
הודעה חשובה מבית המשפט המחוזי של ארצות 
הברית עבור מחוז קונטיקט

הודעה על הסדר פשרה של תביעה ייצוגית
 )"ADS"( אם רכשת או קנית מניות פיקדוןאמריקאיות
)"טבע"(,  בע"מ.  פרמצבטיות  תעשיות  טבע  של 
 7.00% טבע  של  המירות  חובה  בכורה  מניות 
)"מניות בכורה"(, או איגרות חוב בכירות מסוימות 
)"איגרות חוב"( של   הנקובות בדולרים של ארה"ב 
 .Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V
)"טבע פיננסים"( בתקופה שבין ה-6 בפברואר 2014 
ועד ה-10 במאי 2019, כולל, ייתכן שלפשרה המוצעת 

יהיו השלכות לגביך.
החוקיות.  זכויותיך  על  להשפיע  עשויה  הפשרה 
קרא  אנא  במזומן.  לתשלום  זכאי  שתהייה  ייתכן 

הודעה זו בקפידה.
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 הודעה זו מספקת מידע מוגבל בלבד אודות הפשרה. 
 לקבלת מידע נוסף, בקר באתר www.TevaSecuritiesLitigation.com )"אתר הפשרה"( או 
התקשר למנהל התביעות בטלפון 1-855-675-3124 או 1-503-520-4435 מחוץ לארה"ב וקנדה

 הודעה חשובה בנוגע להסדר הפשרה: בנושא Teva Securities Litigation )ההתדיינות בעניין ניירות הערך של טבע(, 
תיק מס' SRU( 3:17-cv-00558( )"התביעה"(

הצדדים הגיעו להצעת הסדר פשרה אשר, אם יאושר, יישב את התביעות המופטרות כנגד הנתבעים המופטרים בשם קבוצת הפשרה.

הנתבעים ו/או חברות הביטוח שלהם הסכימו לשלם $420,000,000. סכום זה, בנוסף לריבית שנצברה, ולאחר ניכוי שכר טרחת 
עורך דין והוצאות )כולל כל מענק לנציגי הקבוצה( באישורו של בית המשפט, יחולקו עלויות הודעות וניהול, ומסים בהתאם לתוכנית 

החלוקה בהודעת הטופס הארוך, בין חברי קבוצת הפשרה שיגישו תביעות תקפות.

ייתכן שאתה חבר בקבוצת הפשרה אם רכשת או השגת בדרך אחרת ADS של טבע, מניות בכורה או איגרות חוב במהלך התקופה 
שבין ה-6 בפברואר 2014 ועד ה-10 במאי 2019, כולל.

כדי להיות זכאי לתשלום, עליך להגיש במקוון טופס הוכחת תביעה וכתב ויתור תקף או בדואר עד ה-17 במאי 17, 2022. 
פי בקשה דרך  על  או בדואר   ,WWW.TEVASECURITIESLITIGATION.COM זמין באתר הפשרה, בכתובת  הטופס 

האתר או על ידי פנייה למנהל התביעות בטלפון 1-855-675-3124 או 1-503-520-4435 מחוץ ל- U.S וקנדה.
אתר הפשרה מכיל הודעת טופס ארוך עם מידע נוסף שעליך לעיין בו.
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עליך לציית לכל ההוראות של הודעת הטופס הארוך לגבי אופן הגשת הוכחת תביעה וכתב ויתור, כיצד לבקש לא להיכלל או 
כיצד להתנגד. לסיכום, עומדות בפניך שלוש אפשרויות:

ו/או להופיע בדיון הפשרה(. נוספות להתנגד לפשרה  )עם אפשרויות  ויתור  וכתב  1: הגיש טופס הוכחת תביעה  אפשרות 
אפשרות 2: הסר את עצמך מקבוצת הפשרה, כמפורט להלן.

אפשרות 3: אל תעשה דבר. אתה עדיין תהיה מחויב להסדר הפשרה ותפטור באופן מלא את כל התביעות המופטרות נגד 
הנתבעים המופטרים.

הזכויות והאופציות המשפטיות שלך בהסדר פשרה זה
אפשרות 1: הגש טופס הוכחת 

תביעה וכתב ויתור באמצעות הגשה 
באופן מקוון או בדואר עם חותמת 

דואר של עד ה-17 במאי 2022

להשתתף  ברצונך  אם  מהפשרה.  תשלום  לקבלת  זכאי  להיות  היחידה  הדרך  זוהי 
ויתור, הזמין בכתובת   בפשרה, יהיה עליך למלא ולהגיש את טופס הוכחת תביעה וכתב 
ן  בטלפו התביעות  למנהל  בפניה  או   www .TevaSecuritiesLitigation .com 
1-855-675-3124 או 1-503-520-4435 מחוץ לארה"ב וקנדה. חברי קבוצת הפשרה שלא 
ימלאו ויגישו את טופס הוכחת התביעה וכתב הוויתור בהתאם להוראות שבטופס הוכחת 
ויפטרו  התביעה וכתב הוויתור, ובמהלך פרק הזמן הנדרש יהיו כפופים להסדר הפשרה 
את כל התביעות המופטרות כנגד הנתבעים המופטרים, אך לא יהיו זכאים להשתתף באף 

