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מאת: אפרת נוימן18:3204.12.2017

חברת אלומאיר המתמחה בפרויקטים
בתחום האלומיניום מבקשת הקפאת הליכים
החברה מראשון לציון נקלעה לחובות של 43 מיליון שקל ■ גם הבעלים עמית
קלינגר מבקש הקפאת הליכים אישית ■ בין לקוחות החברה נמצאות קבוצת

תשובה, קבוצת מצלאוי, אוניברסיטת תל-אביב, רשות העתיקות וקופת חולים
הכללית

חברת אלומאיר ובעליה עמית קלינגר הגישו היום לבית המשפט המחוזי מרכז בקשה
דחופה לקבלת צו הקפאת הליכים ומינוי נאמנים. קלינגר ערב בערבות אישית לחלק

מחובותיה של החברה, המתמחה בייצור והתקנת מוצרי אלומיניום, זכוכית וחיפויים שונים
בפרויקטים של בנייה.

לפי הבקשה, לחברה חובות של 43 מיליון שקל, מתוכם כ-18.5 מיליון שקל בגין ערבויות
בנקאיות. החברה מבקשת למנות לנאמנים את רואת החשבון עליזה שרון ועורך הדין

עמית לדרמן, ולתת להם סמכויות ניהול של החברה והפרויקטים שהיא מבצעת בתקופת
הקפאת ההליכים.

הקפאת ההליכים מתבקשת "על מנת לאפשר המשך פעולות התייעלות, ביצוע הליך
הבראה, גיבוש הסדר נושים, ומציאת גורם אשר ישקיע בחברה או ירכוש את פעילותה -

והכל תוך המשך הפעלת החברה כ'עסק חי' ושמירת מקור הפרנסה של כ-60 עובדי
החברה, שימור ליבת פעילות החברה, השלמת פרויקטים המבוצעים בתקופה זו על ידי
החברה, גביית כספים המגיעים לחברה מלקוחותיה, וכן מניעת חילוט ערבויות ובהמשך

השבתן של ערבויות בנקאיות שנמסרו להבטחת ביצוע הפרויקטים ובדק".
בבקשה נכתב כי לזכות החברה עומדות יתרות לביצוע עבודות בסכום מצטבר של כ-90

מיליון שקל, וכי ההערכה היא שלאחר ההבראה ניתן יהיה להשיבה לרווחיות. בנק
הפועלים, שהוא נושה מובטח של החברה, הודיע אתמול (א') על ביטול מסגרות אשראי

ומסגרות הערבויות, והעמיד את החוב של החברה לפירעון מיידי. בנוסף הבנק חילט
פיקדונות כספיים שהועמדו כבטוחות.

בבקשה מציינת החברה כי המצוקה התזרימית הגיעה בעקבות כמה אירועים - כשאחד
מהם הוא עצירת תשלומים המגיעים לה מצד חברת דורי בנייה, שהזמינה ממנה עבודות
בפרויקט מגדלי מאייר ברוטשילד. אלומאיר טוענת כי חרף השלמת העבודות על ידה עוד

בסוף 2015, מונעת דורי בנייה העברת תשלום של כ-24 מיליון שקל.
בנוסף, נכתב בבקשה כי לחברה נצברו הפסדים מפרויקטים "נווה צדק על הים" ו"גימנסיה
תל אביב", שעיקר ביצועם הסתיים ב-2016, אז הוכרו ההפסדים. לחברה גם נוצר הפסד

בפרויקט "נווה בת ים" עקב קריסתה של אורתם סהר.
בעקבות זאת, טוענת החברה, מחזור הכנסותיה הצטמצם לכדי פחות ממחצית: מכ--70
65 מיליון שקל ב-2016-2014 - ל-12 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2017 ומתחת

לנקודת האיזון של החברה. "סיבה נוספת למצוקה התזרימית נעוצה בכשל ניהולי,
בעקבותיו החברה לא התאימה ולא צימצמה בעיתוי הנכון את רמת הוצאותיה עקב

הירידה ברמת הפעילות", נכתב.
לצד צו הקפאת ההליכים לחברה מבקש גם הבעלים קלינגר צו הקפאה אישי. בבקשה

נכתב כי הוא הזרים לחברה מיליוני שקלים למימון הפעילות והוא ערב לחלק ניכר
מחובותיה.

פעילות הייצור של החברה מתבצעת ממפעל החברה באזור התעשייה של ראשון לציון.
החברה מבצעת התקנה של מוצרי אלומיניום בפרויקטים בישראל ובין לקוחותיה קבוצת
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תשובה, קבוצת מצלאוי וגופים מוסדיים כמו אוניברסיטת תל-אביב, רשות העתיקות וקופת
חולים הכללית.

את החברה מייצגים עורכי הדין עידן מילר ויונתן גמרניק ואת קלינגר מייצגים עורכי הדין
שאול קוטלר ושי פיאדה.


