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הוכחת תביעה וכתב ויתור

הוראות כלליות

כחבר בקבוצת הפשרה, כדי לקבל פיצוי על סמך תביעותיך בעניין Teva Securities Litigation )ההתדיינות בעניין ניירות   .1
הערך של טבע(, תיק מס' 3:17-cv-00558 )SRU( )"התביעה"(, עליך למלא טופס הוכחת תביעה וכתב ויתור זה, ולחתום 
עליו בעמוד 10 להלן, )"הוכחת תביעה וכתב ויתור"(. אם לא תגיש טופס הוכחת תביעה וכתב ויתור הולם )כפי שמצוין 
בסעיף 3 להלן(, תביעתך עלולה להידחות, וייתכן שלא תקבל שום החזר מסכום הנטו של קרן הפשרה שהוקמה בקשר 

להסדר המוצע של התביעה.1

כדי  התביעה.  של  הפשרה  בתקבולי  חלק  שתקבלו  מבטיחה  אינה  זה  ויתור  וכתב  תביעה  הוכחת  טופס  הגשת  זאת,  עם   .2
הוויתור  וכתב  התביעה  הוכחת  שבטופס  המידע  על  בהתבסס  לקבוע,  התביעות  מנהל  על  בתקבולים,  חלק  לקבל 
במהלך  להלן(  )כמוגדר  טבע  של  ערך  ניירות  של  קניותיך  או  מרכישותיך  כתוצאה  מוכרת  תביעה  לך  יש  כי  שלך, 
מניות   )1( כדלקמן:  הם  טבע  של  הערך  ניירות  כולל.   ,2019 במאי,  ה-10  ועד   ,2014 בפברואר  ה-6  שבין  התקופה 
 American Depositary Shares )"ADS"( אמריקאיות  פיקדון  מניות  )"טבע"(  בע"מ  פרמצבטיות  תעשיות  טבע   של 
 ;ISIN IL0062905489( )"מניות בכורה"( Teva 7% מניות בכורה חובה המירות )2( ;)ISIN US8816242098; CUSIP 881624209)
 Teva Pharmaceutical Finance של  ארה"ב  של  בדולרים  הנקובות  הבכירות  החוב  ואיגרות   ;)CUSIP M8769Q 136
 Netherlands III B.V. )"טבע פיננסים"( הרשומות להלן: )3( איגרות חוב בכירות 1.400% עם מועד פירעון של ה-20 ביולי 2018 
)ISIN US88167AAA97; CUSIP 88167A AA9(; )4( איגרות חוב בכירות 1.700% עם מועד פירעון של ה-19 ביולי 2019 
)ISIN US88167AAB70; CUSIP 88167A AB7(; )5( איגרות חוב בכירות 2.200% עם מועד פירעון של ה-21 ביולי 2021 
)ISIN US88167AAC53; CUSIP 88167A AC5(; )6( איגרות חוב בכירות 2.800% עם מועד פירעון של ה-21 ביולי 2023 
)ISIN US88167AAD37; CUSIP 88167A AD3(; )7( איגרות חוב בכירות 3.150% עם מועד פירעון של ה-1 באוקטובר 2026 
)ISIN US88167AAE10; CUSIP 88167A AE1(; )8( ואיגרות חוב בכירות 4.100% עם מועד פירעון של ה-1 באוקטובר 

ISIN US88167AAF84; CUSIP 88167A AF8( 2046( )כולן יחד, "איגרות החוב"(.

מקוון  באופן  להלן,  המבוקשים  המסמכים  של  בעותקים  המלווה  זה,  ויתור  וכתב  תביעה  הוכחת  טופס  להגיש  יש   .3
בכתובת WWW.TEVASECURITIESLITIGATION.COM לא יאוחר מה-17 במאי 2022, או, אם נשלח בדואר, 

לא יאוחר מה-17 במאי 2022 לכתובת שלהלן:

Epiq Class Action & Claims Solutions, Inc.
In re Teva Securities Litigation

P.O. Box 3565
Portland, OR 97208-3565

הוכחת  טופס  להגיש  יש  הארוך(,  הטופס  להודעת  ב'  בנספח  שמוגדר  )כפי  ישירה  תובענה  תובעי   עבור 
בכתובת  מקוון  באופן  להלן,  המבוקשים  המסמכים  של  בעותקים  המלווה  זה,  ויתור  וכתב   תביעה 
לשלוח  ובמקביל   ,2022 במאי  מה-2  יאוחר  לא  בדואר  או   WWW.TEVASECURITIESLITIGATION.COM 
ולעו"ד   TEVASETTLEMENT@BFALAW.COM בכתובת  הייצוגית  התביעה  של  לעו"ד  בדוא"ל   עותקים 

.TEVASETTLEMENT@KASOWITZ.COM הנתבעים בכתובת

אם אתה חבר בקבוצת הפשרה, אתה מחויב לתנאים של כל פסק דין שיפסק בתביעה, כולל פסיקות הוויתור שנפסקו   .4
בהם, בין אם אתה מגיש טופס הוכחת תביעה וכתב ויתור או מקבל תשלום, אלא אם תגיש בקשה תקפה ובזמן לא להיכלל 
בקבוצת הפשרה בהתאם לאמור בהודעה. אם תבקש לא להיכלל, אל תגיש הוכחת תביעה וכתב ויתור מכיוון שאינך זכאי 

לעשות זאת. אם אינך חבר בקבוצת הפשרה )כמוגדר בהודעה( אל תגיש הוכחת תביעה וכתב ויתור.

