בית משפט מחוזי של ארצות הברית
מחוז קונטיקט
בהתדיינות על בניירות ערך של :Teva

מס' )3:17-cv-00558 (SRU
הודעה בטופס ארוך על קנס
והסדר פשרה מוצע לתובענה ייצוגית

אל	:רוכשים וזוכים להקצאה בעסקאות מקומיות של חברת  ,)"Teva"( Teva Pharmaceutical Industries Ltd.מניות
מסוג  ,Depositary Shareמניות  Tevaמועדפות בנות המרת חובה  7%ו/או איגרות חוב עדיפות מסוימות
המבוטאות בדולרים של ארה"ב של ,)"Finance Teva"( Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.
בתקופה שבין  6בפברואר  2014ועד  10במאי  ,2019כולל.
נא לקרוא את הודעת הטופס הארוך הזו בקפידה ובשלמותה.
זכויותיך עשויות להיות מושפעות מתובענה ייצוגית מוצעת בתביעה משפטית בהמתנה בבית משפט פדראלי.
אם אתה נמנה על קבוצת התובענה הייצוגית ,כדי להיות זכאי לתשלום הסדר הפשרה ,עליך להגיש טופס הוכחת תביעה
ושחרור עד ה 17-במאי  .2022אם לא תגיש בזמן הוכחת תביעה וטופס שחרור ,לא תהיה לך כל זכות לפיצוי מהסדר פשרה
זה ,אך תהיה מחויב להסדר ותהיה משוחרר מכל התביעות המיושבות כנגד הנתבעים ,אשר יהיו פטורים מתביעות.
הודעת בטופס ארוך זו אושרה על ידי בית המשפט .לא מדובר בשידול מצד עורך דין.
הודעה זו בטופס ארוך נוגעת לתביעה שבית משפט פדרלי אישר כתובענה ייצוגית בשם אנשים וישויות אשר רכשו או הוקצו
להם באופן אחר ניירות ערך של  Tevaבמהלך התקופה שבין ה 6-בפברואר  2014ל 10-במאי "( 2019תקופת התובענה
הייצוגית")" .ניירות ערך של  "Tevaכוללים :מניות  American Depositary Sharesשל Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
) ,("Teva") ("ADS") (ISIN US8816242098; CUSIP 881624209מניות  Tevaמועדפות בנות המרת חובה "( 7%מניות
מועדפות") ( ,)ISIN IL0062905489; CUSIP M8769Q 136ואיגרות החוב העדיפות המבוטאות בדולרים של ארה"ב
הבאות של )" :Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. ("Teva Financeאיגרות חוב עדיפות  1.400%עם
מועד פירעון  20ביולי ( ;)ISIN US88167AAA97; CUSIP 88167A AA9איגרות חוב עדיפות  1.700%עם מועד פירעון
 19ביולי  ;)ISIN US88167AAB70; CUSIP 88167A AB7(( 2019איגרות חוב עדיפות  2.200%עם מועד פירעון  21ביולי
 ;)ISIN US88167AAC53; CUSIP 88167A AC5( 2021איגרות חוב עדיפות  2.800%עם מועד פירעון  21ביולי 2023
( ;)ISIN US88167AAD37; CUSIP 88167A AD3איגרות חוב עדיפות  3.150%עם מועד פירעון  1באוקטובר 2026
( ;)ISIN US88167AAE10; CUSIP 88167A AE1ואיגרות חוב עדיפות  4.100%עם מועד פירעון  1באוקטובר 2046
(( )ISIN US88167AAF84; CUSIP 88167A AF8כולן יחד" ,איגרות החוב") 1.התביעה מכונה "התדיינות בניירות ערך של
 ,Tevaתיק מס' )"( 3:17-cv-00558" (SRUההתדיינות") והיא מתנהלת בפני כבוד השופט  Stefan R. Underhillלכבוד בבית
המשפט המחוזי של ארצות הברית במחוז קונטיקט ("בית המשפט").
עליך לציית להוראות המתוארות כאן לגבי אופן הגשת הוכחת תביעה ושחרור ,אי-הכללה או התנגדות .לסיכום ,עומדות
בפניך שלוש אפשרויות:
אפשרות  :1להגיש טופס הוכחת תביעה ושחרור (עם אפשרויות נוספות להתנגד להסדר ו/או להופיע
בדיון על הסדר הפשרה).
אפשרות  :2להחריג את עצמך מקבוצת התובענה הייצוגית ,כמפורט להלן.
אפשרות  :3לא לעשות דבר .עדיין תהיה כפוף להסדר הפשרה ותפטור באופן מלא מכל התביעות את
הנתבעים ,אשר יהיו פטורים מתביעות.

 1כל המונחים המופיעים בהודעה זו בטופס ארוך שאינם מוגדרים אחרת יקבלו את המשמעויות המופיעות בהוראת הסדר הפשרה מתאריך  18בינואר 2022
("ההוראה") ,אשר זמינה באתר האינטרנט של ההתדיינות.www.TevaSecuritiesLitigation.com ,
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הזכויות והאפשרויות העומדות לרשותך על פי הסדר פשרה זה

זוהי הדרך היחידה להיות זכאי לקבל תשלום מהסדר הפשרה .אם ברצונך להשתתף
אפשרות  :1להגיש טופס
הוכחת תביעה ושחרור שיוגש בהסדר הפשרה ,יהיה עליך למלא ולהגיש את טופס הוכחת התביעה והשחרור ,הזמין
באופן מקוון או שיוחתם בדואר בכתובת  www.TevaSecuritiesLitigation.comאו להתקשר בטלפון למנהל התביעות
לא יאוחר מה 17-במאי  2022בטלפון  1-855-675-3124או  1-503-520-4435מחוץ לארה"ב וקנדה .אנשים הנמנים על
קבוצת הפשרה שלא ימלאו ויגישו את טופס הוכחת התביעה והשחרור בהתאם להוראות
שבטופס הוכחת התביעה והשחרור ,ובמסגרת הזמן הנדרש ,יהיו כפופים להסדר הפשרה
ויפטרו במלואו מכל תביעה את הנתבעים ,אשר יהיו פטורים מתביעות ,אך לא יהיו זכאים
להשתתף בכל הפצה מקרן הסדר הפשרה הנטו.
אפשרות  :2להחריג את
עצמך מהסדר הפשרה
על-ידי הגשת בקשה בכתב
לאי-הכללה שתוגש באופן
מקוון או שתוחתם בדואר
לא יאוחר מה 2-במאי 2022
אפשרות  :3לא לעשות דבר

אם ברצונך להחריג את עצמך מהסדר הפשרה ,עליך להגיש בקשת אי-הכללה בכתב
שתוגש באופן מקוון או שתוחתם בדואר לא יאוחר מה 2-במאי  .2022לא תהיה כפוף
לתוצאות ההתדיינות ,לא תוכל להתנגד להסדר הפשרה ,ולא תקבל כל תשלום .זוהי
האפשרות היחידה המאפשרת לך להגיש או ליטול חלק בכל תביעה אחרת נגד הנתבעים
הפטורים בקשר לנושאים שהועלו בהתדיינות.
אם אתה נמנה על קבוצת הפשרה אך אינך מבקש אי-הכללה ואינך מגיש טופס
הוכחת תביעה ושחרור שיוגש באופן מקוון או שיוחתם בדואר לא יאוחר
מה 17-במאי  ,2022לא תהיה זכאי לקבל כל תשלום מקרן הסדר הפשרה .אם זאת ,עדיין
תהיה כפוף להסדר הפשרה ותפטור באופן מלא מכל תביעה את הנתבעים ,אשר יהיו
פטורים מתביעות.

אם אתה נמנה על קבוצת הפשרה ,אתה רשאי גם להתנגד להסדר הפשרה (בין אם אתה מגיש טופס
הוכחת תביעה וכתב ויתור ובין אם לאו) על ידי הגשת התנגדות בכתב כך שהיא תתקבל או תוגש לא יאוחר
מה 12-במאי  .2022אם לדעתך יש להסתייג מהסדר הפשרה בכל מובן שהוא ,אתה רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה לנמקה
מדוע אתה מתנגד להסדר הפשרה ,לתוכנית ההקצאה ו/או לבקשה לשכר טרחה ועלויות והוצאות של עורך דין .אתה עדיין תימנה
על קבוצת הפשרה ותהיה כפוף להסדר הפשרה ותפטור באופן מלא מכל תביעה את הנתבעים ,אשר יהיו פטורים מתביעות.
אתה רשאי להשתתף בדיון על הסדר הפשרה ב 2-ביוני  ,2022בשעה  10:00בבוקר ,ולמסור הודעה על כוונתך להופיע
בפני ועדת התובענה הייצוגית ,כך שהיא תתקבל לא יאוחר מה 12-במאי  .2022אינך צריך להופיע בדיון על הסדר הפשרה
אלא אם כן ברצונך לדבר בתמיכת הסדר הפשרה או על מסמך כלשהו שהגשת ,ועל כן הגשת לעורכי הדין המייצגים את
הקבוצה בתובענה הייצוגית הודעה על כוונתך להופיע ,כך שהיא תתקבל לא יאוחר מה 12-במאי  .2022בית המשפט עשוי
לדחות את דיון על הסדר הפשרה ללא מתן לך הודעה נוספת.
זכויות ואפשרויות אלה מוסברות ביתר פירוט בהמשך בהודעת טופס ארוך זו ,אשר משלימה את ההודעה הנשלחת בדואר
לחברים פוטנציאליים של קבוצת הפשרה .ההודעה וחומרים אחרים זמינים בכתובת .www.TevaSecuritiesLitigation.com

