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 שותף נכבד,

 קרן הגידור או הקרו או השותפות") הגיע לסוף דרכה.(להלן " MCMקרן הגידור שותפות מוגבלת 

 ולפרקה. 31.03.2020, החליט השותף הכללי לסיים את חייה של הקרן ביום בהתאם להסכם השותפות

ש  ו , אולם שילוב של של העילות לפירוק השותפות הינן שלש סיבות שכל אחת מהן עומדת בפני עצמה

 הסיבות איננו מותיר לשותף הכללי כל ברירה אחרת.

 העילות הן:

החברה לנאמנות של בנק איגוד לישראל בע"מ לשותף הכללי על   –הודיע הנאמן  02.01.2020ביום  .1

, ככל הנראה בשל המיזוג הצפוי בין בנק איגוד לבנק המזרחי. רצונו להפסיק את עבודתו כנאמן לקרן

, אשר בהתאם להוראות הסכם יום למציאת נאמן חילופי 60כם הנאמנות לשותף הכללי נתנו ע"פ הס

 Forum: מאחר והשותף המוגבל מהשותפים המוגבלים. 50%-השותפות מותנה באישור של למעלה מ

Equity Fund  שהיה בבעלותו של עמי סגל ונכנסה להליכי פירוק  ,מנכסי הקרן  50%-הזכאי ללמעלה מ ,

 , יש לפרק את הקרן.ע"פ הכתוב בהסכם השותפות –נוי של נאמן אחר איננה יכולה לחתום על מי

למרץ   31שנים. תקופה זו מסתיימת ביום    10בהסכם השותפות קיים סעיף הקובע כי הקרן תוקם למשך   .2

, אולם  מהשותפים המוגבלים 50%-הקרן באישור של למעלה מ/. ניתן להאריך את חיי השותפות2020

 מחייב את פירוקה.  –להארכת חיי הקרן     Forum Equity Fundיכולת לקבל את אישור  , אי הגם במקרה זה

נכסי הקרן הגיעו לרמה כזו אשר אינם מצדיקים עוד את ההוצאות הקבועות הכרוכות בניהול הקרן  .3

 , ושכר רו"ח., שכר הנאמן)השותף הכללי: שכר מנהל הקרן (ובמיוחד

, יערך כם השותפות בדבר הפעולות שיש לבצע עם תחילת פירוקהובהתאם להוראות הס –אשר על כן 

 .שיאושר ע"י רו"ח  31.03.2020לקרן תמחור יחידה סופי ליום 

 ממועד זה לא ישולמו עוד כל תשלומים לבעלי תפקידים כלשהם.

אופן , או ב, הדואר, להמציא לשותף הכללי באמצעות המייליכול כל שותף מוגבל 01.04.2020החל מיום 

 אישי, הוכחת בעלות על יחידות בקרן.

, יצרף בעל 2020תדפיס חשבון בנק או אישור ברוקר והכול לחודש מרץ  –ביחד עם הוכחת הבעלות כגון 

 היחידות את המסמכים הבאים:

הוראות לאיזה חשבון על הנאמן להעביר את התמורה בגין היחידות, במקרה בו החשבון שונה מהחשבון  .1

 .ת היחידות יש להמציא אישור על בעלות בחשבון זהבו מוחזקו
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. במקרה והשותף המוגבל הינו חברה ך ההוראות בפניואישור עו"ד על כך שזיהה אותו וכי חתם על מסמ .2

, כמו כן גם את אישורו הוי החותמים בשם החברה שחתמו לפניויבע"מ יש להמציא אישור עו"ד בדבר ז

 שהחתימות של הללו מחייבות את החברה בהתאם למסמכי ההתאגדות שלה.

 לביצוע. –ן השותף הכללי יעביר את הוכחת הבעלות בצירוף הוראות ההעברה לנאמ

נקלע להליכי חדלות פירעון, סבור הנאמן   Forum International Equity Fundנוכח העובדה שהשותף המוגבל  

 –כי נדרש לקבל הוראות בית המשפט לסטות מהוראות ההסכם לעניין חלוקת הנכסים לשותף זה משכך 

 החלוקה בעניינו תתעכב.

 –בשנים האחרונות הקרן הייתה מושקעת בנייר אחד ויחיד  שותף נכבד, הננו להפנות את תשומת ליבך כי

, וממונפת פי שלש. במידה שנה 30-המחזיקה בפוזיציית שורט על האג"ח של ארה"ב ל TTTתעודת הסל 

 אנא בצע זאת באופן עצמאי. –והנך מעוניין להמשיך ולהחזיק בפוזיציה זו 

 ה לכולנו בהצלחה בהמשך.הננו מודים לך על נאמנותך לאורך חיי הקרן , ושיהי

 Roy@simodan.comהמייל של השותף הכללי :  

 +1-516-207-8609או  +1-929-230-1847או  054-423-6167טלפון : 

 

 ,הבברכ

 ) בע"מ2009מנכ"ל סימודן קרנות גידור (, רועי מאיר

 


