
מובא בזאת לידיעתך כי ביום 2 ביוני2022 בשעה 10:00 ייערך שימוע בפני כבוד 
של  המחוזי  המשפט  בבית  הברית,  בארצות  מחוזי  שופט   ,Stefan R. Underhill השופט 
 Brien McMahon Federal ארצות הברית במחוז קונטיקט )“בית המשפט”(, שכתובתו
Building, 915 Lafayette Boulevard, Bridgeport, CT 06604 לצורך קביעה: )1( 
האם הסדר הפשרה המוצע של ההתדיינות, כפי שנקבע במסמך מתאריך 18 בינואר 2022, 
על סך ארבע מאות ועשרים מיליון דולר אמריקאי )$420,000,000( במזומן, ראוי להיות 
מאושר כהוגן, באופן סביר והולם כהסדר פשרה לנמנים בקבוצת התובענה הייצוגית; )2( 
האם התוכנית המוצעת לחלוקת קרן הסדר הפשרה נטו )“תוכנית ההקצאה”( הינה הוגנת, 
המבוקשים  וההוצאות  הדין  עורך  טרחת  שכר  את  לאשר  יש  האם   )3( ונאותה;  סבירה, 
לתשלום על-ידי עורך הדין המייצג את התובעים; )4( האם על מייצגי התובעים לקבל תשלום 
על פי סעיף U.S.C. § 78u-4)a()4( 15 בקשר לייצוגם בתובענה הייצוגית, ואם כן, באיזה 

סכום; וגם )5( האם יש לקבל את הסדר הפשרה המוצע.

)עם  והישויות  האנשים  כל  בשם  ייצוגית  כתובענה  אושרה  ההתדיינות 
מ-6  החל   Teva של  ערך  ניירות  להם  הוקצו  או  רכשו  אשר  מסוימות(  החרגות 
מניות  Teva” הם:  “ניירות הערך של  כולל.   ,2019 10 במאי  ועד   2014 בפברואר 
 Teva Pharmaceutical Industries Ltd. )”Teva“( American Depositary 
 Shares )”ADS“( )ISIN US8816242098; CUSIP 881624209(,
מועדפות”(  )“מניות  המרה  ובנות  מועדפות  טבע,  של  חובה  מניות   7% 
 )ISIN IL0062905489; CUSIP M8769Q 136(, ואיגרות החוב העדיפות הבאות של 
 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. )”Teva Finance“(
המבוטאות בדולרים של ארה“ב”: איגרות חוב עדיפות 1.400% עם מועד פירעון 20 
חוב  איגרות   ;)ISIN US88167AAA97; CUSIP 88167A AA9( 2018 ביולי 
 ISIN US88167AAB70;(  2019 ביולי   19 פירעון  מועד  עם   1.700% עדיפות 
21 ביולי   CUSIP 88167A AB7(; איגרות חוב עדיפות 2.200% עם מועד פירעון 
 ISIN US88167AAC53; CUSIP 88167A AC5( 2021(; איגרות חוב עדיפות 
 ISIN US88167AAD37 (  2023 ביולי   21 פירעון  מועד  עם   2.800% 
CUSIP 88167A AD3(; איגרות חוב עדיפות 3.150% עם מועד פירעון 1 באוקטובר 2026 
)ISIN US88167AAE10; CUSIP 88167A AE1(; ואיגרות חוב עדיפות 4.100% 
 )ISIN US88167AAF84; CUSIP 88167A AF8( 2046 עם מועד פירעון 1 באוקטובר

)כולן יחד, “איגרות החוב”(.

ולאפשרויות  לזכויות  בנוגע  חשוב  מידע  כולל  ההתדיינות,  של  מפורט  תיאור 
ובפשרה  הארוך  בטופס  המפורטת  העונשין  בהודעת  מופיע  לרשותך,  העומדות 
בכתובת  הזמינה  הארוך”(,  הטופס  )“הודעת  הייצוגית  התביעה  של  המוצעת 
 Epiq:או על ידי פנייה למנהל התביעות בכתובת www.TevaSecuritiesLitigation.com
 Class Action & Claims Solutions, Inc., In re Teva Securities Litigation , P.O.
Box 3565, Portland, OR 97208-3565, טלפון: 675-3124 (855), או 1-503-520-4435 

מחוץ לארה”ב וקנדה.