ולא ביקשת בזמן לצאת מקבוצת הפשרה, אתה תהיה כפוף לתנאים של כל פסק דין  אם אתה חבר בקבוצת הפשרה   .5
שייפסק בתביעה, כולל פסיקות שחרור שניתנו בהם, בין אם תגיש הוכחת תביעה וכתב ויתור או תקבל תשלום.

זיהוי תובע א. 

אם רכשת או קנית את מניות של טבע במהלך התקופה שבין ה-6 בפברואר 2014 ועד ה-10 במאי 2019, כולל, והחזקת   .1
במניות טבע על שמך, אתה הרוכש המוטב או הקונה המוטב וכן הרוכש או הקונה הרשום. עם זאת, אם ניירות הערך 
של טבע היו רשומות על שמו של צד שלישי, כגון חברה לרישומים או חברת מסחר מניות, אתה הוא הרוכש המוטב והצד 

השלישי הוא רוכש רשום.

השתמש בטופס שלהלן שכותרתו "זיהוי מוטב" כדי לציין כל רוכש או קונה מוטב של ניירות ערך של טבע המהווה את הבסיס   .2
לתביעה זו, וכן את הרוכש או הקונה הרשום אם הוא שונה. תביעה זו חייבת להיות מוגשת על ידי הרוכש או הרוכשים 

המוטבים בפועל, או הנציג החוקי של הרוכש או רוכשים אלה של ניירות הערך של טבע שעליהם מבוססת תביעה זו.

כל הרוכשים המשותפים חייבים לחתום על טופס הוכחת תביעה וכתב ויתור זה. על מנהלי עיזבון, המנהלים, האפוטרופוסים,   .3
המורשים והנאמנים להשלים את טופס הוכחת התביעה וכתב ויתור זה ולחתום עליו בשם האנשים המיוצגים על-ידיהם; יש 
לצרף את ההרשאה שלהם לטופס הוכחת תביעה וכתב ויתור זה, ויש לציין את תפקידיהם או ותחומי האחריות שלהם. ניתן 
להשתמש במספר הביטוח הלאומי )מספר זיהוי לצורכי מס( ומספר הטלפון של הבעלים המוטבים כדי לאמת את התביעה. 

אם לא תספק את המידע הנ"ל, הדבר עלול לעכב את אימות התביעה שלך או להביא לדחיית התביעה.
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זיהוי תובע

מנהל התביעות ישתמש במידע זה עבור כל ההודעות הנוגעות לטופס הוכחת תביעה וכתב ויתור זה. אם מידע זה ישתנה, עליך 
להודיע למנהל התביעות בכתב בכתובת שלעיל. יש לספק שמות מלאים של כל האנשים והישויות.

שם המשפחה של הבעלים המוטביםהשם הפרטי של הבעלים המוטבים                                 שם אמצעי 

שם המשפחה של הבעלים המוטבים המשותפיםהשם הפרטי של הבעלים המוטבים המשותפים                שם אמצעי

שם הישות )אם התובע אינו אדם פרטי( 

שם הנציג או האפוטרופוס )אם הוא שונה מהבעלים המוטבים הרשומים לעיל(

כתובת 1 )שם רחוב ומספר(

כתובת 2 )דירה, יחידה או מספר תיבה(

מיקודמדינהעיר

מדינה זרה )רק אם לא ארה"ב(

מספר ביטוח לאומי )ארבע הספרות האחרונות בלבד( או מספר זיהוי לצורכי מס
או

קוד מדינה )1+ למספרי טלפון בארה"ב(
––

כתובת דוא"ל

מספר חשבון

סוג חשבון )סמן את התיבה המתאימה(

קרן נאמנותתוכנית פנסיהיחיד )כולל חשבונות משותפים(

עיזבוןתאגיד

IRA/401K)אחר _____________________________ )אנא פרט

זיהוי עסקאות ב. 

השתמש בטופס שלהלן שכותרתו "לוח זמני עסקאות במניות של חברת טבע " כדי לספק את כל הפרטים הדרושים של   .1
וכלול בהן את כל המידע  גיליונות נפרדים  נוספים, צרף  ליותר מקום או ללוחות זמנים  העסקאות שלך. אם אתה זקוק 

הנדרש באותה המתכונת במידה רבה. חתום ורשום באותיות דפוס את שמך על כל גיליון נוסף.