תביעה בפעולה ישירה בלבד
אתה תיחשב לתובע ב'פעולה ישירה' רק אם שכרת את שירותיו של יועץ משפטי והגשת לבית המשפט את אחת
מהתביעות המפורטות בנספח ב' בהודעת הטופס הארוך זה .אם אינך יודע אם אתה תובע בפעולה ישירה ,סביר להניח
שאינך כזה .על התובעים בתביעה ישירה המעוניינים ליטול חלק בהסדר הפשרה (א) לבטל את התביעה שלהם ,ו(-ב) להגיש
באופן אלקטרוני או להחתים בדואר את טופסי הוכחת התביעה והשחרור שלהם (כולל עותקים של שוברי אישור מסוכן בורסה,
מצבי חשבון של סוכני בורסה או מסמכים אחרים הנדרשים בהם) לא יאוחר מה 2-במאי ( 2022עם עותקים הנשלחים בו
זמנית אל עורכי הדין המייצגים את הקבוצה בתובענה הייצוגית ( )tevasettlement@bfalaw.comולעורכי הדין של הנתבעים
( .)tevasettlement@kasowitz.comאם אתה תובע בתביעה ישירה ואינך נוקט בצעדים המפורטים לעיל בזמן ,לא תהיה שותף
לתקבולים של הסדר הפשרה ,ותביעותיך לא יפורסמו.
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סיכום ההודעה בטופס ארוך
הודעת טופס ארוך זו נועדה ליידע אותך כי נציגות קבוצת התובענה הייצוגית של ועדת תוכנית הפנסיה של מורי אונטריו
("המורים של אונטריו") ושל מערכת השוטרים ומכבי האש של אנקורג' ("אנקורג'" וביחד" ,נציגות הקבוצה") ,בשם עצמם
ומטעם קבוצת הפשרה (כמוגדר בשאלות  5ו 6-להלן) ,הגיעו להסדר פשרה מוצע עם הנתבעים  ,Teva Finances ,Tevaארז
ויגודמן ,אייל דשא ,סיגורדור אולפסון ,דבורה גריפין ,קאר שולץ ,מייקל מקללן ,ויצחק פטרבורג (ביחד" ,הנתבעים") .אם הסדר
הפשרה יאושר בבית המשפט ,כל התביעות המשוחררות כנגד הנתבעים המשוחררים (כפי שמוגדרות בשאלה  25להלן) ייושבו
בשם כל חברי קבוצת הפשרה ("חברי קבוצת הפשרה" ,כמוגדר בשאלה  5להלן).
סקירה כללית של ההתדיינות והסדר הפשרה :נציגות הקבוצה ,בשמה של קבוצת הפשרה ,טוענים כי הנתבעים הפרו
את סעיפים (10ב) ו(20-א) של חוק ניירות הערך משנת  ,1934וכן את תקנה  10ב 5-לחוק זה ,וסעיפים (12 ,11א)( )2ו15-
לחוק ניירות הערך משנת  2.1933נציגות הקבוצה טוענים כי הנתבעים ביצעו הצהרות שווא והשמטות מהותיות בנוגע
לפעילות העסקית והביצועים הפיננסיים של  .Tevaתוכל לסקור את התלונה התפעולית בהתדיינות על ידי ביקור באתר
.www.TevaSecuritiesLitigation.com
הסיבות להסדר הפשרה :נציגות הקבוצה קיבלו את הסדר הפשרה על מנת להבטיח הטבה משמעותית ומיידית לקבוצת
הפשרה ,ללא סיכונים ועיכובים נוספים בשל המשך ההתדיינות בפעולה מורכבת זו .הסדר הפשרה מספק ודאות ומגן על
קבוצת הפשרה מפני סיכונים ספציפיים ל ,Teva-אשר יכולים להפחית באופן משמעותי או למנוע כל היפרעות ,גם לאחר זכייה
במשפט ובערער.
הנתבעים דחו במפורש וממשיכים לדחות כל טענה בדבר עוולה או חבות נגדם הנובעות התנהלות ,הצהרות ,פעולות או
מחדלים כלשהם הנטענים בהתדיינות .הנתבעים דחו וממשיכים לדחות ,בין היתר ,את ההאשמות כי מחירי ניירות הערך של
 Tevaנופחו באופן מלאכותי מסיבות של מצג שווא לכאורה ,אי-חשיפה או אחרות ,או שכל חבר בקבוצת ההסדר הפשרה נפגע,
או שהוא נפגע בדרך אחרת מההתנהלות הנטענת בהתדיינות .הסיבה העיקרית של הנתבעים לקבלת הסדר הפשרה היא
לבטל את אי הוודאות והסיכונים הטבועים בכל התדיינות ,במיוחד במקרים מורכבים כגון התדיינות זו .הנתבעים הגיעו למסקנה
כי התדיינות נוספת עלולה להסתבך ,להיות יקרה ולהסיט את תשומת הלב.
סקירה כללית של ההיפרעות :מייצגי קבוצת התובענה הייצוגית הסכימו ליישב את כל התביעות ולהעניק לנתבעים המשוחררים
פטור מלא ושלם מכל התביעות המשוחררות בתמורה לתשלום במזומן בסך "( $420,000,000סכום הסדר הפשרה") .סכום
הסדר הפשרה בתוספת כל ריבית שנצברה לו מכונה "קרן הסדר הפשרה"" .קרן הסדר הפשרה נטו" היא סכום הסדר הפשרה
בניכוי שכר טרחת עורך דין באישור בית המשפט (המשוער שלא יעלה על  23.75%מסכום הסדר הפשרה) והוצאות (משוערות
שלא יעלו על  ,)$11,000,000כולל גמול לנציגות הקבוצה בתובענה הייצוגית בסך של לא יותר מ $100,000-במצטבר בהתאם
לסעיף  U.S.C. § 78u-4(a)(4) 15בגין ייצוגם של הקבוצה ,ובניכוי הוצאות על מתן הודעה והוצאות ניהול ,מסים והוצאות מס,
והוצאות אחרות המאושרות על ידי בית המשפט .סכום קרן הסדר הפשרה נטו יחולק לחברי קבוצת הפשרה אשר יגישו בזמן
טופסי הוכחת תביעה ושחרור תקפים בהתאם לתוכנית ההקצאה שאושרה על ידי בית המשפט ("תוכנית ההקצאה") .תוכנית
ההקצאה המוצעת מתוארת בנספח א' להלן.
בהתבסס על הערכת נציגות הקבוצה באשר למספר הזכאים להיפרעות של ניירות הערך של  ,Tevaההיפרעות הממוצעת
המשוערת (לפני ניכוי עמלות כלשהן המאושרות על-ידי בית המשפט ,הוצאות ,והעלויות כמתואר במסמך זה) מסתכמת
בערך ב $0.37-ארה"ב לכל מניית  ADSמושפעת (או  $0.64ארה"ב לכל מניית  ADSשנרכשה בהצעה) $17.65 ,ארה"ב לכל
מניה מועדפת מושפעת $0.13 ,ארה"ב לכל איגרת חוב  2018מושפעת $0.28 ,ארה"ב לכל איגרת חוב  2019מושפעת$0.61 ,
ארה"ב לכל איגרת חוב  2021מושפעת $1.37 ,ארה"ב לכל איגרת חוב  2023מושפעת $2.08 ,ארה"ב לכל איגרת חוב 2026
מושפעת ,ו $3.57-ארה"ב לכל איגרת חוב  2046מושפעת .סכומים אלה מבוססים על מודל שנועד להעריך את כמות המניות
 ,ADSהמניות המועדפות ואיגרות החוב הזכאיות להיפרעות ,מתוך הנחה כי כל חברי קבוצת הפשרה הזכאים יגישו בזמן טופסי
הוכחה לתביעה ושחרור .אם טופסי הוכחת התביעה והשחרור שהוגשו במועד ושהינם בתוקף ישקפו פחות מניות  ,ADSמניות
מועדפות או איגרות חוב מהמודל החזוי ,החלוקה לכל  ,ADSמניות מועדפות או איגרת חוב תהיה גבוהה מהסכומים הללו.
אם טופסי הוכחת התביעה והשחרור שהוגשו במועד ושהינם בתוקף ישקפו יותר מניות  ,ADSמניות מועדפות או איגרות חוב
מהמודל החזוי ,החלוקה לכל  ,ADSמניות מועדפות או איגרת חוב תהיה נמוכה מהסכומים הללו .ההיפרעות בפועל לחבר
קבוצת הפשרה תהיה החלק מסכום קרן הפשרה הנטו שייקבע לפי סכום התביעה המוכרת של אותו חבר בקבוצת הפשרה
ביחס לסכום הכולל של התביעות המוכרות מכל התובעים המורשים( .ראה תוכנית ההקצאה המפורטת בנספח א' להלן
לפרטים ומידע נוסף).
הצהרה על תוצאות פוטנציאליות של מקרה :שני צדדי הסדר הפשרה מסכימים הן על חבות והן על נזקים ,ואינם מסכימים
על סכום הפיצויים הממוצע לכל  ,ADSמנייה מועדפת ואיגרת חוב ,אם בכלל ,אשר יהיה ניתן לקבל היפרעות בגינם אם נציגות
הקבוצה יזכו בכל תביעה נטענת .הנתבעים דוחים כל חבות ,אשמה או עוולה .להלן הסוגיות שעליהן הצדדים אינם מסכימים:
( )1האם הנתבעים עסקו בהתנהלות שעלולה להוביל לחבות כלשהי על פי חוקי ניירות הערך הפדרליים ו/או החוקי המדינתיים
החלים; ( )2האם לנתבעים יש הגנות תקפות לכל תביעה משפטית כאמור; ( )3המודל הכלכלי המתאים לקביעת הסכום
בו מחירי ניירות הערך של  Tevaנופחו לכאורה באופן מלאכותי (אם בכלל) במהלך תקופת התובענה הייצוגית; ( )4המידה
שבה גורמים חיצוניים השפיעו (אם בכלל) על מחירי ניירות הערך של  Tevaבמהלך תקופת התובענה הייצוגית; ( )5המידה
שבה הסוגיות השונות אשר נטענות על-ידי נציגות הקבוצה כשקריות או מטעות באופן מהותי לכאורה השפיעו (אם בכלל) על
מחירי ניירות הערך של  Tevaבזמנים שונים במהלך תקופת התובענה הייצוגית; ו )6(-המידה שבה עובדות מהותיות הפועלות
מנגד לכאורה ,אשר נציגות הקבוצה טוענת שהושמטו ,השפיעו (אם בכלל) על מחירי ניירות הערך של  Tevaבמהלך תקופת
 2נציגות הקבוצה טוענת גם כי הנתבעים הפרו חוקים מדינתיים לגבי חברי קבוצת הפשרה שרכשו מניות  ADSבמהלך תקופת הסדר הפשרה בהתאם
לתוכנית רכישת המניות לעובדי  Tevaכאשר מדובר בעובדים בארה"ב (" "ESPPו"-רוכשי .)"ESPP
 AF6693גרסה 03

3

התובענה הייצוגית.
הצהרת שכר טרחת עורך דין והוצאות נלוות :עורכי הדין המייצגים את הקבוצה בתובענה הייצוגית מתכוונים לבקש מבית
המשפט בשם כל נציגות הקבוצה להקצות להם שכר טרחת עורך דין שלא יעלה על  23.75%מסכום הסדר הפשרה ,בנוסף
להוצאות שלא יעלו על  ,$11,000,000כולל תגמול לנציגות הקבוצה ,בסך  $100,000לכל היותר מתוך סכום הסדר הפשרה
המצטבר על פי סעיף  )U.S.C. § 78u-4(a)(4 15בגין ייצוג הקבוצה ,בתוספת ריבית נצברת בשיעור זהה לזה של קרן הסדר
הפשרה .אם כל חברי קבוצת הפשרה הזכאים (כפי שמוערך על פי מודל השכר בניירות הערך המוזכר לעיל) מגישים כתבי
הוכחת תביעה ושחרור תקפים ובזמן סביר ,שכר טרחת עורכי דין אלה וההוצאות יהיה כ 0.10-דולר ארה"ב בממוצע לכל מניית
 ADSמושפעת (או  0.17דולר ארה"ב לכל  ADSשנרכשה בהצעה) 4.65 ,דולר ארה"ב לכל מנייה מועדפת מושפעת 0.03 ,דולר
ארה"ב לכל איגרת חוב  2018מושפעת 0.07 ,דולר ארה"ב לכל איגרת חוב  2019מושפעת 0.16 ,דולר ארה"ב לכל איגרת חוב
 2021מושפעת 0.36 ,דולר ארה"ב לכל איגרת חוב  2023מושפעת 0.55 ,דולר ארה"ב לכל איגרת חוב  2026מושפעת ו0.94-
דולר ארה"ב לכל איגרת חוב  2046מושפעת .עורכי הדין המייצגים את הקבוצה בתובענה הייצוגית השקיעו זמן ומאמץ ניכרים
בדיוני תיק זה בשם נציגות הקבוצה וקבוצת הפשרה על בסיס תשלום אחוזים בלבד למשך כחמש שנים ,לא קיבלו כל תשלום
שכר טרחת עורך דין עבור ייצוג קבוצת הפשרה ,ושילמו מקדמות להוצאות משמעותיות הנדרשות לביצוע ההתדיינות ,בציפייה
כי אם הם יזכו בהיפרעות לטובת קבוצת הפשרה ,יקבלו תשלום בגין היפרעות הזו .בסוג זה של התדיינות ,נהוג שהיועץ יקבל
אחוזים מתוך היפרעות קרן הסדר הפשרה כשכר טרחת עורך הדין שלו.
זיהוי עורכי דין :נציגות הקבוצה וכל שאר חברי קבוצת הפשרה מיוצגים על ידי עורך הדין אשר פרטיו מוצגים בתשובה לשאלה
 16להלן.
מידע נוסף :למידע נוסף בנוגע להסדר פשרה זה ,בקר באתר  www.TevaSecuritiesLitigation.comאו צור קשר עם מנהל
התביעותEpiq Class Action & Claims Solutions, Inc., In re Teva Securities Litigation, P.O. Box 3565, Portland, OR ,
 ,97208-3565טלפון( (855) 675-3124 :או  1-503-520-4435מחוץ לארה"ב וקנדה) .תוכל גם ליצור קשר עם נציג של עורכי דין
התובענה הייצוגית,Joseph A. Fonti, Bleichmar Fonti & Auld LLP, 7 Times Square, 27th Floor, New York, NY 10036 :
טלפון.(888) 879-9418 :
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מידע בסיסי
.

1מדוע קיבלתי הודעת טופס ארוך זו?

קיבלת הודעת טופס ארוך זו מכיוון שהצדדים מבקשים אישור להסדר פשרה מוצע בשם חברי קבוצת הפשרה ,וזוהית
כחבר פוטנציאלי בקבוצת הפשרה בין אם מתיעוד של סוכן בורסה על העברת מניות  ,ADSמניות מועדפות ו/או איגרות חוב של
 ,Tevaאו בין על ידי סוכן הבורסה או מיופה הכוח שלך אם רכשת או הוקצו לך מניות  ,ADSמניות מועדפות ו/או איגרות חוב
של  Tevaהמוחזקות תחת שם אחר.
בית המשפט הורה כי הודעת טופס ארוך זו תוגש לחברי קבוצת הפשרה לתובענה הייצוגית כדי להסביר את ההתדיינות,
הסדר הפשרה ,הזכויות המשפטיות המגיעות לחברי קבוצת הפשרה ,אילו הטבות קיימות ,מי זכאים להם וכיצד ניתן לקבל
אותן.
.

2במה עוסקת ההתדיינות?

