דיונים במשפט האזרחי והפלילי ב 14-בנובמבר
ביום שישי ,ה 14-בנובמבר ,התקיים דיון במשפט האזרחי של רשות ניירות הערך של ארה"ב נגד באיירס
ואחרים ,לפני השופט דני צ’ין ,בבית המשפט הפדראלי של דרום מדינת ניו יורק .מטרת הדיון הייתה לשמוע
טיעונים לגבי הבקשות לעריכת שינויים בצווים של בית המשפט ,שהגישו שתי קבוצות משקיעים .קבוצות
המשקיעים מכונות על ידי עורכי דינן The International Ad-Hoc Committee of Wextrust
 Creditorsו .The International Consortium of Wextrust Creditors-בניירות שהגישו ,קבוצות
המשקיעים מבקשות שינויים בצווי בית המשפט ש (1) :מונעות בקשות להכרזה שלא מרצון של פשיטת רגל
של חברות ווקסראסט ,ו (2)-נותנות לנאמן רשות להכריז על פשיטת רגל של חברות ווקסטראסט בתור נושה
בעל חזקה על הנכסים הממלא חובות נאמנות כמו חובותיו של כונס בפשיטת רגל.
ראשית ,השופט צ’ין ציווה על עורכי דינן של קבוצות המשקיעים לחשוף בפומבי את שמות חברי הקבוצות
ואת השקעותיהם של חברי הקבוצות בווקסטראסט .בית המשפט שמע את טיעוני עורכי הדין של קבוצות
המשקיעים ,רשות ניירות הערך של ארה"ב והנאמן אך עוד לא החליט בעניין .החלטה צפויה בעתיד הקרוב.
עורכי הדין של קבוצות המשקיעים הודיעו שבכוונתם לבקש הכרזה על פשיטת רגל של אחת או יותר מחברות
ווקסטראסט אם בית המשפט יקבל את בקשתם.
בעניין אחר ,השופט צ’ין הכריז כי הוא דחה את בקשת  G&H Partners AGלהתערב בהליכיםG&H .
 Partners AGהגישה בקשה חדשה לערוך שינויים בחלקים מסוימים של צווים קודמים של בית המשפט.
השופט הודיע לצדדים כי הוא ישקול את הבקשה החדשה ויקבל החלטה בעניין בבוא הזמן .כמו כן ,השופט
הודיע לצדדים שהוא ידון במועד מאוחר יותר בבקשות אחרות הנוגעות למר מיכאל מוסטופסקי.
מיד לאחר הדיון במשפט האזרחי ,בית המשפט קיים דיון טרום משפטי בהליך הפלילי ארה"ב נגד באיירס
ושרשבסקי.
הנאשם באיירס יועמד לדין על כתב האישום שהוגש .הנאשם שרשבסקי לא הופיע בבית המשפט בגלל בעיה
רפואית .לשני הנאשמים הוצע להשתחרר בערבות .מר באיירס שוחרר בערבות .מר שרשבסקי לא עמד
בתנאי השחרור שהציב בית המשפט והוא עדיין נמצא במעצר .שני הנאשמים הודיעו לבית המשפט שבכוונתם
לבקש לשנות את תנאי הערבות .בית המשפט קבע מועד לדיון בהליך הפלילי ל 24-בנובמבר ,2008 ,שבו
בית המשפט ידון ,בין השאר ,בתנאי הערבות .בית המשפט ציווה על משרד התובע הפדראלי לספק לנאשמים
חומר ראיות תוך  30יום .דיון נוסף נקבע ל 11-בפברואר .2009 ,עוד לא נקבע מועד למשפט.
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