בלוחות הזמנים, מסור את כל המידע המבוקש בנוגע לכל הרכישות או הקניות שלך ולכל המכירות שלך של ניירות הערך   .2
של טבע שבוצעו בכל זמן שהוא במהלך תקופת התביעה הייצוגית )מה-6 בפברואר 2014 ועד ה-10 במאי 2019, כולל( 
ובהתאם להנחיות שלהלן, בין אם עסקאות אלה הובילו לרווח או הפסד. כמו כן, עליך לספק את כל המידע המבוקש בנוגע 
כל  על  דיווח  אי  וסגירת המסחר בתאריכים המפורטים להלן.  בידך בעת פתיחת המסחר  לניירות ערך של טבע שהיה 

העסקאות הללו עלול להוביל לדחיית התביעה שלך.

רשום כל עסקה בנפרד ובסדר כרונולוגי לפי תאריך המסחר, החל מהישן ביותר. עליך לספק באופן מדויק את החודש, היום   .3
והשנה של כל עסקה שאתה מפרט.
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עבור כל עסקה, עליך לספק, יחד עם טופס הוכחת תביעה וכתב ויתור זה, עותקים של שוברי אישור ברוקר, הצהרות ברוקר   .4
או מסמכים אחרים המעידים כראוי על עסקאותיך במניות של טבע. אם מסמכים אלה אינם נמצאים ברשותך, אנא השג עותק 
או מסמך שווה ערך מסוכן המניות שלך או מגוף דומה, מכיוון שמסמכים אלה נדרשים כדי להוכיח את תביעתך ולטפל בה. 
אי-מסירת תיעוד זה עלול לעכב את אימות תביעתך או לגרום לדחיית תביעתך. אין לצדדים מידע על העסקאות שלך.

עבור כל עסקה של מכירה בחסר, תאריך כיסוי "המכירה בחסר" ייחשב כתאריך הרכישה של ניירות הערך של טבע, ומועד   .5
"המכירה בחסר" ייחשב כתאריך המכירה של ניירות הערך של טבע.

רכישות וקניות של ADS של טבע ייחשבו כאילו הונפקו או ניתנות למעקב במסגרת הצעת ה-ADS, אם ורק אם המניות   .6
נרכשו או נקנו הן )1( במהלך התקופה שבין ה-3 בדצמבר 2015 ועד ה-6 בינואר 2016 ו-)2( במחיר של $62.50 ל-ADS ו/או 
תובעים חייבים לספק תיעוד הולם של תנאים אלה. רכישות ו/או קניות של ADS של  2.SDA-ישירות מחתמים של הצעת ה
טבע שאינן עומדות בתנאים אלה אינן זכאיות לסכום הפסד מוכר על פי חוק ניירות הערך )כפי שמוגדר בתוכנית ההקצאה 

המצורפת להודעת הטופס הארוך(.

אם התביעה שלך כוללת אגרות חוב של טבע, עליך לכלול את שלוש הספרות האחרונות של מספר ה-CUSIP של אגרת   .7
"3 הספרות האחרונות של ה-CUSIP". קוד בן שלוש  החוב של טבע שרכשת במקום המיועד לכך בעמודה שכותרתה 

ספרות זה נכלל ב-CUSIP עבור כל אג"ח; לדוגמה, CUSIP 88167A AA9 מכונה אג"ח AA9 של טבע.

הבקשות לעיל נועדו להשיג את הכמות המינימלית של מידע הנחוץ לטיפול בתביעות הפשוטות ביותר, ומנהל התביעות   .8
עשוי לבקש מידע נוסף בנסיבות מסוימות.

הודעה בנוגע לקבצים אלקטרוניים: תובעים מסוימים בעלי מספר גדול של עסקאות יוכלו לבקש, או שייתכן כי יתבקשו,   .9
להגיש, מידע בקבצים אלקטרוניים בנוגע לעסקאות שלהם. כדי לקבל את דרישות החובה להגשה אלקטרונית ותבנית 
הקובץ, תוכל לבקר באתר ההסדר בכתובת www.TevaSecuritiesLitigation.com. כל קובץ שאינו תואם לתבנית ההגשה 

האלקטרונית הנדרשת עלול להידחות.

 Barclays Capital Inc. ; Citigroup Global Markets Inc.; Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc.; כוללים:   ADS להצעת  החתמים   2 

 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; ו-SMBC Nikko Securities America, Inc.
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A
D

S לוח זמנים של עסקאות טבע

 
א.