בשם רוכשים ומקבלים מניות  ,ADSמניות מועדפות ואיגרות חוב של  Tevaהחל מה 6-בפברואר  2014ועד ה 10 -במאי
 ,2019נציגות הקבוצה טוענים כי הנתבעים הפרו את הסעיפים (10ב) ו(20-א) לחוק הבורסה לניירות ערך משנת  ,1934וכן
את התקנה  10ב 5-בו ,והסעיפים (12 ,11א)( )2ו 15-לחוק ניירות הערך משנת  ,1933וכמו את החוק המדינתי .באופן ספציפי,
נציגות הקבוצה טוענת כי הנתבעים ביצעו מצגות שווא והשמטות מהותיות בנוגע לפעילות העסקית והביצועים הפיננסיים של
 .Tevaנציגות הקבוצה טוענת עוד כי כאשר באופן הדרגתי נחשפה האמת בנוגע למצגות השווא וההשמטות מצד הנתבעים,
הניפוח המלאכותי הוסר ממחירי ניירות הערך של  ,Tevaומכך נפגעה קבוצת הפשרה.
הודעת טופס ארוך זו אינה מהווה ביטוי של דעת בית המשפט על גופה של כל תביעה בהתדיינות או על האם
הנתבעים מעורבים בכל עוול שהוא.
היסטוריית ההליכים
הצדדים התדיינו נמרצות בתביעה זו מאז שהיא הוגשה בתאריך  6בנובמבר  .2016ב 11-ביולי  ,2017בית המשפט מינה
את המורים של אונטריו בתור תובעים מובילים( .הגשת תיק אלקטרונית  ).124ב 11-בספטמבר  ,2017המורים של אונטריו
ואנקורג' הגישו תובענה ייצוגית מאוחדת( .הגשת תיק אלקטרונית  ).141ב 9-בנובמבר  ,2017הנתבעים פעלו לביטול התובענה
הייצוגית המאוחדת .במהלך דיון ב 3-באפריל  2018בית המשפט הסכים לבקשת הנתבעים לדחות ללא פגיעה בזכויותיהם,
ואישר לנציגות הקבוצה להגיש תביעה מתוקנת( .הגשת תיק אלקטרונית ).218
בתאריך  22ביוני  ,2018נציגות הקבוצה הגישה את התובענה הייצוגית המאוחדת המתוקנת( .הגשת תיק אלקטרונית
 ).226לאחר החלפת למעלה מ 230-עמודי מסמכים ,ביום  25בספטמבר  ,2019בית המשפט דחה בחלקה את התובענה וקיבל
בחלקה את בקשתם הנתבעים לביטול( .הגשת תיק אלקטרונית ).283
בתאריך  13בדצמבר  ,2019נציגות הקבוצה הגישה את התובענה הייצוגית המאוחדת המתוקנת בשנית ,על  165עמודים
(להלן "התובענה הייצוגית")( .הגשת תיק אלקטרונית  ).310תקופת התובענה הייצוגית הורחבה לתקופה שבין  6בפברואר
 2014עד ה 10-במאי  ,2019הוכללו בה טיעונים ונתבעים נוספים וטענות נוספות .כאמור לעיל .באותו היום ,הצדדים הגישו
בקשה משותפת כדי לאחד את כל התביעות הקשורות לניירות הערך של  Tevaהנמצאות בהמתנה להחלטה בארה"ב ,כולל
תביעות ותובענות ייצוגיות שהוגשו על ידי משקיעים בודדים על בסיס טענות דומות לאלה המופיעות בהתדיינות( .הגשת תיק
אלקטרונית  ).311בית המשפט הסכים לבקשת האיחוד ב 10-במרץ ( .2020הגשת תיק אלקטרונית ).341
ב 19-ביוני  ,2020נציגות הקבוצה הגישו בקשה לאישור התובענה הייצוגית( .הגשת תיק אלקטרונית ).419
ב 9-במרץ  ,2021לאחר תכתובת ענפה על הבקשה ,החלפת דוחות מומחים מרובים ,חמש תצהירי מומחים (כולל
שלושה מומחים שהובאו מטעם הנתבעים) ,בקשת הנתבעים לא לקבל כלל מומחה ,ודיון ביום  29בינואר  ,2021בית
המשפט הוציא החלטה בת  88עמודים למתן הסכמה מלאה לבקשה של נציגות הקבוצה ,תוך דחיית הבקשה של
הנתבעים לאי-הקבלתה ,אישר את התובענה הייצוגית ומינה עורך דין לקבוצה( .הגשת תיק אלקטרונית  ).736ביום
 22ביוני  ,2021המחוז השני דחה את בקשת הנתבעים על פי ההוראה הפדרלית (23ו) לערער על אישור התובענה הייצוגית.
(הגשת תיק אלקטרונית ).817
במהלך השלמת גילויי עובדות ומומחים על פני תקופה שנמשכה שנתיים ,הצדדים התדיינו על מחלוקות רבות בגילוי
עובדות .המחלוקות הללו היו כרוכות בתכתובת רשמית שכללה עתירות אילוץ מרובות ,עשרים ושניים שימועים על ניהול התיק,
הסטטוס וגילויי עובדות שנערכו על ידי בית המשפט ,כמו גם מספר רב של הגשות קשורות .עורכי הדין המייצגים את הקבוצה
בתובענה הייצוגית גם הגישו מאות מסמכים עם בקשות ,תשאולים ,בקשות לאישור ולזימון ,והנתבעים וצדדים שלישיים הגישו
למעלה מ 8.2-מיליון עמודים של מסמכים .קבלת מסמכים מגורמי צד שלישי מסוימים דרשה משא ומתן נרחב וביצוע של הליך
משפטי נפרד כדי לקבל צווים .בנוסף ,עורכי הדין המייצגים את הקבוצה בתובענה הייצוגית הביאו  23עדים מידיעה אישית ,כולל
עדים על פי ההוראה (30ב)( )6בענייני  Teva Finances ,Tevaושני צדדים שלישיים .עדים אלה היו ממוקמים ברחבי ארה"ב,
בספרד ובישראל ,ונגבה עדות מכולם מרחוק באמצעות שיחת ועידה בווידיאו במהלך שישה חודשים של מאמצים אינטנסיביים.
בנוסף ,הצדדים החליפו מאות עמודי מסמכים של תגובות לתשאולים ולבקשות לאישור.
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הצדדים גם ביצעו גילוי עובדות ממומחים ,כאשר מייצגי הקבוצה ביצעו עשרה ( )10דוחות מומחים (בסך הכול יותר מ600-
עמודים) במגוון נושאים קריטיים .עורכי הדין המייצגים את הקבוצה בתובענה הייצוגית הגנו על חמש תצהירי מומחים וטיפלו
בחמש תצהירי מומחים של הנתבעים.
בסך הכול ,הצדדים ביצעו  40תצהירי מומחים והחליפו  23דוחות מומחים.
הצדדים עמדו להגיש בקשות לשיפוט מהיר ובקשות לשלילת עדויות מומחים כאשר הסכימו על תנאי הסדר הפשרה.
הליכי הסדר הפשרה
נציגות הקבוצה והנתבעים היו מעורבים במפגשי גישור פרטיים בפני מתווך ,שופט מחוזי לשעבר של ארה"ב ,השופט Layn
 .R. Phillipsבמהלך שלוש ישיבות וירטואליות להתפשרות ביולי  2020וספטמבר  ,2021הודעות רבות במהלך מספר חודשים,
ובאמצעות הגשות ומצגות מקיפות ,הצדדים התחילו משא ומתן בלתי תלוי בפיקוחו של השופט  .Phillipsלבסוף ,הצדדים הגיעו
לידי הסכמה עקרונית ליישוב ההתדיינות ,בהתאם להמלצת המתווך ,על סך של  420מיליון דולר.
ביום  27בינואר  ,2022בית המשפט הגיש צו לאישור הסדר הפשרה המוצע ,אישר את הודעת טופס ארוך זו ,קבע מועדים
אחרונים וזימן דיון על הסדר הפשרה בו יישקל באם להעניק אישור סופי להסדר הפשרה.
לקבלת פרטים נוספים על מה שקרה בהליך ההתדיינות עד כה ,כולל ההיסטוריה המפורטת ,אנא עיין בהנחיה ובטיעונים
רלוונטיים אחרים ,הזמינים בכתובת  .www.TevaSecuritiesLitigation.comהוראות לקבלת מידע נוסף כלולות גם בשאלה
 26להלן.
.

3מדוע זוהי תובענה ייצוגית?

בתביעה ייצוגית ,אדם או ישות אחת או יותר המגישים תביעה בשם אנשים וישויות שמחזיקים בתביעות דומות .יחד,
אנשים וגופים אלה נקראים "קבוצה" ,וכל אדם או ישות הוא "חבר בקבוצה" .בית משפט אחד פותר את הסוגיות של כל חברי
הקבוצה בו זמנית ,למעט אותם חברי הקבוצה אשר מוציאים את עצמם מהתובענה הייצוגית (על פי התהליך המתואר במלואו
בשאלה  13להלן).
.

4מדוע יש הסדר פשרה?

בעוד שנציגות הקבוצה מאמינים כי יש מקום לטיעוניהם ,הנתבעים דוחים כל עוולה או חבות ,ואף בית משפט לא החליט
לטובת הנתבעים או לטובת קבוצת הפשרה .הצדדים הסכימו להסדר הפשרה כדי להימנע מהעלויות והסיכונים הכרוכים
בהתדיינות משפטית נוספת ,כולל ערעורים במשפט ולאחר המשפט ,וכדי להבטיח כי חברי קבוצת הפשרה יקבלו פיצוי מיידי
משמעותי .במיוחד לאור האפשרות שהמשך התדיינות משפטית עלולה להביא להיפרעות שאינה גדולה יותר מהסדר ההפשרה
 או שלא תהיה היפרעות כלל  -נציגות הקבוצה ועורכי הדין המייצגים את הקבוצה בתובענה הייצוגית מאמינים שהסדר הפשרההוא לטובת כלל חברי קבוצת הפשרה.
מי כלול בהסדר הפשרה
.

5איך אדע אם אני כלול בהסדר הפשרה?
בית המשפט אישר באופן מקדמי הסדר פשרה ("הסדר פשרה") הכולל את הרכיבים להלן:
(	)1באשר לתביעות לפי חוק ניירות הערך משנת  ,1934כל האנשים והישויות אשר ,בעסקאות מקומיות רכשו
או הוקצו להם בדרך אחרת ניירות הערך הבאים במהלך התקופה שבין ה 6-בפברואר  2014ועד ה10-
במאי  ,2019כולל ("תקופת התובענה הייצוגית") ,ונזקו כתוצאה מכך:
 .אמניות  Tevaמסוג ;)"ADS"( Depositary Share
 .במניות  Tevaמועדפות בנות המרת חובה  7%שהונפקו ב 3-בדצמבר  2015וב 6-בינואר  2016או בתאריכים
סמוכים ("מניות מועדפות");
 .גאיגרות החוב עדיפות מסוימות המבוטאות בדולרים של ארה"ב של  Teva Financeהבאות שהונפקו ב21-
ביולי  2016או בתאריכים סמוכים:
i.איגרות חוב עדיפות  1.400%עם מועד פירעון  20ביולי "( 2018איגרות חוב ;)"2018
ii.איגרות חוב עדיפות  1.700%עם מועד פירעון  19ביולי "( 2019איגרות חוב ;)"2019
iii.איגרות חוב עדיפות  2.200%עם מועד פירעון  21ביולי "( 2021איגרות חוב ;)"2021
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iv.איגרות חוב עדיפות  2.800%עם מועד פירעון  21ביולי "( 2023איגרות חוב ;)"2023
v.איגרות חוב עדיפות  3.150%עם מועד פירעון  1באוקטובר "( 2026איגרות חוב  ;)"2026וכן
vi.איגרות חוב עדיפות  4.100%עם מועד פירעון  1באוקטובר "( 2046איגרות חוב ( )"2046ביחד ,ה"איגרות
החוב"); וכן
(	)2באשר לתביעות לפי חוק ניירות הערך משנת  ,1933כל האנשים והישויות אשר בעסקאות מקומיות ארציות רכשו או
הוקצו להם בדרך אחרת מניות  ,ADSמניות מועדפות ,ואיגרות חוב בעקבות או כתוצאה מהצעות ה ADS-והמניות
המועדפות שהסתיימו ב 3-בדצמבר  2015וב 6-בינואר  2016או בסמוך להם ,ומהצעות של איגרות חוב שהסתיימו
ב 21-ביולי  2016או בסמוך לו; ובאשר לטיעונים נוספים לכאורה על פי חוקים מדינתיים ,כל האנשים והישויות
אשר רכשו או הוקצו להם באופן אחר מניות  ADSבהתאם לתוכנית רכישת מניות לעובדים של  Tevaעבור עובדים
בארה"ב (" )"ESPPבמהלך תקופת הסדר הפשרה ,ונפגעו כתוצאה מכך.
אנשים וישויות מסוימים אינם נכללים בהגדרה זו ,כמתואר להלן.
אנא שים לב :קבלת הודעה אין פירושה שאתה חבר בקבוצת הפשרה או שאתה זכאי לקבל תשלום מהסדר הפשרה.
אם אתה חבר בקבוצת הפשרה וברצונך להיות זכאי לקבל תשלום מהסדר הפשרה ,עליך להגיש את טופס הוכחת
התביעה והשחרור הזמין בכתובת  WWW.TEVASECURITIESLITIGATION.COMכך שהוא יוגש באופן מקוון או
יוחתם בדואר לא יאוחר מה 17-במאי  .2022אם לא תגיש בזמן הוכחת תביעה וטופס שחרור ,לא תהיה לך כל זכות לפיצוי
מהסדר פשרה זה ,אך תהיה מחויב להסדר ותהיה משוחרר מכל התביעות המיושבות כנגד הנתבעים ,אשר יהיו פטורים
מתביעות.
על התובעים בתביעה ישירה (המופיעים ברשימה של בנספח ב') המעוניינים ליטול חלק בהסדר הפשרה (א) לבטל
את התביעה שלהם ,ו(-ב) להגיש באופן אלקטרוני או להחתים בדואר את טופסי הוכחת התביעה והשחרור שלהם (כולל
עותקים של שוברי אישור מסוכן בורסה ,מצבי חשבון של סוכני בורסה או מסמכים אחרים הנדרשים בהם) לא יאוחר
מה 2-במאי ( 2022עם עותקים הנשלחים בו זמנית אל עורכי דין של התובענה הייצוגית ()tevasettlement@bfalaw.com
ולעורכי דין הנתבעים (.))tevasettlement@kasowitz.com
.

6האם ישנם יוצאים מן הכלל כדי להיכלל?