להגיש  עליך  נטו,  הפשרה  הסדר  קרן  מתוך  לתשלום  זכאי  להיות  מנת  על 
מ-17  יאוחר  לא  בדואר  או  אלקטרוני  באופן  שנשלח  ושחרור  תביעה  הוכחת  טופס 
לכתובת  להיכנס  נא  והשחרור,  התביעה  הוכחת  טופס  של  עותק  לקבלת   .2022 במאי 
בכתובת  התביעות  מנהל  עם  קשר  ליצור  או   www.TevaSecuritiesLitigation.com
יעמיד  הנ”ל. אם לא תגישו את טופס הוכחת התביעה והשחרור עד ה-17 במאי 2022 הדבר 

את תביעתך במצב של דחייה אפשרית ועשוי למנוע ממך לקבל תשלום כלשהו מהסדר הפשרה.

כדי שלא להיכלל בהסדר הפשרה, יש להגיש בקשה בכתב לאי-הכללה, בהתאם 
לכל ההוראות בהודעה בטופס הארוך, שתוגש באופן אלקטרוני או בדואר, לא יאוחר מה-2 

במאי 2022. אם תבקשו שלא להיכלל, לא תקבלו כל תשלום מהסדר הפשרה.

אם אתם נמנים על קבוצת התובענה הייצוגית ואינכם עושים דבר, לא תהיו 
ותהיו משוחררים  להסדר  תהיו מחויבים  לתקבולים של הסדר הפשרה, אך  שותפים 

מכל התביעות המיושבות כנגד הנתבעים, אשר יהיו פטורים מתביעות.

היועץ  של  שירותיו  את  ששכרו  תובעים  אותם  הם  ישירה’  ב’פעולה  תובעים 
המשפטי והגישו לבית המשפט את אחת מהתביעות המפורטות בנספח ב’ בהודעת הטופס 
הארוך. תאריכי היעד לעיל אינם חלים על התובעים ב’פעולה ישירה’. תובעי פעולה ישירה 
בהודעת  כמפורט  מסוימים,  צעדים  לנקוט  חייבים  הפשרה  בהסדר  להשתתף  המעוניינים 

הטופס הארוך, לא יאוחר מ-2 במאי 2022.

על מנת להגיש התנגדות לכל היבט של הסדר הפשרה, לתוכנית ההקצאה, לבקשה 
על  מענקים  לקבלת  התובעים  נציגי  לבקשת  או  והוצאות,  דין  עורך  טרחת  שכר  לקבלת 
פי סעיף U.S.C. § 78u-4)a()4( 15, יש להגיש התנגדות בכתב בהתאם לכל ההנחיות 
בהודעת הטופס הארוך, אשר התקבלה או הוגשה, ולא רק נשלחה בדואר, ביום 12 במאי 
2022 או לפני כן. אם תתנגדו לכך, אך תרצו גם להיות זכאים לתשלום, עליכם להגיש 

בזמן טופס הוכחת תביעה ושחרור.

ניתן לפנות, מלבד בהודעת הטופס הארוך, באמצעות שליחת הודעת דוא”ל לעורך 
הדין של התובענה הייצוגית באמצעות TevaSettlement@bfalaw.com או באמצעות 

פניה אל:

Joseph A. Fonti
Bleichmar Fonti & Auld LLP
7 Times Square, 27th Floor
New York, New York 10036

טלפון: 879-9418 )888(

 נא לא לפנות לבית המשפט או למשרדו של מזכיר בית המשפט 
בנוגע לשאלות הנוגעות להתדיינות זו או להודעה זו.

תאריך: 23 בפברואר 2022                        בהוראת בית המשפט:  
בית משפט מחוזי של ארצות הברית     

מחוז קונטיקט   

 Depositary מסוג  מניות   ,(”Teva”) Teva Pharmaceutical Industries Ltd. חברת  של  מקומיות  בעסקאות  להקצאה  וזוכים  רוכשים  אל: 
של  ארה”ב  של  בדולרים  המבוטאות  מסוימות  עדיפות  חוב  איגרות  ו/או  להמרה  הניתנות  מועדפות  חובה  מניות   7.00% טבע   ,Shares 
 .Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V (”Teva Finance”), בתקופה שבין 6 בפברואר 2014 ועד 10 במאי 2019, כולל.

מס’ )cv-00558 )SRU-3:17בהתדיינות על ניירות ערך של חברת טבע

אם רכשת או הוקצו לך ניירות ערך של Teva (המוגדרים להלן) מה-6 בפברואר 2014 ועד ל-10 במאי 2019, כולל, זכויותיך עשויות להיות מושפעות 
מהסדר פשרה מוצע בהתדיינות זו (”ההתדיינות”).

הודעת סיכום זו אושרה על ידי בית המשפט. לא מדובר בשידול מצד עורך דין. נא לקרוא את הודעת הסיכום הזו בקפידה ובשלמותה.

הודעת סיכום על קנס והסדר פשרה מוצע לתובענה הייצוגית

 בית משפט מחוזי של ארצות הברית 
מחוז קונטיקט