A בהן החזקת בעת פתיחת המסחר ב-6 בפברואר 2014 )כולל תיעוד בהתאם לסעיף ב' לעיל(:
D

S של טבע
 ציין את מספר המניות 

ב.
A החל מה-6 בפברואר 2014, ועד ה-16 בפברואר 2022, כולל )חובה לכלול תיעוד(, וסמן את התיבה 

D
S של טבע

שהתקבלו בחינם, 
שות או הקניות, כולל כאלה 

שום את כל הרכי
ר

שמוסבר בסעיף ב.6 לעיל(:
A )כפי 

D
S שר אותה להנפקת

שניתן לק
שה או 

שנרכ
 A

D
S המתאימה כדי לציין כל מניית טבע

תאריך רכישה/קנייה 
)רשום בסדר כרונולוגי(

 A
D

S-מספר ה
 

שנרכש/נקנה
A

D
S-מחיר רכישה/קנייה ל

מחיר רכישה/קנייה כולל 
 

)לא כולל מסים, עמלות ותשלומים(

אשר את 
הוכחת 

הרכישה /
הקנייה 
המצורפת

רכישת 
במסגרת 
תוכנית 
רכישת 
מניות 
לעובדי 
 

טבע

האם המניות 
שנרכשו ב-3 

בדצמבר 2015 עד 
ל- 6 בינואר 2016 

או ניתן לשחזר אותן 
לתאריכים אלה היו 
?A

SD
הנפקות של 

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

 
ג.

A החל מה-6 בפברואר 2014, ועד ה-16 בפברואר 2022, כולל )חובה לכלול תיעוד(:
D

S של טבע
שהתקבלו בחינם, 

שום את כל המכירות, כולל כאלה 
ר

תאריך המכירה 
 

)רשום בסדר כרונולוגי( 
)יום/חודש/שנה

A שנמכרו
D

S מספר
A

D
S-מחיר מכירה ל

מחיר מכירה כולל 
 

)לא כולל מסים, עמלות ותשלומים(

אשר את 
הוכחת 
המכירה 
המצורפת

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●



05-CA40053393
AF6705 v.075

 
ד.

שהוחזק בסגירת המסחר ב-8 באוגוסט 2019 )חובה לכלול תיעוד(:
של טבע 

 A
D

S-מספר ה

שמך באותיות דפוס על כל דף נוסף.
שלעיל. חתום וכתוב את 

ש לך מקום נוסף, צרף לוחות זמנים נוספים בתבנית זהה לזו 
אם דרו

שלך או לדחייתה.
עליך לקרוא את כתב הוויתור ולחתום עליו בעמוד 10. אם לא תחתום על כתב הוויתור הדבר עלול לגרום לעיכוב בטיפול בתביעה 

לוח זמנים של עסקאות במניות בכורה של טבע
 

א.
של טבע החל מה-3 בדצמבר 2015, ועד ל-14 בדצמבר 2018, כולל )חובה לכלול תיעוד(:

של מניות בכורה 
שהתקבלו בחינם, 

שות או קניות, כולל כאלה 
רכי

תאריך רכישה/קנייה 
)רשום בסדר כרונולוגי(

מספר מניות בכורה 
שנרכשו/נקנו

מחיר רכישה/
 

קנייה למניית בכורה
מחיר רכישה/קנייה כולל 
 

)לא כולל מסים, עמלות ותשלומים(

אשר את 
הוכחת 
הרכישה/
הקנייה 
המצורפת

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

 
ב.

של טבע החל מה-3 בדצמבר 2015, ועד ל-14 בדצמבר 2018, כולל )חובה לכלול תיעוד(:
של מניות בכורה 

שהתקבלו בחינם, 
מכירות, כולל כאלה 

תאריך המכירה 
 

)רשום בסדר כרונולוגי( 
)יום/חודש/שנה

מספר מניות 
בכורה שנמכרו 

מחיר מכירה לכל
מניית בכורה

מחיר מכירה כולל 
 

)לא כולל מסים, עמלות ותשלומים(
אשר את 
הוכחת 
המכירה 
המצורפת

מניות 
בכורה 
המירות 
A

D
S-ל

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●
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ג.

של טבע בהן החזקת בסגירת המסחר ב-14 בדצמבר 2018 )חובה לכלול תיעוד(:
מספר מניות הבכורה 

שמך באותיות דפוס על כל דף נוסף.
שלעיל. חתום וכתוב את 

ש לך מקום נוסף, צרף לוחות זמנים נוספים בתבנית זהה לזו 
אם דרו

שלך או לדחייתה.
עליך לקרוא את כתב הוויתור ולחתום עליו בעמוד 10. אם לא תחתום על כתב הוויתור הדבר עלול לגרום לעיכוב בטיפול בתביעה 

לוח זמנים של עסקאות באיגרות חוב של טבע

 
א.