חלוקה של סכום הנטו של קרן הפשרה.
אפשרות 2: הסר את עצמך מקבוצת 
הפשרה על-ידי הגשת בקשה בכתב 

 לאי הכללה בהגשה באופן מקוון 
או בדואר עם חותמת דואר של עד 

ה-2 במאי 2022

אם ברצונך להוציא את עצמך מההסדר הפשרה, עליך להגיש בקשה בכתב לאי הכללה 
בהגשה באופן מקוון או בדואר עם חותמת דואר של עד ה-2 במאי 2022. לא תהיה מחויב 
לתוצאות של ההתדיינות, לא תוכל להתנגד להסדר הפשרה, ולא תקבל שום תשלום. זוהי 
האפשרות היחידה המאפשרת לך לתבוע אי פעם או להשתתף בכל תביעה אחרת נגד 

הנתבעים המופטרים בקשר לנושאים שהועלו בהתדיינות.

עמוד 1
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אם אתה חבר בקבוצת הפשרה אך לא תבקש לא להיכלל ולא תגיש טופס הוכחת תביעה אפשרות 3: אל תעשה דבר
וכתב ויתור בהגשה באופן מקוון או בדואר עם חותמת דואר של עד ה-17 במאי, 2022, לא 
תהיה זכאי לקבל שום תשלום מקרן הפשרה. עם זאת, אתה תהיה מחויב להסדר ותפטור 

לחלוטין את כל התביעות המופטרות כנגד הנתבעים המופטרים.

אם אתה חבר בקבוצת הפשרה, אתה רשאי גם להתנגד לפשרה )בין אם תגיש טופס הוכחת תביעה וכתב ויתור ובין אם לאו( 
על ידי הגשת התנגדות בכתב כך שהיא תתקבל או תוגש לא יאוחר מה-12 במאי 2022. אם אתה סבור שהפשרה מעוררת 
התנגדות מכל היבט שהוא, תוכל לפנות בכתב לבית המשפט ולפרט מדוע אתה מתנגד לפשרה, תוכנית החלוקה ו/או הבקשה 
לשכר טרחת עורך דין, לעלויות ולהוצאות. אתה תמשיך להיות חבר בקבוצת הפשרה הכפוף לפשרה, ותפטור לחלוטין את כל 

התביעות שהופטרו נגד הנתבעים המופטרים.

אתה רשאי להשתתף בדיון הפשרה ב-2 ביוני, 2022, בשעה 10:00 בבוקר, ולמסור הודעה על כוונתך להופיע בפני עורך דין 
התביעה הייצוגית כך שההודעה תתקבל לא יאוחר מה-12 במאי, 2022. אינך צריך להשתתף בדיון הפשרה אלא אם כן ברצונך 
ולהגיש לעורך דין התביעה הייצוגית הודעה על  להביע את תמיכתך בהסדר הפשרה או להביע את התנגדות כלשהי שהגשת, 
כוונתך להופיע, כך שזו תתקבל לא יאוחר מה-12 במאי 2022. בית המשפט רשאי לדחות את דיון הפשרה ללא הודעה נוספת אליך.

במה עוסקת תביעה זו? מדוע יש הסדר פשרה? בתביעה נטען כי הנתבעים הצהירו הצהרות שווא מהותיות והשמיטו מידע 
מהותי בנוגע למקורות הביצועים הפיננסיים של טבע, תמחור תרופות גנריות, מזימות ונושאים אחרים. הנתבעים מכחישים כל 
עוולה או חבות. הצדדים אינם מסכימים לגבי חבות ונזקים. נציגי התביעה הייצוגית מעוניינים להימנע מהסיכון והעיכוב עקב המשך 
התדיינות משפטית ולהבטיח הטבה משמעותית עבור קבוצת הפשרה. הנתבעים מעוניינים להימנע מהעלויות ומהסחות הדעת 

הכרוכות בהמשך התדיינות משפטית.

כמה אקבל בחזרה? ההשבה הממוצעת מוערכת לכל נייר ערך של טבע הוא כ-$0.37 )או $0.64 עבור ADS שנרכשה בהצעה 
ל-ADS(, $17.65 למניית בכורה, $0.13 איגרת חוב של 2018, $0.28 איגרת חוב של 2019, $0.61 לאיגרת חוב של 2021, $1.37 
לאיגרת חוב של 2023, $2.08 לאיגרת חוב של 2026,ו-$3.57 לאיגרת חוב של 2046, לפני ניכוי תשלומים, הוצאות ועלויות שאושרו 
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על ידי בית המשפט. סכום זה ישתנה בהתאם )בין היתר( למספר התביעות התקפות ולגודל ולתזמון של העסקאות שלך בניירות 
ערך של טבע.

בית המשפט יערוך דיון ב-2 ביוני 2022 בשעה 10:00 בבוקר כדי לשקול האם לאשר את הסדר הפשרה ובקשת משרד עורכי 
הדין Bleichmar Fonti & Auld LLP לקבל שכר טרחת עורכי דין שלא יעלה על 23.75% מסכום הפשרה, וההוצאות לא יעלו על 
$11,000,000, כולל סכומים שיוענקו לנציגי התביעה הייצוגית של לא יותר מ- $100,000 )בממוצע של כ-$0.10 ל-ADS שהושפע 
)או $0.17 עבור ADS שנרכש בהנפקה(, $4.65 לכל מניית בכורה שהושפעה, $0.03 לכל איגרת חוב של 2018 שהושפעה, $0.07 
לכל איגרת חוב של 2019 שהושפעה, $0.16 לכל איגרת חוב של 2021 שהושפעה, $0.36 לכל איגרת חוב של 2023 שהושפעה, 
$0.55 לכל איגרת חוב של 2026 שהושפעה, ו-$0.94 לכל איגרת חוב של 2046 שהושפעה(. אתה רשאי, אך אינך נדרש, להשתתף, 

ותוכל אף להופיע ולהיות מיוצג על ידי עו"ד משלך ועל חשבונך.

עם  קשר  צרו   ,www.TevaSecuritiesLitigation.com בכתובת  הפשרה  באתר  בקרו  נוסף?  מידע  לקבל  אוכל  כיצד 
עו"ד התביעה הייצוגית:  וקנדה, או צרו קשר  1-503-520-4435 מחוץ לארה"ב  או   1-855-675-3124  מנהל התביעות בטלפון 
טלפון:   ,Joseph A. Fonti, Bleichmar Fonti & Auld LLP, 7 Times Square, 27th Floor, New York, NY 10036 

.)888) 879-9418

עמוד 2
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תביעה ישירה בלבד
תחשב לתובע בתביעה ישירה אם תשכור עו"ד משלך ותגיש לבית המשפט את אחת מהתביעות המפורטות בנספח ב' בהודעת 
הטופס הארוך. אם אינך יודע אם אתה תובע בתביעה ישירה, סביר להניח שאינך. על התובעים בתביעה ישירה שמעוניינים 
להשתתף בהסדר הפשרה חייבים )א( לבטל את התביעה שלהם וגם )ב( להגיש את טופסי הוכחת התביעה וכתב הוויתור שלהם 
או באמצעות  באופן אלקטרוני  בטופס(  או מסמכים אחרים המבוקשים  מניות  ברוקר, הצהרות  אישור  עותקים של שוברי  )כולל 
הדואר עם תאריך חותמת דואר לא יאוחר מה-2 במאי 2022 )ובמקביל לשלוח עותקים באמצעות דוא"ל אל עו"ד התביעה הייצוגית 
)tevasettlement@kasowitz.com((. אם אתה תובע בתביעה ישירה ואינך  (tevasettlement@bfalaw.com( ואל עו"ד הנתבעים 

נוקט בצעדים המפורטים לעיל בזמן, לא תהיה תשתתף בתקבולים של הפשרה, ותביעותיך לא יופטרו.

הודעה מיוחדת למועמדים
מועמדים אשר רכשו או השיגו בדרך אחרת ADS של טבע, מניות בכורה, ו/או איגרות חוב לטובת אנשים או גופים אחרים בין 
ה-6 בפברואר 2014 וה-10 במאי, 2019 כולל, עליהם: )1( תוך שבעה )7( ימים קלנדריים ממועד קבלת הודעה זו, לבקש ממנהל 
התביעות מספר מספק של עותקים של ההודעה כדי להעביר לכל הבעלים המוטבים כאמור ותוך שבעה )7( ימים קלנדריים מקבלת 
הודעות אלה, להעביר אותן לכל אותם בעלים מוטבים; או )2( בתוך שבעה )7( ימים קלנדריים ממועד קבלת הודעה זו, לספק 
 ,Epiq Class & Claims Solutions, Inc. רשימה של השמות והכתובות של כל הבעלים המוטבים האלה למנהל התביעות בכתובת

.In re Teva Securities Litigation, P.O. Box 3565, Portland, OR 97208-3565

אם תבחר באפשרות הראשונה, עליך לשלוח הצהרה למנהל התביעות שמאשרת כי הדיוור בוצע ועליך לשמור את רשומות הדיוור 
שלך לשימוש בקשר לכל הודעה נוספת העשויה להיכלל בהתדיינות.

אם תבחר באפשרות השנייה, מנהל התביעות ישלח עותק של ההודעה לבעלים המוטבים.
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לאחר ציות מלא להוראות אלה, מועמדים אלה יכולים לבקש החזר על הוצאות סבירות שהם הוציאו בפועל על ידי מתן תיעוד הולם 
למנהל התביעות, התומך בהוצאות שעבורן התבקש החזר.

עמוד 3
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 למידע נוסף, בקר באתר / בקר באתר
. www.TevaSecuritiesLitigation.com )"אתר הפשרה"( או

התקשר למנהל התביעות בטלפון 1-855-675-3124 או 1-503-520-4435 מחוץ לארה"ב וקנדה
קוד ה-QR הבא מקושר לאתר הפשרה:

www.TevaSecuritiesLitigation.com