לא נכללים בקבוצת הפשרה אנשים המבקשים ,בזמן ובאופן חוקי ,להוציא את עצמם מקבוצת הפשרה .גם אינם כלולים
בקבוצות הפשרה )1( :הנתבעים וכל החברות המסונפות להם או חברות הבת שלהם; ( )2מנהלים בכירים ומנהלים בהווה
ובעבר של  ,Teva USA ,Tevaו ,Teva Finances-ובני משפחותיהם הקרובה (כמוגדר בסעיף  404לתקנה 17 C.F.R. ,S-K
 § 229.404של ה ,SEC-הוראות (()1א)( )iiiוכן (()1ב)( )3( ;))iiחברות ביטח המבטחות את החבות של הנתבעים ,וכל חברה
מסונפת או חברת בת שלהן; ( )4כל ישות שבה נתבע כלשהו הינו או היה בעל שליטה; ( )5תוכניות הפרישה וההטבות לעובדי
( Tevaלא כולל התכנית  ;)ESPPו )6(-מייצגים המשפטיים ,יורשים ,עזבונות ,סוכנים ,ממשיכים ,או באי הכוח של כל אדם או
ישות המתוארים בחמש הקטגוריות לעיל.
כמו כן ,אינם כלולים בקבוצת הפשרה (א) כל אדם או ישות אשר במהלך תקופת הפשרה רכש או הוקצו לו בדרך אחרת
ניירות ערך של  ,Tevaואשר הובטח לו או קיבל תשלום מן הנתבעים הקשורים להתדיינות או כתוצאה ממנה ,או ויתר באופן
אחר על טענותיו ,בנוגע לעסקאות בתקופת הסדר הפשרה בניירות ערל של  Tevaמלבד תשלום שכר טרחת עורך דין או הוצאות
שנגרמו על-ידי אותו אדם או ישות; (ב) כל חבר בקבוצת הפשרה המבקש להוציא את עצמו באופן חוקי ובזמן בהתאם לדרישות
שקבע בית המשפט; ו(-ג) תובעים בפעולה ישירה (המפורטים בנספח ב') שאינם מבטלים את טענותיהם בזמן ומגישים טופסי
הוכחה לתביעה ושחרור עד לא יאוחר מה 2-במאי.2022 ,
.

7מה קורה אם אני עדיין לא בטוח אם אני כלול?

אם אתה עדיין לא בטוח אם אתה כלול בהסדר ,תוכל לבקש עזרה בחינם .תוכל ליצור קשר עם מנהל התביעות בשיחת
חינם למספר ( 1-855-675-3124או  1-503-520-4435מחוץ לארה"ב וקנדה) ,או תוכל למלא ולהחזיר את טופס הוכחת התביעה
והשחרור הזמין בכתובת ( www.TevaSecuritiesLitigation.comבהתאם להוראות) ,כדי לבדוק אם אתה זכאי.
ההטבות של הסדר הפשרה
.

8מה נותן הסדר הפשרה?

התקבל הסדר פשרה בהתדיינות ,כשהתנאים וההתניות שלו מפורטים בהוראה ובנספחים למסמך זה .התיאור הבא
של הסדר הפשרה המוצע הוא רק תקציר ,ונעשית התייחסות לנוסח ההוראה ,המתויקת בבית המשפט ונגישה בכתובת
 ,www.TevaSecuritiesLitigation.comלפירוט מלא של סעיפיו.
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קרן הסדר הפשרה כולל ארבע מאות ועשרים מיליון דולר אמריקאי ( )$420,000,000במזומן ,בתוספת כל ריבית שנצברה בה.
קרן הסדר הפשרה תשמש לתשלום הוצאות בגין ההתדיינות ,תשלום עבור חלוקת ההודעה ועיבוד תביעות שהוגשו על
ידי חברי קבוצת הפשרה ,תשלום מסים והוצאות מס ,ותשלום שכר טרחת עורך דין והוצאות (כולל כל מענק לנציגות הקבוצה).
יתרת קרן הסדר הפשרה ("קרן הסדר הפשרה נטו") תחולק בהתאם לתוכנית ההקצאה המתוארת להלן לחברי קבוצת
הפשרה אשר יגישו טופסי הוכחת תביעה ושחרור תקפים ובזמן.
יעילות הסדר הפשרה כפופה למספר תנאים וניתנת התייחסות בהוראה לפירוט נוסף של התנאים האלה.
.

9בכמה מסתכם התשלום המגיע לי?

התשלום שלך (אם בכלל) יהיה תלוי במספר דברים ,כולל מספר חברי קבוצת הפשרה שמגישים בזמן ובתוקף טופסי
הוכחת תביעה ושחרור ,הסכום הכולל בדולרים של התביעות המיוצגות על ידי טופסי הוכחת תביעה ושחרור תקפים ,מספר
ניירות הערך של  Tevaשרכשת או שהוקצו לך ,כמה שילמת עבור ניירות הערך הללו ,מתי רכשת או קיבלת אותם ,והאם מכרת
את ניירות הערך של  Tevaובאיזה מחיר.
על פי ההוראות בתוכנית ההקצאה ,תוכל להעריך את סכום התביעה המוכרת שלך .לא סביר שתקבל תשלום עבור מלוא
סכום התביעה שלך .לאחר שכל חברי קבוצת הפשרה שלחו את טופסי הוכחת התביעה ושחרור שלהם ,התשלום שתקבל יהיה
החלק מקרן הסדר הפשרה נטו השווה לתביעה המוכרת שלך ,לחלק לסך כל התביעות המוכרות של התובעים המוכרים( .ראה
תוכנית ההקצאה המצורפת להלן כנספח א' למידע נוסף על אופן הערכת סכום התביעה המוכרת שלך).
10.כיצד אוכל לקבל תשלום?
תוכל להגיש טופס הוכחת תביעה ושחרור כמתואר להלן .אם תבחר באפשרות זו ,אתה תשתתף בכספי הסדר הפשרה
המוצע אם התביעה שלך תיעשה בזמן ,היא חוקית וזכאית לחלוקה בהתאם לתוכנית ההקצאה המתוארת להלן ,ואם הסדר
הפשרה המוצע יאושר באופן סופי על ידי בית המשפט .אם בית המשפט יעניק אישור סופי להסדר הפשרה המוצע ,תהיה כפוף
לשיפוט ולשחרור שיירשם על ידי בית המשפט כמתואר להלן.
כדי להשתתף בחלוקה של קרן הסדר הפשרה נטו ,עליך להגיש בזמן טופס הוכחת תביעה ושחרור .ניתן להוריד טופס
הוכחת תביעה ושחרור בכתובת  .www.TevaSecuritiesLitigation.comקרא בעיון את ההוראות ,מלא את טופס הוכחת
התביעה והשחרור ,צרף את כל המסמכים שהטופס מבקש ,חתום עליו ,ושלח אותו באופן אלקטרוני או בדואר למנהל התביעות
כדי שתאריך ההגשה האלקטרונית או חותמת הדואר יהיו לא יאוחר מ 17-במאי  .2022על התובעים בתביעה ישירה
(המופיעים ברשימה של בנספח ב') המעוניינים ליטול חלק בהסדר הפשרה (א) לבטל את התביעה שלהם ,ו(-ב) להגיש באופן
אלקטרוני או לקבל חותמת דואר על טופסי הוכחת התביעה והשחרור שלהם (כולל עותקים של שוברי אישור מסוכן בורסה ,מצבי
חשבון של סוכני בורסה או מסמכים אחרים הנדרשים בהם) לא יאוחר מה 2-במאי ( 2022עם עותקים הנשלחים בו זמנית אל
עורכי דין התובענה הייצוגית ( )tevasettlement@bfalaw.comולעורכי הדין של הנתבעים (.))tevasettlement@kasowitz.com
אלא אם בית המשפט יורה אחרת ,אם לא תגיש בזמן הוכחת תביעה וטופס שחרור ,יימנע ממך לקבל כל תשלום מקרן הסדר
פשרה נטו ,אך תהיה מחויב להסדר ותהיה משוחרר מכל התביעות המיושבות כנגד הנתבעים ,אשר יהיו פטורים מתביעות.
11.מתי אקבל את התשלום שלי?
בית המשפט יקיים דיון על הסדר הפשרה ב 2-ביוני  ,2022בשעה  10:00בבוקר ,על מנת להחליט האם לאשר את
הפשרה .אם בית המשפט יאשר את הפשרה לאחר דיון זה ,ייתכנו ערעורים .לא ברור תמיד אם ניתן ליישב את הערעורים
האלה ,ויישובם עשוי לקחת זמן .נדרש גם זמן לעיבוד כל טופסי הוכחת תביעה ושחרור .אנא התאזר בסבלנות.
12.על מה אני מוותר על מנת לקבל תשלום או להישאר בקבוצת הפשרה?
אם לא תגיש בקשה בכתב חוקית ובזמן כדי לא להיכלל בקבוצת הפשרה ,אתה תהיה כפוף לכל החלטה או פסק דין
בהתדיינות הקשורים להסדר הפשרה שייפסק או יאושר על ידי בית המשפט ,בין אם הם לטובת קבוצת הפשרה או נגדה ,ואתה
תיחשב לפטור ,ועל ידי הפעלת הסדר הפשרה תהיה פטור במלואו ,מכל התביעות שהשתחררו כנגד הנתבעים שהשתחררו,
בין אם תגיש טופס הוכחת תביעה ושחרור חוקי או אם תקבלו כל תשלום מקרן הסדר הפשרה נטו ,ובין אם לאו.
להוציא את עצמך מקבוצת הפשרה
13.כיצד אוכל להוציא את עצמי מקבוצת הפשרה?
אם אינך תובע בפעולה ישירה וברצונך שלא להיכלל בקבוצת הפשרה ,כלומר ,אם ברצונך לוותר על השתתפותך בתביעה,
עליך להגיש בקשה לאי-הכללה בהתאם להוראות שלהלן .התובעים בפעולה ישירה לא ייכללו בקבוצת הפשרה אלא אם כן (א)
יבטלו את התביעה שלהם ו(-ב) יגישו או יפרסמו באופן אלקטרוני את יקבלו חותמת דואר על טופסי הוכחת התביעה והשחרור
שלהם (כולל עותקים של שוברי אישור מסוכן בורסה ,מצבי חשבון של סוכן בורסה או מסמכים אחרים הנדרשים במסמך זה)
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לא יאוחר מה 2-במאי ( 2022עם עותקים שנשלחו בו זמנית אל עורכי דין התובענה הייצוגית ()tevasettlement@bfalaw.com
ואל עורכי דין הנתבעים (.)tevasettlement@kasowitz.com
אם תבחר שלא להיכלל )1( :לא תהיה זכאי להשתתף בכל היפרעות מקרן הסדר הפשרה נטו; ( )2לא תהיה כפוף
לכל פסק דין או שחרור שיוחלט עליו בתביעה זו; וכן ( )3על חשבונך בלבד ,תוכל לתבוע כל תביעה שהיא על ידי הגשת
תביעה משלך או נקיטת פעולות אחרות.

אם אתה מבקש לא להיכלל משום שברצונך להגיש את תביעה אישית משלך על סמך העניינים הנטענים בהתדיינות,
עליך להתייעץ עם עורך דין על חשבונך ולדון בשאלה האם מאוחר מדי להגיש תביעה אישית משום שהדבר עשוי להיות
מוגבל בזמן על ידי החוקים החלים בענייני מגבלות ו/או נזקים.
אם תוציא את עצמך מקבוצת הפשרה ותבצע פעולה אישית משלך ,ייתכן שתצטרך גם להגיש מידע ו/או מסמכים על
פי בקשת הנתבעים (תהליך הידוע כ"גילוי עובדות") ,אשר עשוי לכלול ,בין היתר ,מתן עדות בשבועה.
אם תרצה שלא להיכלל ,עליך להגיש בקשה בכתב המציינת שברצונך לא להיכלל בקבוצת הפשרה למנהל התביעות אל
 Epiq Class Action and Claims Solutions, Inc.באופן מקוון באמצעות  www.TevaSecuritiesLitigation.comאו לשלוח
את הבקשה בכתב לכתובת הבאה:
Epiq Class Action & Claims Solutions, Inc.
In re Teva Securities Litigation
EXCLUSIONS
P.O. Box 3565
Portland, OR 97208-3565
הבקשה לאי-הכללה חייבת )1( :לכלול את שמך ,כתובתך ומספר טלפון; ( )2להצהיר כי ברצונך "לא להיות כלול בקבוצת
הפשרה בהתדיינות על ניירות הערך של  ,Tevaמס' ) )3( ;"3:17-cv-00558 (SRU) (D. Conn.לצרף הוכחות (כגון שוברי אישור
מסוכן בורסה ,מצבי חשבון של סוכן בורסה או מסמכים אחרים) המעידים כראוי על התאריכים ,מחירים ,וכמויות של כל מניות
ה ,ADS-המניות המועדפות ו/או איגרות החוב שרכשת ו/או מכרת במהלך תקופת הסדר הפשרה; ו )4(-הכל חתום על ידך.
אם אתה ישות המבקשת אי-הכללה ,הנציג המורשה שלך רשאי לחתום על בקשת אי-הכללה (בליווי הוכחת הסמכתו).

