורנשטיין הורה על פירוק חברות א.ר לוגיסטיק נדל"ן )שעמדה בראש הקבוצה( ,ע.ב.א
לוגיסטיק פיננסים ,צ.א.י לוגיסטיק נדל"ן וא.מ.י לוגיסטיק מדיה .הוא מינה את המפרק הזמני,
עו"ד חגי אולמן ,למנהל מיוחד של החברות עד שיוחלט על מינוי מפרק קבוע ,ולמנהל המיוחד
לנכסיו של קובי .האחרון חויב לשלם  2,500שקל מדי חודש לקופת הכינוס .הוא דחה את בקשת
באכוחו של קובי ,עו"ד אילן שביט ,לעכב בחודשיים את מתן צו הכינוס הקבוע כדי לאפשר לו
להציע לנושיו הסדר.
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מועדון הבלוגרים

לקבלת רשימות איתמר לוין לדוא"ל

מועדון VIP

להצטרפות הקלק כאן

תגיות :עוקבים  לקבלת רשימות חדשות עם הופעתן
אורן קובי

אילן שביט

איתן אורנשטיין

חגי אולמן

ברחבי הרשת

רשימות קודמות
בג"ץ אישר את חוק ההזנה בכפייה
בג"ץ קובע )יום א' ,(11.9.16 ,כי מותר להאכיל בכפייה אסירים שובתי רעב בכלל ואסירים ביטחוניים
בפרט .בג"ץ דחה את העתירות נגד חוק ההזנה בכפייה.
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ירידה של  4.8%במכירת דירות חדשות
עלייה קלה במספר הדירות החדשות שנמכרו ביולי  2016לעומת החודש
הקודם ,אך ירידה משמעותית במספר הדירות החדשות שנמכרו
בהשוואה לחודש המקביל אשתקד .כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה )למ"ס( ,אודות מכירת דירות חדשות עלידי קבלנים,
 | 11/09/2016שירות גלובס | חדשות

החמרה בטיפול בחומר פדופילי
פרקליט המדינה ,שי ניצן ,קובע ,כי יש לנקוט במדיניות מחמירה בנוגע
להעמדה לדין על החזקה וצריכה של תכנים פדופיליים .ניצן פרסם
) (31.8.16הנחיה בנוגע לפרסום ולצריכה של תכנים כאלו.
 | 11/09/2016איתמר לוין | חדשות

ערבות מדינה של  750מ"ש ל'מחיר למשתכן'
ועדת הכספים אישרה )יום א' (11.9.15 ,לאוצר להעמיד ערבות מדינה
נוספת לתוכנית 'מחיר למשתכן' ,הפעם בסך  750מיליון שקלים
לפרויקטים בערים :אופקים ,בית דגן ,עפולה וקריית מוצקין .ערבות
המדינה נדרשת עלמנת להבטיח שגם במקרים בהם פרויקטים
הקבלנים המבצעים בחרו שלא לקבל
מקרים |בהם
קיימים
מקודמים,
חדשות
מירב ארד
| 11/09/2016

הושלמה מכירת השליטה באלון רבוע הכחול
קבוצת אלון ,השלימה את עסקת מכירת השליטה באלון רבוע כחול
למוטי בן משה בתמורה לכ 113מיליון שקלים .לפני להשלמת העסקה,
אישר בית המשפט את הסדר החוב של אלון רבוע כחול .ההסדר
מבטיח לנושים הפיננסיים את פירעון מלוא החוב לכל אחד מהם ,לרבות
 | 11/09/2016מירב ארד | חדשות

2/2

http://www.news1.co.il/ArticlePrintVersion.aspx?docId=383085&subjectID=1

