ראשון
אוקטובר

| בורסת ת"א

שלחו להדפסה
גודל פונט

האחים אדלסבורג תוקפים את עמוס לוזון" :עושה
עסקאות ענק פרטיות עם דניה סיבוס"
רוני ואורי אדלסבורג ,שמחזיקים ב 7.6%מהמניות של קבוצת לוזון,
הגישו לביהמ"ש מכתב תגובה לבקשת משפחת לוזון להכריז עליהם
בעלי עניין שלילי ובכך לפסול את קולותיהם במניין ההצבעות של בעלי
מניות החברה
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המאבק המכוער בין המשפחות השותפות בקבוצת לוזון )לשעבר דורי קבוצה( עולה
לטונים צורמים.

האחים רוני ואורי אדלסבורג ,שמחזיקים ב 7.6%מהמניות של לוזון קבוצהבאמצעות
חברת אדלטק שבבעלותם ,הגישו היום )א'( לבית המשפט המחוזי בתל אביב מכתב
תגובה להמרצת הפתיחה )תובענה( שהגישה נגדם משפחת לוזון לפני חודש .משפחת
לוזון ביקשה להכריז על משפחת אדלסבורג כבעלי עניין שלילי ובכך לפסול את הקולות
שלהם במניין ההצבעות של בעלי מניות החברה.
הוויכוחים בין שתי המשפחות נסובו סביב הליך מינוי הדירקטורים החיצוניים בחברה
כשבכל פעם צד אחד טרפד לצד השני את הדירקטורים מטעמו .ביום חמישי האחרון
ניסתה אסיפת בעלי המניות של לוזון קבוצה לאשר חמישה דח"צים ,ארבעה מטעם לוזון
ואחד מטעם אדלסבורג .כל המינויים טורפדו ולא נבחר אף דח"צ לחברה .לוזון רצה
להביא מטעמו את רון קליינפלד ,ישראל סביון ,לימור בלדב ואודי ארז .אדלסבורג דרשו
מטעמם את יעקב נבון.
האדלסבורגים טרפדו את המינוי של הדח"צים וכעת הם עולים שלב במאבק בבית
משפט .במכתב התגובה שהוגש היום לשופט חאלד כבוב הועלו טענות קשות לגבי אופן
התנהלותו של עמוס לוזון ,בעל השליטה ) (77%בחברה" .עמוס לוזון עושה עסקאות בעלי
עניין לקידום עסקיו הפרטיים ,והדבר מקים חשש מובנה ומתמשך מפני ניגוד עניינים",
כתבו אדלסבורג לשופט" .לצד עסקה שעשתה קבוצת לוזון עם דניה סיבוס ,בו העבירה
קבוצת לוזון את כל היכולות שלה כקבלן מבצע לדניה סיבוס  עשתה החברה הפרטית
שבבעלות עמוס לוזון עסקה עם דניה סיבוס שהיקפה מאות מיליוני שקלים" ,טענו האחים
אדלסבורג.
מבדיקת "כלכליסט" עולה כי לוזון אכן זכה לאחרונה בשני מכרזים בראש העין ) 424יח"ד(
ובראשון לציון ) 314יח"ד( להקמת  738יח"ד בהיקף של מאות מיליוני שקלים .את
הפרויקטים האלו מבצע לוזון באמצעות החברה הפרטית שלו 'עמוס לוזון נכסים והשקעות'
ולא באמצעות החברה הציבורית.
אחד המקורבים למשפחת אדלסבורג אמר ל"כלכליסט"" :לא יכול להיות שלוזון מוכר
לדניה סיבוס ציוד מכאני בגרושים )לוזון ביצע עסקה למכירת ציוד מכני הנדסי כבד לדניה
סיבוס במחיר הנמוך ב 16מיליון שקל בספרים  א"פ(( ועושה איתם במקביל עסקים
פרטיים .משהו פה מריח לא טוב ואסור שזה יקרה בחברה ציבורית".
בנוסף נכתב במכתב התגובה" :עמוס לוזון השתלט על קבוצת דורי ומינה את עצמו ,את
אחיו ואת בתו לתפקידי מפתח בחברה ,כעת הוא מנסה להחליש את כוחם של בעלי
מניות המיעוט בחברה ,ואדלטק בראשם ,ולהכשיל את ניסיונותיהם למנות דירקטור חיצוני
לחברה ,תוך שהוא נתלה בטענות טכניות ,ובה בעת מקדם מועמדים משלו לתפקיד".
המכתב הוגש באמצעות עוה"ד דוד זילברבוים ,יאיר לדר ואושרת אלבין חרמון ממשרד
עו"ד ברקמן וקסלר בלום ושות'.