יש לשלוח את בקשת אי-ההכללה שלך באופן אלקטרוני או להחתים אותה בדואר לא יאוחר מה 2-במאי .2022
אף בקשה לאי-הכללה לא תיחשב תקפה ,אלא אם כן נכלל בה כל המידע המתואר לעיל.
14.אם איני מוציא את עצמי ,האם אוכל לתבוע את הנתבעים המשוחררים על אותו דבר מאוחר יותר?
לא .אם אינך מוציא את עצמך ,אתה מוותר על כל זכות לתבוע את הנתבעים המשוחררים בגין תביעות משוחררות כלשהן.
אם יש לך תביעה מתנהלת נגד הנתבעים המשוחררים ,שוחח מיד עם עורך הדין שלך על המקרה .אם ברצונך להמשיך
בתביעה שלך ,עליך להוציא את עצמך מקבוצת הפשרה .זכור ,המועד האחרון לאי-הכללה הוא ה 2-במאי.2022 ,
15.אם אני מוציא את עצמי ,האם אוכל לקבל כסף מהסדר הפשרה המוצע?
לא .אם אתה מוציא את עצמך ,אינך חבר בקבוצת הפשרה ולא תוכל לשלוח טופס הוכחת תביעה ושחרור כדי לבקש
כספים.
עורכי הדין המייצגים אותך
16.האם יש לי עורך דין בתיק זה?
לייצוג הקבוצה ,בית המשפט מינה את משרד עורכי הדין  Bleichmar Fonti & Auld LLPככורכי דין התובענה הייצוגית
ואת משרד עורכי הדין  Carmody Torrance Sanak & Hennessey LLPכעורכי דין לניהול קשרים עם הקבוצה בתובענה
הייצוגית ,ובית המשפט מינה באופן מקדמי את שני משרדים אלה למלא תפקידים זהים בקבוצת הפשרה .עורכי דין אלה
מייצגים אותך (בהנחה שאתה חבר בקבוצת הפשרה).
לא תחויב עבור עורכי דין אלה .הם יקבלו תשלום מקרן הסדר הפשרה במידה ובית המשפט יאשר את בקשתם לעמלות
והוצאות .אם אתה מעוניין להיות מיוצג על ידי עורך דין משלך ,תוכל לשכור אחד על חשבונך.
	17.כיצד עורכי הדין יקבלו תשלום?
בדיון על הסדר הפשרה ,עורכי הדין המייצגים את הקבוצה בתובענה הייצוגית יבקשו מבית המשפט להקצות שכר טרחת
עורך הדין שלא יעלה על  23.75%מסכום הסדר הפשרה ,בתוספת חיובים והוצאות שלא יעלו על  ,$11,000,000כולל מענקים
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לנציגות הקבוצה בסך לא גבוה מ -$100,000במצטבר בהתאם לסעיף ) 15 U.S. C. § 78u-4(a)(4בקשר לייצוגם של הקבוצה,
בתוספת הריבית שנצברה על הסכומים האלה בשיעור זהה לזה של קרן הסדר הפשרה .סכומים אלה ,אם יאושרו ,ישולמו
מתוך קרן הסדר הפשרה.
כפי שמוסבר לעיל ,עורכי דין של התובענה הייצוגית התדיינו בעניין זה בשם נציגות הקבוצה וקבוצת הפשרה על בסיס
תשלום אחוזים בלבד ,והשקיעו זמן ומאמץ ניכרים בארבע השנים האחרונות .פעילויות אלה כללו חקירת הטענות והתגברות
על סבב שני של דרישות הנתבעים ודחייתן לאחר תכתובת ענפה; השגת אישור לתובענה הייצוגית באמצעות מסמכים ,דוחות
ותצהירי מומחים; ניהול גילוי עובדות נרחב ,כולל  23גביות עדות מידיעה אישית; הגשת  10דוחות מומחים; התנגדות ל10-
תצהירי מומחים או הגנה עליהם; והכנת בקשות לשיפוט מהיר חלקי ופיטורי מומחים של הנתבעים .עורכי דין של התובענה
הייצוגית גם שילמו הוצאות משמעותיות מראש ,כולל שכר טרחה לארבעה מומחים ,לטפל ולנתח  8.2מיליון עמודי מסמכים,
ולנהל  40תצהירים.
נכון להיום ,עורכי הדין המייצגים את הקבוצה בתובענה הייצוגית לא קיבלו תשלום כלשהו עבור שירותיהם או בגין הוצאות.
הקצעת שכר הטרחה המבוקש על ידי עורכי הדין המייצגים את הקבוצה בתובענה הייצוגית תפצה את עורכי הדין על עבודתם
להשגת הסדר הפשרה לטובת קבוצת הפשרה ,ועל הסיכונים שהם לקחו בייצוג קבוצת הפשרה על בסיס אחוזים בלבד .עורכי
הדין המייצגים את הקבוצה בתובענה הייצוגית סבורים כי הסכום הכולל של שכר טרחה המבוקש נמצא בטווח שכר הטרחה
שהוענק בנסיבות בנות-השוואה בהתדיינויות אחרות מסוג זה ,ויינתן הסבר ותיעוד נוספים על הנושא בבקשת שכר טרחת עורך
דין והוצאות שתוגש בקרוב לפני דיון על הסדר הפשרה.
18.האם אוכל לשכור עורך דין משלי?
אם אתה חבר בקבוצת הפשרה ,אתה רשאי ,אך אינך חייב ,להיות מיוצג באמצעות פרקליט על פי בחירתך הבלעדית ועל
חשבונך ,בתנאי שעורך דין זה חייב להופיע בשמך לא יאוחר מה 12-במאי  ,2022ועליו להגיש עותקים של הופעה זו לעורכי
הדין המפורטים להלן .אם לא תופעה באמצעות עורך דין על פי בחירתך ,תיוצג על ידי עורכי הדין המייצגים את הקבוצה
בתובענה הייצוגית,Joseph A. Fonti, Bleichmar Fonti & Auld LLP, 7 Times Square, 27th Floor, New York, NY 10036 :
טלפון.(888) 879-9418 :
עורכי דין המייצגים את הקבוצה בתובענה הייצוגית
Bleichmar Fonti & Auld LLP
Joseph A. Fonti
7 Times Square
27th Floor
New York, NY 10036
טלפון(888) 879-9418 :
עורכי דין הנתבעים
Kasowitz Benson Torres LLP
Sheron Korpus
1633 Broadway
New York, NY 10019
טלפון(212) 506-1700 :
התנגדות להסדר הפשרה
19.כיצד אוכל לומר לבית המשפט שאני מתנגד להסדר הפשרה המוצע?
כל חבר בקבוצת הפשרה אשר מתנגד לכל היבט של הסדר הפשרה המוצע ,כולל תוכנית ההקצאה ,או הבקשה לתשלום
שכר טרחת עורך דין והוצאותיו ,רשאי להופיע ולבקש להישמע בדיון על הסדר הפשרה.
אתה רשאי להתנגד להסדר הפשרה המוצע בכתב .כמו כן ,אתה רשאי להופיע בדיון על הסדר הפשרה ,באופן אישי או
באמצעות עורך הדין משלך .אם תיוצג על ידי עורך הדין משלך ,אתה אחראי לכל הוצאה משפטית שתיגבה על ידי אותו עורך
דין .על כל התנגדות )1( :לכלול את שמך ,כתובת ,ומספר טלפון; ( )2לזהות בבירור את שם ומספר המקרה (התדיינות על
בניירות ערך של  ,Tevaמס' ) )3( ;)3:17-cv-00558 (SRU) (D. Conn.להוכיח את חברותך בקבוצת הפשרה באמצעות מתן
הוכחה (כגון שוברי אישור מסוכן בורסה ,מצבי חשבון של סוכן בורסה או מסמכים אחרים) על התאריכים ,המחירים ,והכמויות
של כל המניות  ,ADSמניות מועדפות ו/או איגרות החוב שנרכשו ו/או נמכרו במהלך תקופת הפשרה; ( )4להכיל הצהרה על
הסיבות להתנגדות; ( )5לפרט את כל הסדרי פשרה לתובענות ייצוגיות אחרים אשר המתנגד או עורך דינו התנגדו להם בעבר;
( )6לצרף עותקים של מכתבים ,תקצירים או מסמכים אחרים שעליהם מבוססת ההתנגדות; ( )7לספק את חתימת המתנגד,
גם אם הוא מיוצג על ידי עורך דין; ו )8(-להגיש לבית המשפט ,בין אם באמצעות שליחת כתב התנגדותם וחומרים תומכים
בדואר למזכירות בית המשפט ,לידי District Court for the District of Connecticut, Brien McMahon Federal Building,
 ,915 Lafayette Boulevard, Bridgeport, CT 06604או על ידי הגשתם באופן אלקטרוני כהגשת תיק אלקטרונית לפי תווית
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התיק הזה או באופן אישי בכל מיקום של בית המשפט המחוזי של ארצות הברית במחוז קונטיקט .יש לקבל או להגיש
התנגדויות ,מסמכים ותקצירים אלה ,לא רק להחתים בחותמת הדואר ,לא יאוחר מיום  12במאי  ,2022עשרים ואחד ()21
ימים קלנדריים לפני הדיון על הסדר הפשרה.
רק חברי קבוצת הפשרה ששלחו הודעות בכתב על התנגדותם באופן ובזמן כמפורט לעיל יידונו בדיון על הסדר הפשרה,
אלא אם בית המשפט יורה אחרת .כל חבר בקבוצת הפשרה שלא יגיש את התנגדותו באופן ובזמן המפורטים לעיל ייחשב
כמי שוויתר על ההתנגדות ויימנע ממנו להגיש התנגדות כלשהי על הגינותה או התאמתה של הסדר הפשרה המוצע ,לתוכנית
ההקצאה ,או להקצאת שכר דין עורך דין והוצאות ,אלא אם בית המשפט יורה אחרת.
20.מה ההבדל בין התנגדות לאי-הכללה?
התנגדות היא לומר לבית המשפט שאינך אוהב משהו בהסדר הפשרה המוצע ,בתוכנית ההקצאה ,או בשכר טרחת עורך
הדין והוצאות .תוכל להתנגד רק אם תישאר בקבוצת הפשרה .אי-הכללה היא לומר לבית המשפט שאינך רוצה להיות חלק
מקבוצת הסדר הפשרה; אם לא תהיה כלול בה ,לא תוכל להתנגד .אין להגיש הן התנגדות והן בקשה לאי-הכללה .אם תגיש
את שניהם ,התנגדותך תידחה ואתה תוצא מקבוצת הפשרה.
דיון בבית המשפט על הסדר הפשרה
21.מתי והיכן יחליט בית המשפט באם לאשר את ההסדר פשרה המוצע?
הדיון על הסדר הפשרה יתקיים ב 2-ביוני  ,2022בשעה  10:00י בפני כבוד השופט Stefan R. Underhill, Chief Judge for
the United States District Court for the District of Connecticut, at the United States District Court for the District
 .of Connecticut, Brien McMahon Federal Building, 915 Lafayette Boulevard, Bridgeport, Connecticut 06604מטרת
הדיון על הסדר הפשרה תהיה לקבוע )1( :האם הסדר הפשרה המוצע ,כפי שנקבע בהוראה ,על סך ארבעה מאות ועשרים
מיליון דולר אמריקאי ( )$420,000,000במזומן ,צריך להיות מאושר כהוגן ,סביר ,והולם לחברי קבוצת הפשרה; ( )2האם
התוכנית המוצעת לחלוקת קרן הסדר הפשרה נטו ("תוכנית ההקצאה") היא הוגנת ,סבירה והולמת; ( )3האם יש לאשר את
בקשת עורכי הדין המייצגים את הקבוצה בתובענה הייצוגית לשכר טרחת עורך דין והוצאות; וכן ( )4האם יש לתת את פסק הדין
המוצע .בית המשפט רשאי לדחות את הדיון על הסדר הפשרה למועד אחר (כלומר ,לקבוע מועד חדש) ללא מתן הודעה
נוספת לקבוצת הפשרה .לפני הדיון על הסדר הפשרה ,חברי קבוצת הפשרה שמתכננים להיות נוכחים צריכים לבדוק
באתר  www.TevaSecuritiesLitigation.comאו באתר  PACERשל בית המשפט (ראה שאלה  26להלן) ולאשר כי תאריך
הדיון על הסדר הפשרה לא השתנה.
22.האם אני חייב להיות נוכח בדיון?
לא .עורכי הדין המייצגים את הקבוצה בתובענה הייצוגית יענו על שאלות שבית המשפט עשוי להציג ,וחברי קבוצת הפשרה
אינם צריכים להיות נוכחים או לנקוט בכל פעולה אחרת כדי לציין את אישורם .אתה רשאי לשלם לעורך הדין משלך כדי שהוא
יופיע או תוכל להופיע על חשבונך ,אך אינך נדרש לעשות זאת .אם תעלה התנגדות או הצהרה בתמיכת הסדר הפשרה ,אינך
נדרש לפנות לבית המשפט כדי לדון בכך.
23.האם אוכל לדבר בדיון?
אם תתנגד להיבט כלשהו של הסדר הפשרה ,תוכל לבקש מבית המשפט רשות לדבר בדיון על הסדר הפשרה .כדי לעשות
זאת ,עליך לצרף להתנגדותך (ראה שאלה  19לעיל) הצהרה על "הודעה על כוונת להופיע בהתדיינות על בניירות ערך של
 ,Tevaמס' ( "3:17-cv-00558 (SRU) (D. Conn.אם אתה שוכר עורך דין כדי שהוא יופיע בשמך כדי להעלות התנגדות ,עורך
הדין חייב להגיש הודעה על הופעה בפני בית המשפט ולהשתתף בדיון של צדדי ההתדיינות לא יאוחר מתאריך  12במאי ,2022
עשרים ואחד ( )21ימים קלנדריים לפני הדיון על הסדר הפשרה .אנשים המתכוונים להתנגד להיבט כלשהו של הסדר הפשרה,
ומעוניינים להציג ראיות בדיון על הסדר הפשרה ,חייבים לצרף להתנגדויותיהם הכתובות את פרטי כל העדים שהם עשויים
לגבות מהם עדות והמסמכים שבכוונתם להציג כראיות בדיון על הסדר הפשרה .אינך יכול לדבר בשימוע אם אתה מוציא את
עצמך.
24.מה יקרה אם בכלל לא אעשה דבר?
אתה רשאי לא לעשות דבר .אם תבחר באפשרות זו ,וכן:
•אתה תובע בפעולה ישירה :לא תקבל כספים מהסדר הפשרה ,ותביעותיך לא ישוחררו.
•אתה חבר בקבוצת הפשרה (ולא תובע בפעולה ישירה) :לא תקבל כספים מהסדר הפשרה ,אך תהיה כפוף לכל
החלטת בית המשפט ,ותיחשב לפטור ,ועל ידי הפעלת הסדר הפשרה תהיה פטור באופן מלא מכל התביעות