של טבע החל מה-6 בפברואר 2014, ועד 16 בפברואר 2022, כולל )חובה לכלול תיעוד(:
של איגרות חוב 

שהתקבלו בחינם, 
שות או קניות, כולל כאלה 

רכי

תאריך רכישה/קנייה 
)רשום בסדר כרונולוגי(

ערך נקוב של איגרות 
החוב שנרכשו/נקנו 

מחיר רכישה/
קנייה לאג"ח 

מחיר רכישה/קנייה כולל 
 

)לא כולל מסים, עמלות ותשלומים(

אשר את 
הוכחת 
הרכישה/
הקנייה 
המצורפת

3 הספרות 
האחרונות 
C

U
SIP של

●
●

●

●
●

●

●
●

●

●
●

●

●
●

●

הערה
C

U
SIP

שם מוגדר
1.400% לפדיון ב-20 ביולי 2018

של טבע 
אג"ח בכירות 

88167A
A

A
9

"איגרות חוב 2018"

1.700% לפדיון ב-19 ביולי 2019
של טבע 

אג"ח בכירות 
88167A

A
B

7
" איגרות חוב 2019"

2.200% לפדיון ב-21 ביולי 2021
של טבע 

אג"ח בכירות 
88167A

A
C

5
"איגרות חוב 2021"

2.800% לפדיון ב-21 ביולי 2023
של טבע 

אג"ח בכירות 
88167A

A
D

3
"איגרות חוב 2023 "

3.150% לפדיון ב-1 באוקטובר, 2026
של טבע 

אג"ח בכירות 
88167A

A
E1

"איגרות חוב 2026"

4.100% לפדיון ב-1 באוקטובר 2046
של טבע 

אג"ח בכירות 
88167A

A
F8

"איגרות חוב 2046"
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ב.

של טבע מה-6 בפברואר 2014 ועד 16 בפברואר 2022 )חובה לכלול תיעוד(:
של איגרות חוב 

שהתקבלו בחינם, 
מכירות, כולל כאלה 

תאריך המכירה 
 

)רשום בסדר כרונולוגי( 
)יום/חודש/שנה(

ערך נקוב של
אגרות החוב שנמכרו

מחיר מכירה לאג"ח
מחיר מכירה כולל 
 

)לא כולל מסים, עמלות ותשלומים(

אשר את 
הוכחת 
המכירה 
המצורפת

3 הספרות 
האחרונות 
C

U
SIP של

●
●

●

●
●

●

●
●

●

●
●

●

●
●

●

 
ג.

של טבע בהן החזקת בסגירת המסחר בתאריך ה-16 בפברואר 2022 )חובה לכלול תיעוד(:3
של איגרות חוב 

ערך נקוב 

ערך נקוב של אגרות החוב המוחזקות
 

A
D

3
●

A
E1

●
A

F8
●

 
ד.

שהוצעו כדין לטבע באוקטובר או 
 )C

U
SIP 88167A

 A
D

3 ;ISIN
 U

S88167A
A

D
2.800% לפדיון ב-21 ביולי 2023 )37

של אג"ח בכירות טבע 
ערך נקוב 

בנובמבר 2021:

תאריך המכרז
ערך נקוב של איגרות חוב 2023 שהוצעו

●

שמך באותיות דפוס על כל דף נוסף.
שלעיל. חתום וכתוב את 

ש לך מקום נוסף, צרף לוחות זמנים נוספים בתבנית זהה לזו 
אם דרו

שלך או לדחייתה.
עליך לקרוא את כתב הוויתור ולחתום עליו בעמוד 10. אם לא תחתום על כתב הוויתור הדבר עלול לגרום לעיכוב בטיפול בתביעה 

של טבע" .
של "לוח זמני עסקאות באיגרות חוב 

3 אנא דווח על חלות פירעון ו/או פדיונות כהפקדות לעיל בחלק )ב( 
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הגשת בקשה לסמכות השיפוט של בית המשפט ואישורים ג. 

2022 )"ההתניה"(  אני )אנחנו( מגיש/ים טופס הוכחת תביעה וכתב ויתור זה בכפוף לתנאי הפשרה, מתאריך ה-18 בינואר 
המתוארים בהודעה. כמו כן, אני )אנחנו( מגיש/ים לסמכות השיפוט של בית המשפט המחוזי של ארצות הברית עבור מחוז 
קונטיקט, בנוגע לתביעתי )לתביעתנו( כחבר בקבוצת הפשרה )כמוגדר בהתניה( ולמטרות אכיפת כתב הוויתור המפורט בזאת. 
כמו כן, אני )אנחנו( מאשר/ים שאני )אנחנו( לא הוסרתי/הוסרנו מקבוצת הפשרה, ושאני )אנחנו( כפוף/ים לתנאים של כל פסק 
דין שייפסק בתביעה. אני )אנחנו( מסכים/מסכימים לספק מידע נוסף כדי לתמוך בתביעה זו, אם הדבר יידרש. אני )אנחנו( לא 
הגשתי כל תביעה אחרת שכוללת את אותן רכישות או מכירות של ניירות ערך של טבע במהלך תקופת הפשרה, ולא ידוע לי/

לנו על אף אדם אחר שעשה כן בשמי )בשמנו(.

ויתור ד. 