שהשתחררו כנגד הנתבעים שהשתחררו.
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פטורים ושחרורים
25.מה יקרה אם הסדר הפשרה המוצע יאושר?
כחבר בקבוצת הפשרה ,בתמורה להטבות מהסדר הפשרה ,תהיה כפוף לתנאי הסדר הפשרה ואתה תשחרר את הנתבעים
המשוחררים מהתביעות המשוחררות כמוגדר להלן.
"תביעות משוחררות" פירושן כל טענה ,זכות ,פעולה ,סוגיה ,מחלוקת ,עילה לפעולה ,היטל ,התחייבות ,דרישות ,פעולות,
חובות ,סכומי כסף ,תביעות ,חוזים ,הסכמים ,הבטחות ,נזקים וחבויות מכל סוג ,טבע ותיאור שהוא (כולל תביעות לא ידועות
כמוגדר בסעיף  1.41להוראה) בין אם הן נובעות מהחוק הפדרלי ,חוקים מדינתיים או חוק של מדינה זרה ,חוק סטטוטורי ,מקובל
או המנהלי ,או כל חוק ,כלל או תקנה אחרים ,בין אם מועלה כטענה ,טענת נגד ,תביעות נגד או תביעות צד שלישי ,בין אם
קבוע או תלוי ,מוגמר או התחלתי ,נצבר או לא נצבר ,פג תוקף או לא פג תוקף ,מסולק או לא מסולק ,מושלם או לא מושלם ,בין
אם ייצוגי או אישי בטבעו ,שהיה קיים קודם לכן ,קיים כעת ,קיים בתאריך אישור הסדר הפשרה על ידי בית המשפט או שעשוי
להתעורר בעתיד ,כי התובעים או כל חבר אחר בקבוצת הפשרה הכלה כתלונה ייצוגית מאוחדת על פי התיקון השני (הגשת
תיק אלקטרוני " ,310התלונה") או אפשר היה לטעון בתובענה או בכל פעולה אחרת או בכל פורום (כולל ,ללא הגבלה ,כל בית
משפט פדרלי או מדינתי ,או בכל בית משפט אחר ,הליכי בוררות ,רשות מנהלתית או פורום אחר ,בארה"ב או בכל מקום אחר)
אשר בכל צורה שהיא ובהתבסס על ,בקשר או בנוגע לטענות ,האשמות ,עסקאות ,עובדות ,נסיבות העניין ,אירועים ,פעולות,
גילויים ,הצהרות ,ייצוגים ,השמטות או חוסר פעולה לכאורה ,כמתואר ,המתייחסים אל ,המערבים ,או כאלה שהיו יכולים לעלות
במהלך הפעולה או התלונה ,וכל זאת ,בכל אופן שהוא ,מבוססים על ,קשורה לרכישה או הקצאה של ניירות ערך של Teva
במהלך תקופת הסדר הפשרה ,כולל ,ללא הגבלה ,טענות העולות או קשורות לכל גילוי (כולל בדוחות הכספיים) ,הגשות לוועדה
לניירות ערך ולבורסות של ארה"ב ,הודעות לעיתונות ,הצעות להשקעה ,הצהרות רישום ,תזכירי הצעות ,פרסומים באינטרנט,
מצגות או הצהרות אחרות של הנתבעים במהלך תקופת הפשרה .התביעות המשוחררות אינן כוללות תביעות כלשהן שהועלו
על ידי תובעים בפעולה הישירה ,אשר לא ( )1ביטלו את תביעתם וכן ( )2ביקשו להיכלל בקבוצת הפשרה על ידי הגשת הוכחת
תביעה ושחרור מלאה .כמו כן ,תביעות משוחררות אינן כוללות תביעות לאכיפת הפשרה וההתניה ,כל תביעה שהיא נגד
הנתבעים המתנהלת כעת בבתי המשפט של ישראל בהתבסס על רכישות של מניות רגילות בבורסה לניירות ערך בתל אביב,
או כל תביעה שהוגשה הנגזרת מכך .למען הסר ספק ,תביעות כאלה שאינן משוחררות כוללות את התביעות שהועלו ב-ת"צ
 : 17017-11-16גת ואח' נ' טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ ואח'( ,.בית משפט המחוזי תל אביב-יפו) ,ת"צ : 5407-09-17
לייטקום (ישראל) בע"מ ואח' נ' טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ ואח'( ,בית משפט המחוזי תל אביב-יפו) ,והפעולות הנגזרות
המאוחדות ב -תנ"ג  : 1944-03-20שניידר ואח' נ' טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ ואח'.
"נתבעים משוחררים" פירושם כל אחד מהנתבעים לחוד או ביחד ,והצדדים הקשורים הרלוונטיים" .צדדים קשורים"
פירושם ,לפי העניין ,כל אחד מהבאים( :א) כל נתבע ,כולל כל הנתבעים שצוינו קודם לכן בתובענה זו; (ב) כל אחד מחברי
קבוצת הפשרה ,נציגות הקבוצה ועורכי הדין המייצגים את הקבוצה בתובענה הייצוגית; (ג) חברות אם ,חברות מסונפות,
חברות בת ,חטיבות ,דירקטורים ,נושאי משרה ,עובדים ,שותפים כלליים ושותפים מוגבלים ,יורשים בעלי עניין ,כרגע וקודמים,
כולל ,ללא הגבלה ,כל אדם המחזיק באינטרס שליטה של אנשים שהוזכרו בתתי סעיפים (א) ו(-ב) ,בתור שכאלה ,בהתאמה;
ו(-ד) את בני המשפחה הקרובה בהווה ובעבר ,יורשים ,סוכנים ,נאמנים ,טרסטים ,מוציאים לפועל ,מנהלים ,קודמים ,יורשים,
ממשיכים ,חברים ,סוכנים ,חברות בת ,העובדים ,נושאי משרה ,מנהלים ,דירקטורים ,שותפים כלליים ,שותפים מוגבלים ,עורכי
דין ,מייצגים ,עזבונות ,חטיבות משנה ,מנהלי עיזבון ,מפצים ,מבטחים ומבטחי משנה של כל אחד מהאנשים הרשומים בתתי
הסעיפים (א)( ,ב) ,ו(-ג) בהגדרה זו ,מתוקף תפקידם ,בהתאמה.
אם הפשרה המוצעת תאושר ,בית המשפט יוציא פסק דין ("פסק הדין") .בנוסף ,בתאריך הקובע של פסק הדין ,עורכי הדין
המייצגים את הקבוצה בתובענה הייצוגית וכל חברי קבוצת הפשרה וכל אדם הטוען באמצעות או בשם כל אחד מהם ,ייחשב
לפטור ,ועל ידי הפעלת הסדר הפשרה יהיה פטור במלואו ,סופי ולצמיתות מכל תביעה משוחררת כנגד הנתבעים המשוחררים,
בין אם אותו חבר בקבוצת הפשרה חותם על טופס הוכחת תביעה ושחרור ובין אם לאו ,ובין אם חבר בקבוצת הפשרה מעין זה
ישתתף בקרן הסדר הפשרה ובין אם לאו ,ובין אם חברי קבוצת הפשרה כאמור מתנגדים להסדר ובין אם לאו ,וייאסר עליהם
לצמיתות להתחיל ,ליישם ,לתבוע או להמשיך לתבוע כל תובענה או הליך משפטי אחר בכל בית משפט ,פורום בוררות או מנהלי
השומע כל תביעה משוחררת כנגד כל אחד מהנתבעים המשוחררים ,למעט כדי לאכוף את ההוראה.
קבלת מידע נוסף
26.כיצד אוכל לקבל מידע נוסף על הסדר הפשרה המוצע?
הודעה זו בטופס ארוך מכילה רק סיכום של תנאי הסדר הפשרה המוצע ואינו מתאר את כל פרטי ההוראה .לקבלת התנאים
וההגבלות של הסדר הפשרה במדויק ,אנא עיין בהוראה הזמינה באתר  ;www.TevaSecuritiesLitigation.comאו תוכל ליצור
קשר עם עורכי הדין המייצגים את הקבוצה בתובענה הייצוגית בטלפון  ,(888) 879-9418להיכנס לפי התווית ההתדיינות בבית
המשפט באמצעות מערכת רשומות אלקטרוניות ( )PACERשל בית המשפט הפדרלי בכתובת ,https://ecf.ctd.uscourts.gov/
או לבקר במזכירות בית המשפט המחוזי של ארצות הברית במחוז קונטיקט ,בכתובת Brien McMahon Federal Building,
 ,915 Lafayette Boulevard, Bridgeport, Connecticut 06604בין השעות  9:00בבוקר ועד  4:00בערב ,יום שני עד שישי,
לא כולל חגי בית המשפט.
נא לא להתקשר לבית המשפט או לעורכי הדין של הנתבעים בנוגע להודעה בטופס ארוך זו.
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; צור קשר עםTevaSettlement@bfalaw.com  תוכל לבקש מידע נוסף בכתובת,אם יש לך שאלות בנוגע להסדר הפשרה
Epiq Class Action & Claims Solutions, Inc., In re Teva Securities Litigation, P.O. Box 3565, Portland, :מנהל התביעות
 או ליצור קשר עם עורך הדין של,) מחוץ לארה"ב וקנדה1-503-520-4435 ( (או855) 675-3124 : טלפון,OR 97208-3565
,Joseph A. Fonti, Bleichmar Fonti & Auld LLP, 7 Times Square, 27th Floor, New York, NY 10036 :התובענה הייצוגית
.(888)879-9418 :טלפון
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נספח א'  -תוכנית הקצאת קרן פשרה נטו
1.עבור כל רכישה או הקצאה של מניות  ,ADSמניות מועדפות ואיגרות חוב של  Tevaבין ה 6-בפברואר  2014ועד ה10-
במאי  ,2019כולל"( ,תקופת התובענה הייצוגית") המופיעה בטופס הוכחת התביעה ושחרור ותועדה כראוי ,יחושב "סכום
הפסד מוכר" בהתאם לנוסחות המתוארות להלן" .סכומי הפסד מוכרים" אלה יסוכמו על פני כל הרכישות על מנת לקבוע
את "התביעת מוכרת" של כל חבר בקבוצת הפשרה.
2.בהתאם לתוכנית הקצאה זו ,חבר בקבוצת הפשרה עשוי לקבל סכומי הפסד מוכרים )i( :בהתאם לחוק ניירות הערך משנת
"( 1933חוק ניירות הערך") ביחס למניות מועדפות ,איגרות חוב ו/או מניות  ADSמסוימות של  ;Tevaוכן ( )iiבהתאם לחוק
ניירות הערך משנת "( 1934חוק הבורסה") בכל הנוגע למניות  ADSשל  ,Tevaכמתואר להלן .במידה שלחבר קבוצת
הפשרה יש סכום הפסד מוכר לפי חוק הבורסה וחוק ניירות הערך ,הנובע מאותה רכישה או הקצאה של מניות ADS
של  ,Tevaסכום ההפסד המוכר בגין רכישה או הקצאה מעין זו יהיה הגדול מבין סכום ההפסד המוכר של חוק הבורסה
(המתואר להלן) לבין סכום ההפסד המוכר של חוק ניירות הערך (התואר להלן).
3.במקרה שחישוב סכום הפסד מוכר גורם לתוצאה שלילית או לאפס ,סכום ההפסד המוכר יהיה אפס.
4.החישובים שנעשו על פי תוכנית ההקצאה אינם מיועדים להוות הערכה או אינדיקציה לסכומים שייתכן כי חברי קבוצת
הפשרה יכלו לפרוע לאחר משפט .כמו כן ,החישובים על פי תוכנית ההקצאה לא נועדו להוות הערכה של הסכומים שישולמו
לתובעים מורשים על פי הסדר הפשרה .החישובים על פי תוכנית ההקצאה הם רק שיטה למדידת התביעות שיש לכל אחד
מהתובעים לצורך קביעת הקצאות יחסיות של קרן הפשרה נטו.
I .חישובי סכום הפסד מוכר לפי חוק הבורסה
5.בהתאם לחוק הבורסה ,ניתן להחזיר נזקים כאשר הצהרות שווא או השמטות גורמות או מחזיקות ניפוח מלאכותי במחיר
של נייר ערך ,וגילויים או אירועים המתקנים את ההצהרות או ההשמטות מפחיתים או מבטלים את ניפוח המלאכותי וגורמים
לירידה במחיר נייר הערך .מומחה הפיצויים של נציגות הקבוצה ( )David Tabak, Ph.Dחקר אירועים וחישב אומדן הניפוח
המלאכותי במחירי הסגירה של מניית  ADSשל  Tevaבכל יום במהלך תקופת הפשרה .מחקרי אירועים אלה מדדו כמה
ירדו מחירי מניית  ADSשל  Tevaלכאורה כתוצאה מגילויים ומאירועים אשר תיקנו את מצג השווא וההשמטות לכאורה.
6.עבור כל חבר קבוצת הפשרה אשר רכש או הוקצו לו מניות  ADSשל  Tevaבמהלך תקופת הפשרה חושב "סכום הפסד
מוכר לפי חוק הבורסה" בהתבסס על התאריך שבו התובע רכש/הוקצו לו ומכר את מניות  ADSשל  ,Tevaאו אם החזיק
את מניות  ADSשל  Tevaעד לאחר תום תקופת הפשרה 3.על פי הנוסחאות המוצגות להלן ,סכום ההפסד המוכר לפי חוק
הבורסה יחושב עבור כל רכישה או הקצאה של ממניית  ADSשל  Tevaבמהלך תקופת הפשרה המפורטת בטופס הוכחת
התביעה והשחרור ושעבורה סופק תיעוד הולם.
7.סכומי ההפסדים המוכרים לפי חוק הבורסה מבוססים בעיקר על ההפרש בין כמות הניפוח המלאכותי לכאורה במחירי
מניות  ADSשל  Tevaבעת הרכישה או הקצאה ,לבין הניפוח בעת המכירה ,או על ההפרש בין מחיר הרכישה למחיר
המכירה בפועל .בהתאם לכך ,על מנת שיהיה לו סכום הפסד מוכר לפי חוק הבורסה ,תובע מורשה חייב היה לרכוש
או שהוקצו לו מניות  ADSשל  Tevaבמהלך תקופת הפשרה ולהחזיק באותן מניות  ADSשל  Tevaלפחות בעת אחד
מגילויי התיקון לכאורה אשר ביטלו את הניפוח המלאכותי של מחיר מניית  ADSשל  .Tevaלמטרות תוכנית הקצאה
זו ,גילויי התיקון לכאורה האלה התרחשו בתאריכים 3 :בנובמבר  5 ;2016בדצמבר ( 2016לאחר סגירת המסחר
בבורסה);  6בינואר  6 ;2017בפברואר ( 2017לאחר סגירת המסחר בבורסה);  3באוגוסט  8 ;2017בפברואר ;2018
 9בדצמבר ( 2018יום ראשון); ו 10-במאי ( 2019לאחר סגירת המסחר בבורסה).
8.עבור כל מניית  ADS Tevaשנרכשה או הוקצתה באופן אחר במהלך תקופת הפשרה וכן:
.