אני )אנחנו( מאשר/ים בזאת, בשמי )בשמנו( ובשם כל אחד מן הנאמנים, מורשים, אפוטרופוסים, נציגים, נאמני עיזבון,   .1
יורשים, מנהלי עיזבון, אמרכלים, קודמיהם וממשיכיהם בתפקיד, ונמחים שלי/שלנו בעבר ובהווה, וכל אדם אחר שמגיש 
תביעה באמצעותי/ באמצעותנו או בשמי/בשמנו, מתוקף סמכותם האמורה, ייחשב מכוח החוק כמי )א( ששחררו, ויתרו, 
ופטרו את כל אחת מהתביעות שהופטרו נגד הצדדים המשוחררים; וכן )ב( יהיו מנועים לנצח מליזום, להקים או לתבוע 

אחת מהתביעות או כל התביעות מהתביעות שהופטרו כנגד אחד מהנתבעים המופטרים או כולם.

2.  "תביעות מופטרות" פירושן כל טענה, זכות, פעולה, בעיה, מחלוקת, עילה לתביעה, חובה, אחריות, דרישה, מעשה, חוב, 
סכום כסף, תביעה, חוזה, הסכם, הבטחה, נזק, וחבות מכל סוג, אופי או תיאור שהוא )כולל תביעות לא ידועות כמוגדר 
בסעיף 1.41 של התנאים( בין אם הן נובעות מהחוקים הפדרליים, חוקי מדינה ספציפית בארה"ב, או חוקי מדינה זרה, 
או חוק סטטוטורי, החוק המקובל או חוק מנהלי, או כל חוק אחר, כלל או תקנה, בין אם נטענו כתביעות, תביעות נגד או 
תביעות צד שלישי, בין אם הן תביעות רגילות או תלויות, שהושלמו או שלא הושלמו, שנצברו או שלא נצברו, חל מועד 
פירעונם או טרם חל מועד פירעונם, בפירוק או לא בפירוק, מושלמות או לא מושלמות, בין אם תביעות של אדם אחד 
ידי בית המשפט או  , שהיו קיימות קודם לכן, קיימות כעת, קיימות נכון למועד אישור הפשרה על  ייצוגיות  או תביעות 
שעשויות לעלות בעתיד, שנציגי התביעה הייצוגית או כל חבר אחר בקבוצת הפשרה טענו בתביעה הייצוגית המאוחדת 
המתוקנת השנייה )ECF 310(, או אשר היו יכולים לטעון בתביעה הייצוגית או בכל תביעה אחרת או בכל בית דין אחר 
)כולל, ללא הגבלה, כל בית משפט פדרלי או של מדינה ספציפית של ארה"ב, או בכל בית משפט אחר, הליכי בוררות, 
סוכנות מנהלתית או סמכות שיפוטית אחרת, בארה"ב או בכל מקום אחר( שנובעות מטענות, האשמות, עסקאות, עובדות, 
נוגעים  או  או קשורים בהם  עליהם  או שהם מבוססים  ייצוגים, השמטות,  גילויים, הצהרות,  פעולות,  אירועים,  נסיבות, 
להם או שלגביהם נטען אי נקיטת פעולה, והם נקבעו, נזכרו, או היו מעורבים בתביעה הייצוגית או שניתן היה להעלותם 
ניירות הערך של טבע במהלך  נובעים בכל אופן שהוא מהרכישה או הקנייה של  בתביעה הייצוגית או התלונה, ואשר 
תקופת התביעה הייצוגית או מבוססים עליה, קשורים אליה או נוגעים בה, כולל, ללא הגבלה, טענות הנובעות מכל גילוי או 
קשורות לכל גילוי שהוא )כולל בדוחות הכספיים(, הגשות לרשות לניירות הערך והבורסות של ארה"ב, הודעות לעיתונות, 
דיווח למשקיעים, הצהרות רישום, תזכירי הצעות, פרסומים ברשת, מצגות או הצהרות אחרות של הנתבעים במהלך 
כוללות תביעות כלשהן שהועלו על-ידי תובעי התביעה הישירה,  אינן  תקופת התביעה הייצוגית. התביעות המופטרות 
אשר )1( לא ביטלו את תביעתם וגם )2( ביקשו להיכלל בקבוצת הפשרה על-ידי הגשת טופס הוכחת תביעה וכתב וויתור 
מלא בזמן. תביעות מופטרות גם אינן כוללות תביעות לאכיפת הפשרה ותנאי הסדר הפשרה, וכל תביעה תלויה ועומדת 
נוכחית נגד הנתבעים בבתי המשפט של ישראל בהתבסס על רכישות של סחר במניות רגילות בבורסה לניירות ערך בתל 
אביב, או כל תביעה שהוגשה כתביעה נגזרת. למען הסר ספק, תביעות שלא הופטרו כאלה כוללות את התביעות שהועלו 
)ישראל(  לייטקום  יפו מחוזי(,   - )תל אביב   17017-11-16 ואח', מס'  בע"מ,  פרמצבטיות  תעשיות  טבע  נ'  ואח'  בתיקגת 
בע"מ נ' טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ, ואח', מס' 5407-09-17 )תל אביב - יפו מחוזי(, והתביעות הנגזרות המאוחדות 

בישראל בתיקשניידר נ' טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ, ואח' מס' 1944-03-20.

"נתבעים מופטרים" פירושם כל הנתבעים והצדדים הקשורים הרלוונטיים.  .3

4.  "צדדים קשורים" פירושם, לפי העניין, כל אחד מהבאים: )א( כל אחד מהנתבעים, כולל כל הנתבעים שצוינו קודם לכן 
בתובענה זו; )ב( כל אחד מחברי קבוצת הפשרה, נציגי הקבוצה, והעו"ד של נציגי הקבוצה; )ג( חברות האם הנוכחיות 
והקודמות, חברות מסונפות, חברות בת, חטיבות משנה, הדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים, שותפים כלליים ושותפים 
מוגבלים, ויורשים בעלי עניין, כולל, ללא הגבלה, כל אדם אשר לו אדם בתת-חלק )א( ו-)ב( הוא בעל זכות שליטה או 
כוח,  מיופי  נאמנים,  יורשים, מורשים,  בני משפחה מדרגה ראשונה,  )ד(  וגם  זכות שליטה מתוקף תפקידם,  לו  הייתה 
מורשים, אמרכלים, קודמיהם וממשיכיהם בתפקיד, ונמחים, חברים, סוכנים, חברות בת, עובדים, נושאי משרה, מנהלים, 
דירקטורים, שותפים כלליים, שותפים מוגבלים, עורכי דין, נציגים, עיזבונות, חטיבות, מנהלי עיזבון, משפים, מבטחים 

ומבטחי משנה של כל אחד מהאנשים הרשומים בתתי-חלקים )א(, )ב(, ו-)ג( של הגדרה זו, בהתאם לתפקידיהם.
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5.  "תביעות לא ידועות" פירושן )1( כל תביעה מופטרת אשר נציגי התביעה הייצוגית או חברי קבוצת הפשרה אינם יודעים 
או חושדים שהן קיימות לטובתו, לטובתה או לטובתם במועד הפטרת הנתבעים המופטרים, אשר, אילו הדבר היה ידוע 
לו, לה או להם, ייתכן שהיה משפיע על הפשרה שלו, שלה או שלהם עם הנתבעים המופטרים ועל הפטרתם, או שייתכן 
שהיה משפיע על החלטתו, החלטתה או החלטתם בנוגע להסדר הפשרה, כולל, בין היתר, באם להתנגד לפשרה זו או לא 
להתנגד לפשרה זו או לבקש לא להיכלל בקבוצת הפשרה, וכן )2( כל הפטרה של טענות הנתבעים שהנתבעים המופטרים 
אינם יודעים או חושדים שהן קיימות לטובתו, לטובתה או לטובתם במועד ההפטרה, אשר, אילו הדבר היה ידוע לו, לה 
או להם, ייתכן שהיה זה משפיע הפשרה שלו, שלה או שלהם עם נציגי הפשרה וחברי קבוצת הפשרה והפטרתם. ביחס 
לכל תביעה מופטרת, והפטרת טענות הנתבעים, הצדדים המופטרים מתנים ומסכימים כי, בתאריך הכניסה לתוקף, נציגי 
התביעה הייצוגית והנתבעים המופטרים יוותרו במפורש, ומתוקף פסק הדין, כל אחד מחברי קבוצת הפשרה ייחשב כמי 
שוויתר מפורש על ההוראות, הזכויות, וההטבות של סעיף 1542 של החוק האזרחי של קליפורניה וכל חוק של כל מדינה 
או טריטוריה של ארצות הברית, או עקרון החוק המקובל שדומה, בר השוואה, או שווה ערך לסעיף 1542 לחוק האזרחי 

של קליפורניה, אשר קובע כי:

פטור כללי אינו חל על טענות שהנושה או הצד הפוטר אינם יודעים עליהן או חושדים בקיומן לטובתו או לטובתה בעת 
מתן הפטור, אשר אילו הדבר היה ידוע לו או לה היה זה משפיע באופן מהותי על ההסדר שלו או שלה עם החייב או 

הצד המופטר.