אנמכרה לפני ה 3-בנובמבר  ,2016סכום ההפסד המוכר יהיה .$0.00

.

בנמכרה בתאריך  3בנובמבר  2016או לאחריו ,ולפני סגירת המסחר ב 10-במאי  ,2019סכום ההפסד המוכר יהיה
הנמוך מבין השניים הבאים:
i.סכום הניפוח המלאכותי לכאורה של כל מניית  ADSבתאריך הרכישה/הקצאה כמתואר בטבלה א'
פחות סכום הניפוח המלאכותי לכאורה לכל  ADSבתאריך המכירה כפי שמצוין בטבלה א'; לבין
ii.ההפרש בין מחיר הרכישה/הקצאה לבין מחיר המכירה.

.

גהוחזקה בסיום המסחר ב 10-במאי  2019ונמכרה עד או לפני סגירת המסחר ב 8-באוגוסט  ,2019סכום ההפסד
המוכר יהיה הנמוך מבין השניים הבאים:
i.סכום הניפוח המלאכותי לכאורה לכל  ADSבתאריך הרכישה/הקצאה כמצוין בטבלה א';

 3תוכנית ההקצאה מספקת לרוכשי  ESPPהזכאים סכום הפסד מוכר לפי חוק הבורסה במקום לפי חוק ניירות הערך או חוקים המדינתיים .הנתבעים עשויים
לטעון כי רוכשי  ESPPאינם יכולים להוכיח את דרישת ה"מעקב" לפי סעיף  11בחוק ניירות הערך ,וכי תביעות על פי חוקי מדינה התיישנו על פי חוק התקנים
האחידים להתדיינות בניירות ערך ( ,)SLUSAוכי בכל מקרה לא יניבו פיצויים גדולים יותר מתביעות לפי חוק הבורסה .מתוך הכרה בתביעות הנוספות לפי
חוק ניירות הערך וחוקי המדינה שהועלו בשם רוכשי  ,ESPPאולם ,סכומי ההפסד המוכרים לפי חוק הבורסה של רוכשי  ESPPכפופים למקדם ( 1.05כלומר,
סכומי ההפסדים המוכרים לפי חוק הבורסה שלהם גדל ב.)5%-
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ii.ההפרש בין מחיר הרכישה/הקצאה לבין מחיר המכירה; וכן
iii.ההפרש בין מחיר הרכישה/הקצאה לבין מחיר הסגירה בממוצע בין ה 13-במאי  2019לבין תאריך
המכירה כמפורט בטבלה ב' להלן.
דהוחזקו בסגירת המסחר ב 8-באוגוסט  ,2019סכום ההפסד המוכר יהיה הנמוך מבין:

.

i.סכום הניפוח המלאכותי לכאורה של כל מניית  ADSבתאריך הרכישה/הקצאה כמצוין בטבלה א';
ii.ההפרש בין מחיר הרכישה/הקצאה לבין מחיר המכירה; וכן
iii.מחיר הרכישה/הקצאה פחות .$9.04

4

העבור רוכשי  ,ESPPסכומי ההפסדים המוכרים שייקבעו בהתאם ל(-ב)( ,ג) ו(-ד) לעיל יוכפלו ב.1.05-

.

II.חישובי סכום הפסד מוכר לפי חוק הבורסה
9.מומחה הפיצויים של נציגות הקבוצה גם ניתח נזקים לכאורה לפי חוק ניירות הערך שנגרמו על ( )1מניית  ADSשנרכשה
או הוקצתה בהצעת  Tevaלמניות /ADSמניות המועדפת (בדצמבר  2015ובינואר  )2( ,)2016המניות המועדפות שנרכשו
או התקבלו בהצעת  Tevaלמניות /ADSמניות המועדפת ,וכן ( )3איגרות החוב שנרכשו או נתקבלו בעקבות הצעת איגרות
החוב של ( Tevaביולי  .)2016סעיף (11ה) של חוק ניירות הערך מספק נוסחה לפיצויים בנוגע לתביעות לפי סעיף ,11
והנוסחה שלהלן עוקבת בדרך כלל אחר השיטה הסטטוטורית לקצורה ולנזקים .למטרת החישובים שלהלן ,תאריך התביעה
הוא ה 3-באוגוסט  ,2017והצפי לתאריך מתן פסק הדין הוא ה 16-בפברואר ( 2022תאריך ההודעה).
	10.בהתבסס על הנוסחאות המפורטות להלן" ,סכום הפסד מוכר לפי חוק ניירות הערך" מחושב עבור כל חבר בקבוצת הפשרה
שרשום על טופס הוכחת תביעה ושחרור ומספק תיעוד הולם אשר ( )iרכש או הוקצו לו מניות  ADSשל  Tevaבהצעת מניות
/ADSמניות מועדפות ,או ( )iiרכש או הוקצו לו מניות מועדפות או איגרות חוב בהצעה למניות /ADSמניות מועדפות או
בהצעה לאיגרות חוב ,או בעקבות הצעות אלה.
	11.רכישות והקצעות של מניות  ADSשל  Tevaייחשבו כאילו התבצעו בהצעת ה ADS-אם ורק אם מניית ה ADS-נרכשה או
הוקצתה במהלך התקופה שבין ה 3-בדצמבר  2015ועד ה 6-בינואר  2016ו )i(-במחיר הצעת מניית ה ADS-בסך $62.50
ו/או ( )iiישירות מהחתם של הצעת המניות  5.ADSעל התובעים לספק תיעוד הולם של תנאים אלה .רכישות ו/או הקצאות
של מניות  ADSשל  Tevaשלא עומדות בתנאים האלה אינן זכאיות לסכום הפסד מוכר לפי חוק ניירות ערך.
.

אמניות  ADSשל Teva

	12.עבור כל אחד ממניות ה ADS-של  Tevaשנרכשה או הוקצתה בהצעת מניות /ADSמניות מועדפות וכן:
.

אנמכרה לפני ה 3-באוגוסט  ,2017סכום ההפסד המוכר יהיה מחיר הרכישה/הקצאה לכל מניית ( ADSשלא
יעלה על  ,$62.50מחיר ההנפקה של מניית  ADSבהצעה) בניכוי מחיר המכירה של כל מניית .ADS

.

בנמכרה בתאריך  3באוגוסט  2017או לאחריו ,ולפני סגירת המסחר ב 16-בפברואר ( 2022תאריך ההודעה),
סכום ההפסד המוכר יהיה הנמוך מבין )i( :מחיר הרכישה/הקצאה של מניית ( ADSשלא יעלה על  ,$62.50מחיר
ההנפקה של מניית  ADSבהצעה) בניכוי מחיר המכירה של מניית  ,ADSוכן ( )iiמחיר הרכישה/הקצאה של
מניית ( ADSשלא יעלה על  ,$62.50מחיר ההנפקה של מניית  ADSבהצעה) פחות  $18.90לכל מניית .ADS

.

גהוחזקה עד לסגירת המסחר ב 16-בפברואר ( 2022תאריך ההודעה) ,סכום ההפסד המוכר יהיה מחיר
הרכישה/הקתאה של כל מניית ( ADSשלא יעלה על  ,$62.50מחיר ההנפקה של מניית  ADSבהצעה) פחות
 $18.90לכל מניית .ADS
.

במניות מועדפות של Teva

	13.עבור כל מניה מועדפת שנרכשה ,הוקצתה או נתקבלה בעקבות הצעת מניות /ADSמניות מועדפות וכן:
.

אנמכרה לפני ה 3-באוגוסט  ,2017סכום ההפסד המוכר יהיה מחיר הרכישה/הקצאה למניה מועדפת (שלא יעלה
על  ,$1,000מחיר לכל מניה מועדפת בהצעה) פחות מחיר המכירה למניה מועדפת.

 4בהתאם לסעיף (21Dה)( )1של חוק הבורסה" ,בכל תביעה פרטית הנובעת מתוקף חוק זה ,שבה התובע מבקש לקבוע נזקים על ידי התייחסות למחיר
השוק של נייר ערך ,סכום הנזקים של התובע לא יעלה על ההפרש בין מחיר הרכישה או הקצאה ששולם או התקבל ,לפי הצורך ,על ידי התובעת כבטוחה,
ומחיר המסחר הממוצע של אותו נייר ערך בתקופה של  90יום ,החל מהתאריך שבו המידע המתקן את מצג השווא או ההשמטה המהווה את הבסיס
לתביעה מופץ בשוק ".בהתאם לדרישות חוק הבורסה ,סכומי הפסד מוכרים מופחתים במידה הנאותה על ידי לקיחה בחשבון את מחירי הסגירה של מניות
 ADSשל  Tevaבמהלך "תקופת ההתבוננות לאחור בת  90הימים" 13 ,במאי  2019ועד  8באוגוסט  .2019מחיר הסגירה החציוני (הממוצע) של מניית ADS
של  Tevaבמהלך תקופה זו בת  90יום היה .$9.04
 5החתמים להצעה ל ADS-הינםBarclays Capital Inc.; Citigroup Global Markets Inc.; Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc.; :
;Morgan Stanley & Co. LLC; BNP Paribas Securities Corp.; Credit Suisse Securities (USA) LLC; HSBC Securities (USA) Inc.
Mizuho Securities USA Inc.; RBC Capital Markets, LLC; and SMBC Nikko Securities America, Inc.
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.

בנמכרה בתאריך ה 3-באוגוסט  2017או לאחריו ,ולפני סגירת המסחר ביום  14בדצמבר  ,2018סכום ההפסד
המוכר יהיה הנמוך מבין )i( :מחיר הרכישה/הקצאה למניה מועדפת (שלא יעלה על  ,$1,000מחיר ההצעה
של כל מניה מועדפת בהצעה) בניכוי מחיר המכירה למניה מועדפת ,וכן ( )iiמחיר הרכישה/הקצאה למניה
המועדפת (לא יעלה על  ,$1,000מחיר לכל מניה מועדפת בהצעה) בניכוי  412.15דולר לכל מניה מועדפת.

.

גהוחזקה בעת סגירת המסחר ב 14-בדצמבר ( 2018יום המסחר האחרון לפני שכל מניה מועדפת הומרה ב17-
בדצמבר  2018ל 19.0262-מניות "( ADSמניית  ADSמומרת")) ,סכום ההפסד המוכר יהיה מחיר הרכישה/הקתאה
6
למניה מועדפת (שלא יעלה על  ,$1,000מחיר לכל מניה מועדפת בהצעה) בניכוי  $412.15לכל מניה מועדפת.

.

דלמען הסר ספק ,לחברי קבוצת הפשרה שהחזיקו במניות מועדפות בעת סגירת המסחר ב 14-בדצמבר 2018
לא יהיה סכום הפסד מוכר נוסף למניית  ADSמומרת שלהם (כפי שנקבע על ידי מנהל התביעות על בסיס טופס
הוכחת תביעה ושחרור ו/או התיעוד שסופק).
.

גאיגרות חוב של Teva

	14.עבור כל איגרת חוב של  Tevaשנרכשה ,הוקצתה או נתקבלה בעקבות הצעת איגרות החוב וכן:
.

אנמכרה לפני ה 3-באוגוסט  ,2017סכום ההפסד המוכר יהיה מחיר הרכישה/הקצאה לכל איגרת חוב (שלא יעלה
על מחירי ההצעה המפורטים בטבלה ג' להלן) בניכוי מחיר המכירה של כל איגרת חוב.

.

בנמכרה בתאריך  3באוגוסט  2017או לאחריו ,ולפני סגירת המסחר ב 16-בפברואר ( 2022תאריך ההודעה),
סכום ההפסד המוכר יהיה הנמוך מבין )i( :מחיר הרכישה/הקצאה של כל איגרת חוב (שלא יעלה על מחירי
ההצעה המפורטים בטבלה ג' להלן) בניכוי מחיר המכירה של איגרת החוב ,לבין ( )iiמחיר הרכישה/הקצאה
של כל איגרת חוב (שלא יעלה על המחירים הנקובים בטבלה ג' להלן).

.

גהוחזקה עד לסגירת המסחר בתאריך  16בפברואר ( 2022תאריך ההודעה) ,סכום ההפסד המוכר יהיה מחיר
הרכישה/הקצאה של כל איגרת חוב (שלא יעלה על מחירי ההצעה המפורטים בטבלה ג' להלן) בניכוי המחיר
בהצעה הנקוב בטבלה ג' להלן.

.

דהוחזקה עד הפדיון (במקרה של איגרות החוב  ,2018איגרות החוב  2019או איגרות החוב  )2021או שהוצעה
בצורה חוקית (במקרה של איגרות החוב  ,)2023סכום ההפסד המוכר יהיה אפס.
תנאים נוספים

	15.חישוב "תביעה מוכרת" של התובע" :תביעת מוכרת" של תובע יהיה סכום ההפסד המוכר שלו ,כפי שחושב לעיל לגבי
ניירות הערך של .Teva
	16.התאמה בשיטת ( FIFOראשון נכנס ראשון יוצא) :אם חבר בקבוצת הפשרה ביצע יותר מרכישה/הקצאה או מכירה אחת
של ניירות ערך של  Tevaבמהלך תקופת הפשרה ,כל הרכישות/הקצאות והמכירות תותאם על בסיס ראשון נכנס ,ראשון
יוצא (" .)"FIFOהמכירות בתקופת הפשרה יותאמו תחילה לאחזקות קיימות כלשהן בתחילת תקופת הפשרה ,ולאחר מכן
הרכישות/הקצאות יותאמו לפי סדר כרונולוגי ,החל מהרכישה/הקצאה המוקדמת ביותר שבוצעה במהלך תקופת הפשרה.

 6המרות מוקדמות של מניות מועדפות (כלומר ,לפני ה 17-בדצמבר  )2018יטופלו כמכירות של מניות מועדפות בהתאם לסעיף (13א)(-ב) לעיל (תוך שימוש
במחיר בעת ההמרה כמחיר המכירה) ,ומניות  ADSשנובעות מכך ייחשבו כרכישות של מניות  ADSבהתאם לסעיף  8לעיל.
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	17.תאריכי "רכישה/הקצאה" :רכישות או הקצאות ומכירות של ניירות ערך של  Tevaייחשבו כאילו התרחשו בתאריך "החוזה"
או "המסחר" ולא בתאריך "הסדר הפשרה" או "התשלום" .קבלה או הענקה במתנה ,הורשה ,או העברה מכוח הדין של
ניירות ערך של  Tevaבמהלך תקופת הפשרה לא יחשבו כרכישה ,הקצאה או מכירה של ניירות ערך של  Tevaלצורך חישוב
סכום ההפסד המוכר של התובע ,כמו כן ,הקבלה או הענקה לא ייחשבו כהסבה של כל תביעה הקשורה לרכישה/הקצאה/
מכירה של ניירות ערך של  Tevaאלא אם כן ( )1המוסר או הנפתר רכש ,הוקצו לו או מכר בכל דרך אחרת את ניירות הערך
של  Tevaבמהלך תקופת הפשרה; ( )iiמסמך המתנה או ההסבה קובע במפורש שהוא מיועד להעביר זכויות כאלה; ו)iii(-
לא הוגש טופס הוכחת תביעה ושחרור על ידי או מטעם המוסר ,הנפתר ,או על ידי כל אדם אחר ביחס לניירות ערך של
 Tevaכאמור.
	18.מכירות בחסר :תאריך הכיסוי של "מכירה בחסר" ייחשב לתאריך הרכישה או הקצאה של ניירות הערך של  .Tevaתאריך
ה"מכירה בחסר" ייחשב לתאריך המכירה של ניירות הערך של .Teva
	19.במקרה שהתובע פתח פוזיציה למכירה בחסר על ניירות ערך של  ,Tevaהרכישות או הקצאות המוקדמות ביותר של
ניירות הערך של  Tevaבמהלך תקופת הפשרה ייחשבו שנעשו בפתיחת הפוזיציה של מכירה החסר כאמור ולא יהיו זכאים
להיפרעות עד לכיסוי מלא של אותו חסר.
	20.ניירות הערך של  Tevaשנרכשו/נמכרו באמצעות מימוש אופציות :בכל הנוגע לניירות ערך של  Tevaשנרכשו או נמכרו
באמצעות מימוש אופציות ,תאריך הרכישה/מכירה של ניירות הערל שח  Tevaהוא תאריך מימוש האופציה ומחיר הרכישה/
המכירה הוא מחיר מימוש האופציה.
	21.עסקאות מקומיות :למטרות ההסדר הפשרה ותכנית ההקצאה בלבד ,עסקאות במניות מועדפות ואיגרות חוב נחשבות
לעסקאות מקומיות.
	22.קביעת הסכום לחלוקה :אם סך התביעות המוכרות של כל התובעים המורשים הזכאים לקבל תשלום מתוך סכום קרן
הפשרה הנטו יהיה גדול מסך קרן הפשרה הנטו ,כל תובע מורשה יקבל את חלקו היחסי מתוך סכום קרן הפשרה הנטו.
החלק היחסי יהיה התביעה המוכרת של התובע המורשה לחלק לסך התביעות המוכרות של כל התובעים המורשים ,כפול
הסכום הכולל בסך סכום קרן הפשרה הנטו.
	23.אם סכום קרן הפשרה הנטו יעלה על הסכום הכולל של התביעות המוכרות של כל התובעים המורשים הזכאים לקבל
תשלום מתוך סכום קרן הפשרה הנטו ,סכום ההשתתפות האישית בקרן הפשרה נטו יחולק באופן יחסי לכל התובעים
המורשים הזכאים לקבל תשלום.
	24.אם סכום החלוקה של תובע מורשה מסתכם בפחות מ( $10.00-או ,בכפוף לאישור בית המשפט אם מנהל התביעות יקבע
סכום גבוהה יותר שאין אפשרות כלכלית לחלק) לא תינתן כל חלוקה לאותו תובע מורשה.
טבלה א'
ניפוח מלאכותי משוער לגבי מניות  ADSשל Teva
 6בפברואר  2014עד  10במאי  2019כולל
ניפוח מלאכותי לכל מניית ADS
$12.23
$9.12
$16.39
$14.28
$11.47
$9.42
$4.85
$2.90
$1.93

טווח תאריכים
 6בפברואר  2 – 2014בנובמבר 2016
 3בנובמבר  14 – 2016בנובמבר 2016
 15בנובמבר  5 – 2016בדצמבר 2016
 6בדצמבר  5 – 2016בינואר 2017
 6בינואר  6 – 2017בפברואר 2017
 7בפברואר  2 – 2017באוגוסט 2017
 3באוגוסט  7 – 2017בפברואר 2017
 8בפברואר  9 – 2018בדצמבר 2018
 10בדצמבר  10 – 2018במאי 2019
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טבלה ב'
טבלת מבט לאחור ל 90-יום למניות  ADSשל Teva
מחיר סגירה ומחיר סגירה ממוצע
 13במאי  2019עד  8באוגוסט 2019

מחיר
סגירה

תאריך
13/5/2019
14/5/2019
15/5/2019
16/5/2019
17/5/2019
20/5/2019
21/5/2019
22/5/2019
23/5/2019
24/5/2019
28/5/2019
29/5/2019
30/5/2019
31/5/2019
3/6/2019
4/6/2019
5/6/2019
6/6/2019
7/6/2019
10/6/2019
11/6/2019
12/6/2019
13/6/2019
14/6/2019
17/6/2019
18/6/2019
19/6/2019
20/6/2019
21/6/2019
24/6/2019
25/6/2019

$

12.23
12.10
11.44
11.42
11.63
11.49
11.86
11.54
11.04
10.87
9.52
9.70
8.84
8.65
8.90
9.53
9.53
9.41
9.26
9.29
9.08
8.71
8.61
8.24
8.20
8.36
8.18
8.12
8.45
8.25
8.81

מחיר
סגירה ממוצע
בין התאריכים
 13במאי  2019ו-
התאריך המוצג
$

מחיר
סגירה ממוצע

תאריך
26/6/2019
27/6/2019
28/6/2019
1/7/2019
2/7/2019
3/7/2019
5/7/2019
8/7/2019
9/7/2019
10/7/2019
11/7/2019
12/7/2019
15/7/2019
16/7/2019
17/7/2019
18/7/2019
19/7/2019
22/7/2019
23/7/2019
24/7/2019
25/7/2019
26/7/2019
29/7/2019
30/7/2019
31/7/2019
1/8/2019
2/8/2019
5/8/2019
6/8/2019
7/8/2019
8/8/2019

12.23
12.17
11.92
11.80
11.76
11.72
11.74
11.71
11.64
11.56
11.38
11.24
11.05
10.88
10.75
10.67
10.61
10.54
10.47
10.41
10.35
10.27
10.20
10.12
10.04
9.98
9.91
9.85
9.80
9.75
9.72

$

8.89
9.08
9.23
9.32
9.43
9.60
9.47
9.17
9.37
9.18
8.97
9.25
8.56
8.20
8.11
7.83
7.91
7.69
7.68
8.00
7.60
7.54
7.86
7.91
7.93
7.83
7.86
7.83
7.06
7.29
7.29

מחיר
המחיר בין
 13במאי  2019ו-
התאריך המוצג
$

טבלה ג'
מחירי הצעת איגרות החוב של  Tevaומחירים במועד הצעה
איגרת חוב

הצעה
מחיר ()$

המחיר בתאריך
ההצעה ()$

2018
2019
2021
2023
2026
2046

999.14
999.91
998.35
996.66
997.34
991.67

996.24
993.51
972.98
962.59
937.62
889.12
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9.69
9.67
9.66
9.65
9.64
9.64
9.64
9.63
9.62
9.61
9.59
9.59
9.56
9.53
9.50
9.47
9.43
9.40
9.36
9.34
9.30
9.27
9.24
9.22
9.20
9.17
9.15
9.13
9.09
9.06
9.04

נספח ב' – תביעה בפעולה ישירה מצד התובעים
 המערבות ניירות,"תובעים בפעולה ישירה" פירושם כל התובעים בתובענות האישיות (לא תובענות ייצוגיות) הבאות
: בבית המשפט המחוזי של ארה"ב במחוז קונטיקטTeva הערך אמריקאים התלויות ועומדות בהתדיינות על בניירות ערך של
OZ ELS Master Fund, Ltd., et al. v. Teva Pharm. Indus., Ltd., et al., No. 3:17-cv-1314
Nordea Investment Mgmt. AB v. Teva Pharm. Industries Ltd., et al., No. 3:18-cv-1681
State of Alaska Dept. of Revenue, et al. v. Teva Pharm. Indus., Ltd., et al., No. 3:18-cv-1721
Pacific Funds Series Trust, et al. v. Teva Pharm. Indus., Ltd., et al., No. 3:18-cv-1956
Public School Teachers Pension and Ret. Sys. of Chicago v. Teva Pharm. Indus., Ltd., No. 3:19-cv-175
Schwab Capital Trust, et al. v. Teva Pharm. Indus., Ltd., et al., No. 3:19-cv-192
Phoenix Ins. Co., Ltd., et al. v. Teva Pharm. Indus., Ltd., et al., No. 3:19-cv-449
Mivtachim The Workers Social Ins. Fund Ltd., et al. v. Teva Pharm. Indus., Ltd., et al., No. 3:19-cv-513
Clal Ins. Co., Ltd., et al. v. Teva Pharm. Indus., Ltd., et al., No. 3:19-cv-543
Highfields Capital I LP, et al. v. Teva Pharm. Indus., Ltd., et al., No. 3:19-cv-603
Migdal Ins. Co., Ltd., et al. v. Teva Pharm. Indus., Ltd., et al., No. 3:19-cv-655
Harel Pension and Provident Ltd., et al. v. Teva Pharm. Indus., Ltd., et al., No. 3:19-cv-656
Oregon v. Teva Pharm. Indus., Ltd., et al., No. 3:19-cv-657
Migdal Mutual Funds, Ltd. v. Teva Pharm. Indus., Ltd., et al., No. 3:19-cv-923
Psagot Mutual Funds, Ltd., et al. v. Teva Pharm. Indus., Ltd., et al., No. 3:19-cv-1167
Stichting PGGM Depositary, et al. v. Teva Pharm. Indus., Ltd., et al., No. 3:19-cv-1173
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH v. Teva Pharm. Indus., Ltd., et al., No. 3:20-cv-83
The Boeing Co. Emp. Ret. Plans Master Tr. v. Teva Pharm. Indus., Ltd., et al., No. 3:20-cv-588
Fir Tree Value Master Fund, LP, et al. v. Teva Pharm. Indus., Ltd., et al., No. 3:20-cv-683
BH Investments Funds, LLC, et al. v. Teva Pharm. Indus., Ltd., et al., No. 3:20-cv-1635
Franklin Mutual Series Funds, et al. v. Teva Pharm. Indus., Ltd., et al., No. 3:20-cv-1630
TIAA-CREF Investment Management, LLC, et al. v. Teva Pharm. Indus., Ltd., et al., No. 3:21-cv-118

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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