נציגי התביעה הייצוגית, חברי קבוצת הפשרה, והנתבעים המופטרים עשויים בעתיד לגלות עובדות בנוסף לעובדות או בשונה 
מהעובדות שידועות לו, לה או להם או בהן הוא, היא או הם מאמין/מאמינה/מאמינים כעת כאמיתה ביחס לנושא של התביעות 
המופטרות, אך נציגי התביעה הייצוגית והנתבעים המופטרים מתפשרים ופוטרים במפורש, וכל אחד מחברי בקבוצת הפשרה, 
בתאריך הכניסה לתוקף, ומתוקף פסק הדין, ייחשב שני שהתפשר וויתר באופן מלא, סופי ולנצח על כל התביעות המופטרות, 
הידועות או לא ידועות, חשודות או לא חשודות, תלויות או שאינן תלויות, שנמסרו או שלא נמסרו, בשלות או שלא בשלות, בין 
אם נסתרות או לא נסתרות, שקיימות כעת או שהיו קיימות עד כה, על סמך כל תיאוריה של החוק או דיני היושר שקיימים כעת 
או שעומדים להיות קיימים בעתיד, כולל, בין היתר, התנהגות שהיא רשלנית, בכוונה תחילה, בזדון או שלא בזדון, או הפרה של 
חובה, חוק או כלל כלשהם, ללא קשר לגילוי בדיעבד או קיומם של עובדות שונות או נוספות מעין אלה. נציגי התביעה הייצוגית 
נדון בנפרד  כי הוויתור דלעיל  ייחשבו מתוקף פסק הדין כמי שאישרו  והנתבעים שהופטרו מאשרים, וחברי קבוצת הפשרה 

ומהווה מרכיב מרכזי בפשרה שוויתור זה הוא חלק ממנה.

6.  כתב ויתור זה לא יהיה בתוקף אלא אם כן ועד אשר בית המשפט יאשר את הפשרה שנקבעה בתניה ויכנס לתוקף בתאריך 
הקובע.

7.  אני )אנחנו( מתחייב/ים בזאת ומצהיר/ים בזאת כי לא המחיתי/המחינו או העברתי/העברנו או התכוונתי/התכוונו להמחות 
או להעביר, מרצון או שלא מרצון, כל עניין שהופטר בעקבות ויתור זה או כל חלק ממנו.

טבע  של  ערך  בניירות  )שלנו(  שלי  העסקאות  כל  על  מידע  כללתי/כללנו  כי  בזאת  ומתחייב/ים  מצהיר/ים  )אנחנו(  8.  אני 
שהתרחשו במהלך תקופת התביעה הייצוגית וכן על מספר ניירות הערך של טבע המוחזקים על ידי )על ידינו( בעת פתיחת 

המסחר ב-6 בפברואר 2014 וסגירת המסחר בתאריכים המבוקשים לעיל.

רשות  חוק  של   3406)a()1()C( סעיף  להוראות  במקור בהתאם  מס  לניכוי  כפוף/ים  )אנחנו( מאשר/ים שאינני/איננו  9.  אני 
המיסים של ארה"ב.

הערה: אם רשות המיסים של ארה"ב הודיעה לך שאתה כפוף לניכוי דחוי של מס במקור, אנא מחק בקו חוצה את המלל שאומר 
שאינך כפוף ניכוי דחוי של מס במקור באישור לעיל.
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אני מצהיר בכפוף לעונשים הקבועים בחוקי ארצות הברית בגין מתן עדות שקר כי המידע הנ"ל שסופק על ידי החתום מטה 
הוא נכון ומדויק.

נחתם  ביום 
)חודש/שנה(  

. ב  , 
)מדינה/מדינה( )עיר(   

חתימת התובע המשותף, אם קייםחתימת התובע

שם התובע המשותף באותיות דפוס, אם קייםשם התובע באותיות דפוס

תפקידו/תפקידם של האדם/האנשים החותמים )לדוגמה, רוכש מוטב, מנהל או אמרכל(

עיבוד מדויק של תביעות מדויק אורך פרק זמן ניכר. תודה על סבלנותך.

 WWW. TEVASECURITIESLITIGATION.COM יש להגיש טופס הוכחת תביעה וכתב ויתור זה באופן מקוון בכתובת
לא יאוחר מה-17 במאי 2022, או, אם נשלח בדואר, עליו לשאת תאריך חותמת דואר או להתקבל לא יאוחר מה-17 במאי 2022.
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1.  אנא חתום על ההצהרה והשחרור שלעיל.
זו מוגשת בשם תובעים משותפים, אז שניהם   2.  אם תביעה 

חייבים לחתום.
זכור לצרף עותקים של מסמכים תומכים, אם ישנם.  .3

4.  אין לשלוח מסמכים מקוריים של תעודות.
5.  שמור ברשומות שלך עותק של הוכחת התביעה והשחרור 

ושל כל המסמכים התומכים.

6.  אם אתה מעוניין לקבל אישור קבלת על הוכחת התביעה 
והשחרור שלך, אנא שלח אותה בדואר רשום עם אישור 

מסירה.
7.  אם תעבור דירה, אנא שלח את כתובתך החדשה לכתובת 

שלהלן.
התביעה  בהוכחת  מדגיש  או  אדום  עט  עם  תכתוב  8.  אל 

והשחרור או במסמכים התומכים.

רשימת תיוג לתזכורת:


