בית המשפט המחוזי של ארצות הברית
המחוז הדרומי של פלורידה
תיק מספר 1:18-cv-23786-MARTINEZ-OTAZO-REYES
צ'רלס סטיינברג ,בשם עצמו ובשם כל האחרים
שמצבם דומה,
תובע,
נ.
 ,OPKO HEALTH, INC.פיליפ פרוסט,
אדם לוגאל וחואן רודריגז,
נתבעים.
הודעה על ) (Iמ צבן התלוי והעומד של התובענה הייצוגית וכן הפשרה
המוצעת; ) (IIדיון על הוגנות הפשרה; וכן
) (IIIבקשה להוצאות שכר טרחת עורך דין והוצאות התדיינות
בית משפט של ארצות הברית אישר הודעה זו .זו אינה בקשה מאת עורך דין.
גרסה בעברית של הודעה זו זמינה בכתובת
www.OPKOHealthSecuritiesLitigation.com
הודעה על מצבה התלוי והעומד של התובענה הייצוגית :נא לשים לב כי זכויותיך עשויות להיות
מושפעות מן התובענה הייצוגית שבכותרת לעיל )"התובענה "( המתבררת במסגרת בית המשפט המחוזי
של ארצות הברית במחוז הדרומי של פלורידה )"בית המשפט"( ,אם רכשת או השגת בדרך אחרת
מניות רגילות של  ("OPKO") OPKO Health, Inc.במהלך התקופה שבין  26בספטמבר  2013לבין
 7בספטמבר  2018כולל )"תקופת הפשרה "( וחווית נזק בקשר לכך1.
הודעת פשרה :נא שים לב כי התובעת הראשית שמונתה על ידי בית המשפט ,עמיתים קרנות הפנסיה
הוותיקות ,הגיעה בשם עצמה ובשמה של קבוצת הפשרה )כהגדרתה בסעיף  23להלן( ,לפשרה מוצעת
בתביעה של  16,500,000$במזומן.
נא קרא הודעה זו בעיון .הודעה זו מסבירה זכויות חשובות שעשויות להיות שמורות לך ,לרבות אפשרות
לקבלת תשלום מן הפשרה .אם אתה חבר בקבוצת הפשרה ,זכויותיך החוקיות יושפעו בין אם תבצע
פעולה כלשהי ובין אם לאו.

 1כל המונחים הרשומים באות גדולה אשר נעשה בהם שימוש בהודעה זו ,ואשר אינם מוגדרים באופן אחר
במסמך זה ,נושאים את המשמעויות שיוחסו להם בהסכם הפשרה המותנה מיום  26ביוני ") 2020התניה"(.
ההתניה זמינה בכתובת www.OPKOHealthSecuritiesLitigation.com.

שאלות? בקר באתר  www.OPKOHealthSecuritiesLitigation.comאו התקשר בחינם למספר
1-888-383-0345

אנשים וישויות אשר רכשו או השיגו מניות רגילות של  OPKOבמהלך התקופה שבין  26בספטמבר
 2013לבין  7בספטמבר  2018כולל ,ואשר החזיקו מניות אלו עד  13:57שעון ניו יורק ב 7-בספטמבר
 2018לכל הפחות ,עשויים להיות זכאים לתשלום מתוך הפשרה בסך  16.5מיליון דולר ,אם זו תאושר.


אם רכשת מניות רגילות של  OPKOשנסחרו בבורסה לניירות ערך בתל אביב אינך צריך להגיש
טופס תביעה על מנת להיות זכאי לתשלום .אם הפשרה תאושר ,מנהל התביעות יחלק את הכמות
הרלוונטית מתוך סכום הנטו של קרן הפשרה למשקיעים אלו דרך סוכני המניות שלהם.



אם רכשת או השגת מניות רגילות של  OPKOבכל דרך מלבד דרך הבורסה לניירות ערך
בתל אביב ,לרבות רכישות בכל בורסה לניירות ערך בארצות הברית ,לרבות הבורסה
לניירות ערך בניו יורק או הנאסד"ק ,עליך להגיש טופס תביעה על מנת שיתאפשר לך להיות
זכאי פוטנציאלי לקבלת תשלום .ראה מידע על הגשת טופס תביעה בסעיף  42להלן.

אם יש לך שאלות כלשהן לגבי הודעה זו ,הפשרה המוצעת או בכל הנוגע לזכאותך להשתתף
בפשרה ,אנא אל תיצור קשר עם בית המשפט ,הנתבעים )לרבות  (OPKOאו מייצגיהם .את כל
השאלות יש להפנות למייצג הראשי או למנהל התביעות )ראה סעיף  71להלן(.
.1

תיאור התובענה וקבוצת הפשרה :הודעה זו מתייחסת לפשרה מוצעת של תביעות במסגרת
תובענה ייצוגית מתבררת העוסקת בניירות ערך אשר הוגשה על ידי משקיעים וטוענת ,בין היתר,
כי  OPKOויושב הראש והמנכ"ל שלה ,ד"ר פיליפ פרוסט )"הנתבעים"( הפרו את חוקי ניירות
הערך של ארצות הברית ושל מדינת ישראל על ידי מתן הצהרות כוזבות ומטעות ועקב השמטות
מהותיות במהלך תקופת הפשרה .תיאור מפורט יותר של התובענה נכלל בסעיפים  22-11להלן.
הנתבעים הכחישו ,וממשיכים להכחיש ,כל אחת מן הטענות בתובענה וכל עוול שהוא .הפשרה
המ וצעת ,אם תאושר על ידי בית המשפט ,תיישב את התביעות של קבוצת הפשרה ,כהגדרתן
בסעיף  23להלן.

.2

הצהרה בדבר היפרעות קבוצת הפשרה :כפוף לאישור בית המשפט ,התובעת הראשית,
בשם עצמה ובשמה של קבוצת הפשרה ,הסכימה ליישב את התובענה בתמורה לסכום של
 16,500,000$במזומן )"סכום הפשרה"( שיופקדו לחשבון השלשה .סכום הנטו של קרן
הפשרה )כלומר ,סכום הפשרה בתוספת כל ריבית שתיצבר בגינו )"קרן הפשרה"( בניכוי
) (1מיסים כלשהם; ) (2כל עלויות בגין ההודעה ודמי ניהול; ) (3כל הוצאות התדיינות שיפסוק
בית המשפט; ) (4כל שכר טרחת עורך דין שיפסוק בית המשפט; וכן ) (5כל הוצאות ותשלומים
אחרים שיאושרו על ידי בית המשפט( יחולק בהתאם לתוכנית הקצאה שתאושר על ידי בית
המשפט .תוכנית ההקצאה המוצעת )"תוכנית ההקצאה"( מפורטת בנספח א' בסוף הודעה זו.
תוכנית ההקצאה תקבע כיצד יוקצה סכום הנטו של קרן הפשרה בין חברי קבוצת הפשרה.

.3

אומדן סכום ההיפרעות הממוצע למניה :בהתבסס על האומדן של מומחה הפיצויים של
התובעת הראשית עבור מספר המניות הרגילות של  OPKOשנרכשו במהלך תקופת הפשרה,
ואשר ייתכן כי נפגעו מן ההתנהלות הנדונה בתובענה ,ומתוך הנחה כי כל חברי קבוצת הפשרה
בוחרים להשתתף בפשרה ,ההיפרעות הממוצעת המשוערת )לפני הפחתת תשלומים ,הוצאות
ועלויות כלשהם שאושרו על ידי בית המשפט כמתואר במסמך זה( היא  0.05$למניה שנפגעה.
עם זאת ,על חברי קבוצת הפשרה לשים לב כי ההיפרעות הממוצעת המצוינת לעיל היא
בבחינת אומדן בלבד .חלק מחברי קבוצת הפשרה עשויים לפרוע סכום גבוה או נמוך יותר
מאשר הסכום המשוער בתלות ,בין גורמים אחרים ,בזמן והמחירים שבהם הם רכשו את
מניותיהם ,או מכרו אותן ,ועל פי המספר והערך הכוללים של טפסי תביעה תקפים שהוגשו.
חלוקות לחברי קבוצת הפשרה יבוצעו על בסיס תוכנית ההקצאה המפורטת בנספח א ',או
תוכנית הקצאה אחרת כפי שיצווה בית המשפט.

.4

סכום פיצויים ממוצע למניה :הצדדים אינם מסכימים על סכום הפיצויים הממוצע למניה רגילה
של  OPKOשיהיה ניתן לפירעון אם התובעת הראשית תזכה בתובענה .בין השאר ,הנתבעים
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מכחישים בתוקף את הטענה כי הם הפרו את חוקי ניירות הערך הפדרליים ,או כי חברי קבוצת
הפשרה חוו נזקים כלשהם כתוצאה מהתנהלותם לכאורה.
.5

שכר טרחת עורך דין והוצאות מבוקשות :מייצגי התובעים ,המנהלים את התובענה על בסיס
מותנה לחלוטין ,לא קיבלו כל תשלום של שכר טרחת עורך דין תמורת ייצוג קבוצת הפשרה,
ושילמו מקדמות לכיסוי ההוצאות ההכרחיות שנגרמו לניהול תובענה זו .המייצג הראשי יבקש
מבית המשפט שיפסוק שכר טרחת עורך דין עבור כל מייצגי התובעים בשיעור של  20%מקרן
הפשרה 2.בנוסף ,המייצג הראשי יבקש תשלום של הוצאות התדיינות ששולמו או נצברו על ידי
מייצגי התובעים בקשר לביסוסה של התביעה ,ביצועה ויישובה בסכום שלא יעלה על
 , $300,000אשר עשוי לכלול בקשה לתשלום העלויות וההוצאות הסבירות שנצברו על ידי
המייצג הראשי בקשר ישיר לייצוג קבוצת הפשרה ,על פי חוק הרפורמה בליטיגציית ניירות ערך
פרטיים של  .1995 ("PSLRA"), 15 U.S.Cסעיף ) .78(a)(4כל תשלומי שכר טרחה והוצאות
שיפסוק בית המשפט ישולמו מתוך קרן הפשרה .חברי קבוצת הפשרה אינם נושאים באחריות
אישית לכל תשלומי שכר טרחה או הוצאות מסוג זה .העלות הממוצעת המשוערת עבור
תשלומים והוצאות מסוג זה ,אם בית המשפט יאשר את בקשת התשלומים וההוצאות של המייצג
הראשי כאמור ,היא  $0.01למניה שנפגעה.

.6

זהות נציגי עורכי הדין :התובעת הראשית וקבוצת הפשרה מיוצגים על ידי מר ג'ון ריציו-המילטון
ממשרד Bernstein Litowitz Berger & Grossmann LLP, 1251 Avenue of the
Floor, New York, NY 10020, 1-800-380-8496,
Americas, 44th
.settlements@blbglaw.com

.7

סיבות לפשרה :הסיבה העיקרית של המייצג הראשי להגעה לפשרה היא ההיפרעות המהותית
והוודאית בעבור קבוצת הפשרה ,ללא הסיכון או העיכובים הכרוכים בהתדיינות נוספת .יתרה
מכך ,יש להחשיב את ההיפרעות המהותית שתוענק במסגרת הפשרה כנגד הסיכון המשמעותי
שלפיו תושג היפרעות קטנה יותר  -או אף היפרעות כלל  -לאחר התנגדות לבקשות ,הבאת
התובענה למשפט והערעורים שסביר כי יוגשו בעקבות המשפט .תהליך זה היה צפוי להימשך
מספר שנים .הנתבעים ,אשר מכחישים את כל ההאשמות וכל עוול ,נכנסים לפשרה רק כדי
להיפטר מחוסר הוודאות ,הנטל וההוצאות הכרוכים בהתדיינות ממושכת נוספת.

זכויותיך ואפשרויותיך החוקיות בפשרה:
אם רכשת מניות רגילות של
 OPKOבבורסה לניירות
ערך בארה"ב ,הגש טופס
תביעה חתום בחותמת דואר
לא יאוחר מיום  26בינואר
.2021

הדרך היחידה להיות זכאי לקבלת תשלום מקרן הפשרה בהתבסס על
רכישות שלך של מניות רגילות של  OPKOהנסחרות בבורסה לניירות
ערך בארה"ב )לרבות הבורסה לניירות ערך בניו יורק או נאסד"ק( ,או
כל רכישה או השגה של מניות רגילות של  OPKOבכל אמצעי אחר
מלבד בבורסה לניירות ערך בתל אביב היא הגשת טופס תביעה חתום
בחותמת דואר עד יום  26בינואר .2021
אינך נדרש להגיש טופס תביעה כדי להיות זכאי לתשלום בהתבסס על

 2מייצגיהם של התובעים כוללים את המייצג הראשי שמונה על ידי בית המשפטBernstein Litowitz Berger & ,
") Grossmann LLPהמייצג הראשי"(; מייצגי הקישור ;Saxena White P.A. ,והמייצגים הישראלים שהביאו
תו בענה ייצוגית קשורה הטוענת להפרות של חוקי ניירות ערך ישראליים בישראל ,משרדי עורכי הדין קלעי-רוזן
ומנור -שמש ,אשר יסייעו למייצג הראשי בעניינים הקשורים לחלוקת קרנות הפשרה לחברי קבוצת הפשרה שרכשו
מניות רגילות של  OPKOבבורסה לניירות ערך בתל אביב.
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רכישות של מניות רגילות של  OPKOשנסחרות בבורסה לניירות ערך
בתל אביב.
תוכל להוציא את עצמך
מקבוצת הפשרה על ידי
הגשת בקשה בכתב
להוצאה מן הקבוצה ,כך
שהיא תתקבל לא יאוחר
מיום  24בנובמבר .2020

אם תוציא את עצמך מקבוצת הפשרה ,לא תהיה זכאי לקבל כל תשלום
מקרן הפשרה .זו האפשרות היחידה המאפשרת לך להיות חלק מכל
תביעה אחרת ,אי פעם ,נגד כל אחד מהנתבעים או המשוחררים של
הנתבעים האחרים בנוגע לטענות התובעים המשוחררות .עם זאת,
עליך להבין כי כל תביעה מסוג זה עשויה שלא להיות בעתה על פי דיני
ההתיישנות ודיני מניעת הגשת תביעות החלים.

להתנגד לפשרה על ידי
הגשת התנגדות בכתב כך
שהיא תתקבל לא יאוחר
מיום  24בנובמבר .2020

אם אינך מרוצה מן הפשרה המוצעת ,תוכנית ההקצאה המוצעת או
הבקשה לשכר טרחת עורך דין והוצאות התדיינות ,תוכל לפנות בכתב
לבית המשפט ולהסביר מדוע אינך מרוצה מהן .לא תוכל להתנגד
לפשרה ,לתוכנית ההקצאה או לבקשה לתשלומים והוצאות אלא אם
אתה חבר בקבוצת הפשרה ולא הוצאת את עצמך מקבוצת הפשרה.

להגיע לדיון ביום 15
בדצמבר  2020בשעה
 13:30שעון מזרח ארה"ב,
ולהמציא הודעה על כוונה
להופיע ,כך שזו תתקבל לא
יאוחר מיום  24בנובמבר
.2020

הגשת התנגדות בכתב והודעה על כוונה להופיע עד יום  24בנובמבר
 2020מאפשרת לך לדבר בבית המשפט ,על פי שיקול דעתו של בית
המשפט ,על אודות הוגנות הפשרה המוצעת ,תוכנית ההקצאה ו/או
הבקשה לשכר טרחת עורך דין והוצאות ההתדיינות .על פי שיקול דעתו
של בית המשפט ,ייתכן כי הדיון ביום  15בדצמבר  2020ייערך באופן
טלפוני או בשיחת וידאו )ראה סעיף  59להלן( .אם תגיש התנגדות
בכתב ,תוכל )אך לא תהיה מחויב( להשתתף בדיון וכן ,על פי שיקול
דעתו של בית המשפט ,לדבר בבית המשפט בעניין התנגדותך.

לא לעשות דבר.

א ם אתה חבר בקבוצת הפשרה ולא תנקוט כל פעולה ,תישאר חבר
בקבוצת הפשרה ומכאן שתוותר על זכותך לתבוע בנוגע לטענות
שאותן תיישב הפשרה ותהיה מחויב לכל פסקי הדין או הצווים שעליהם
יחליט בית המשפט בנושא התובענה.
בנוסף ,אם לא תגיש טופס תביעה לא תהיה זכאי לכל תשלום מתוך
החלק בפשרה שאתה עשוי להיות זכאי לו על בסיס רכישות של מניות
רגילות של  OPKOבבורסות לניירות ערך בארה"ב) .אם אתה זכאי
לחלק מן הפשרה על בסיס רכישות של מניות רגילות של OPKO
בבורסה לניירות ערך בתל אביב ,תוכל לקבל תשלום זה מבלי להגיש
טופס תביעה(.

מה מכילה הודעה זו
מדוע קיבלתי הודעה זו?  ................................................................................................עמוד 5
במה עוסק תיק זה?  .....................................................................................................עמוד 6
כיצד אדע אם אני מושפע מן הפשרה?
מי נכלל בקבוצת הפשרה?  ......................................................................................עמוד 7
מהן סיבותיה של התובעת הראשית לפשרה?  ...................................................................עמוד 8
מה היה עלול לקרות אם לא הייתה מושגת פשרה?  ...........................................................עמוד 9
כיצד חברי קבוצת הפשרה מושפעים מן התובענה
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ומן הפשרה?  ......................................................................................................עמוד 10
כיצד אוכל להשתתף בפשרה? מה עליי לעשות?  .............................................................עמוד 12
מה יהיה סכום התשלום עבורי?  ...................................................................................עמוד 12
מהו התשלום אותו מבקשים עורכי הדין של קבוצת הפשרה?
כיצד ישולם שכר טרחת עורכי הדין?  ........................................................................עמוד 13
מה אם איני רוצה להיות חבר בקבוצת הפשרה?
כיצד אוכל להוציא את עצמי?  .................................................................................עמוד 14
מתי והיכן יחליט בית המשפט האם לאשר את
הפשרה? האם עליי להגיע לדיון? האם אוכל לדבר
בדיון אם איני מרוצה מן הפשרה?  ...........................................................................עמוד 14
מה אם קניתי מניות בשם מישהו אחר?  .........................................................................עמוד 17
האם אוכל לראות את תיק בית המשפט?
עם מי עליי ליצור קשר אם יהיו לי שאלות?  .................................................................עמוד 17
נספח א' :תוכנית ההקצאה  ...........................................................................................עמוד 19
מדוע קיבלתי הודעה זו?
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בית המשפט הורה לשלוח אליך הודעה זו ,מכיוון שייתכן שאתה או מישהו מבני משפחתך או
חשבון השקעות שאתה משמש אפוטרופוס עבורו רכשתם ,או השגתם בדרך אחרת ,מניות
רגילות של  OPKOבמהלך תקופת הפשרה .בית המשפט הורה לנו לשלוח אליך הודעה זו מכיוון
שבתור חבר פוטנציאלי בקבוצת הפשרה ,שמורה לך הזכות להיות מעודכן באשר לאפשרויותיך
לפני פסיקת בית המשפט בנוגע לפשרה המוצעת .בנוסף ,שמורה לך הזכות להבין כיצד תובענה
ייצוגית זו עשויה להשפיע באופן כללי על זכויותיך החוקיות .אם בית המשפט יאשר את הפשרה
ואת תוכנית ההקצאה )או תוכנית הקצאה אחרת כלשהי( ,מנהל התביעות שנבחר על ידי
התובעת הראשית ואושר על ידי בית המשפט יבצע תשלומים בהתאם לפשרה לאחר הכרעה
בכל ההתנגדויות והערעורים.

.9

מטרת הודעה זו היא ליידע אותך לגבי קיומו של תיק זה ,כי מדובר בתובענה ייצוגית ,כיצד אתה
עלול להיות מושפע ממנו וכיצד להוציא את עצמך מקבוצת הפשרה ,אם תחפוץ בכך .בנוסף,
ההודעה נשלחת אליך כדי ליידע אותך לגבי תנאי הפשרה המוצעת ולגבי הדיון שיערוך בית
המשפט כדי לבחון את ההוגנות ,הסבירות וההלימה של הפשרה ,תוכנית ההקצאה המוצעת
וב קשת המייצג הראשי לפסיקת שכר טרחת עורך דין והוצאות התדיינות )"דיון הפשרה"( .ראה
סעיפים  60-59להלן לפרטים אודות דיון הפשרה ,לרבות תאריך ומיקום הדיון.

 .10פרסום הודעה זו אינה מהווה ביטוי של כל דעה על ידי בית המשפט בנוגע לביסוס לכל טענה
בתובענה ,ובית המשפט טרם החליט האם לאשר את הפשרה .אם בית המשפט יאשר את
הפשרה ותוכנית הקצאה כלשהי ,אזי התשלומים לתובעים מורשים זכאים יבוצעו לאחר הכרעה
בערעורים כלשהם ולאחר השלמת עיבודן של כל התביעות .אנא התאזר בסבלנות שכן תהליך
זה עשוי להימשך זמן מה עד להשלמתו.
במה עוסק תיק זה?
 OPKO .11הוא תאגיד ממדינת דלאוור ,ארה"ב ,שמניותיו נסחרות בציבור ומקום העסקים המרכזי
שלו הוא במדינת פלורידה .במהלך תקופת הפשרה ,מניות רגילות של  OPKOנסחרו הן
בבורסות לניירות ערך בארה"ב והן בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
 OPKO .12היא חברת שירותי בריאות מגוונת .בנוסף לפיתוח מוצרי החברה עצמה ,לעתים תכופות
 OPKOרוכשת או נוטלת החזקות משמעותיות בחברות שירותי בריאות קטנות יותר המתמקדות
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לכאורה בפיתוח מוצרים חדשים .במהלך תקופת הפשרה OPKO ,ויושב הראש והמנכ"ל ,ד"ר
פרוסט ,תיארו את השקעותיה של  OPKOב"חברות בשלבים מוקדמים" כ"אסטרטגיות" וציינו כי
השקעות אלו נועדו לייצר צמיחה ומכך ערך עבור בעלי המניות של .OPKO
 .13ביום  7בספטמבר  ,2018הוועדה לניירות ערך ולבורסות בארצות הברית )" ("SECהגישה
תלונה שלפיה  OPKOוד"ר פרוסט ,לצד אחרים ,סייעו לאחרים להפר את חוקי ניירות הערך
הפדרליים של ארצות הברית ,א ו הפרו חוקים מעין אלו בעצמם ,לכאורה על ידי השתתפות
בתוכניות שנועדו לבצע מניפולציה במחירי המניות של שתי חברות שירותי בריאות מתפתחות.
 .14מחירן של המניות הרגילות של  OPKOירד באופן חד לאחר שתלונת  SECפורסמה לציבור
בשעה  13:57לערך שעון ניו יורק ביום  7בספטמבר  .2018המסחר במניות רגילות של OPKO
בבורסות בארה"ב הופסק בשעה  14:34לערך ב 7-בספטמבר  .2018כאשר המסחר במניות
רגילות של  OPKOבבורסות בארה"ב חודש ביום  14בספטמבר  ,2018מחירן של המניות
הרגילות של  OPKOירד עוד יותר3.
 .15ב 14-בספטמבר  ,2018התובענה נפתחה בהגשת תלונה עבור תובענה ייצוגית בבית המשפט
המחוזי של ארצות הברית במחוז הדרומי של פלורידה ,שכונתה Steinberg v. OPKO Health,
 ,et al. Inc. Inc.,מספר .1:18-cv-23786-JEM
 .16על פי דעתו והוראתו מיום  10באפריל  ,2019בית המשפט מינה את עמיתים קרנות הפנסיה
הוותיקות כתובעת הראשית בתובענה ואישר את בחירת התובעת הראשית במשרד Bernstein
 Litowitz Berger & Grossmann LLPכמייצג הראשי.
 .17ביום  3במאי  ,2019התובעת הראשית הגישה את התלונה המגובשת עבור התובענה הייצוגית שלה
)"התלונה"( ובה הוצגו טענות כנגד הנתבעים תחת סעיף  (b)10לחוק הבורסות לניירות ערך של
") 1934חוק הבורסות"( וצו  10b-5על פי חוק זה ,כנגד ד"ר פרוסט תחת סעיף  (a)20לחוק
הבורסות ונגד הנתבעים על הפרת חוק ניירות ערך הישראלי ,תשכ"ח ,1968-עבור רכישות שבוצעו
בבורסה לניירות ערך של תל אביב .טענות אלה התבססו על ההצהרות הכוזבות והמטעות באופן
מהותי ועל השמטת המידע המהותי לכאורה על ידי הנתבעים בקשר להשקעותיה של OPKO
בחברות בשלבים מוקדמים.
 .18בנוסף ,תובענה ייצוגית מקבילה הוגשה בישראל על פי הוראות חוק ניירות ערך הישראלי עבור
רוכשי מניות רגילות של  OPKOבבורסה לניירות ערך של תל אביב ,אך תיק זה נסגר.
 .19ביום  17ביוני  ,2019הנתבעים הגישו את בקשתם לדחות את התלונה .ביום  19ביולי ,2019
התובעת הראשית הגישה את מסמכיה בהתנגדות לבקשה וביום  19באוגוסט  2019הנתבעים
הגישו את מסמכי התגובה שלהם .התובעת הראשית ביקשה רשות להגיש תגובה נוספת ביום 27
באוגוסט  ,2019הנתבעים הגישו את התנגדותם ב 29-באוגוסט  2019והתובעת הראשית הגישה
את מסמכי התגובה שלה ביום  5בספטמבר  .2019בית המשפט אישר את בקשת התובעת
הראשית להגיש תגובה נוספת ביום  14בפברואר  2020והתובעת הראשית הגישה את התגובה
הנוספת שלה ביום  21בפברואר .2020
 .20ביום  17בדצמבר  2019הצדדים השתתפו בגישור יומי מלא ,שבו שימש ג'ד מלניק מארגון JAMS
כמגשר .לאחר חודשים נוספים של דיון ומשא ומתן שתווך על ידי מר מלניק ,הגיעו הצדדים ב28-
במאי  2020להסכם עקרוני ליישב ולפטור מכל טענה ,בתמורה לתשלום במזומן של ,16,500,000$
 3יום שישי 7 ,בספטמבר  ,2018לא היה יום מסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב .היום הראשון שבו נסחרו מניות
רגילות של  OPKOבבורסה לניירות ערך של תל אביב ,לאחר גילויה של תלונת  ,SECהיה  13בספטמבר 2018
ומחיר המניות הרגילות של  OPKOירד בבורסה זו באופן חד באותו יום.
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כפוף לתנאים והתניות מסוימים ולהוצאתו לפועל של הסכם פשרה מותנה "ארוך" תקני ומסמכים
קשורים.
 .21ביום  26ביוני  , 2020חתמו הצדדים על הסכם הפשרה המותנה אשר מגדיר את התנאים
בכתובת
זמינה
ההתניה
הפשרה.
של
וההתניות
www.OPKOHealthSecuritiesLitigation.com.
 .22ביום  4בספטמבר  ,2020בית המשפט אישר באופן מקדמי את הפשרה ,אישר את הפצת
הודעה זו לחברי קבוצת הפשרה ,ואף קבע תאריך לדיון הפשרה על מנת להכריע האם להעניק
אישור סופי לפשרה.
כיצד אדע אם אני מושפע מן הפשרה?
מי נכלל בקבוצת הפשרה?
 .23אם אתה חבר בקבוצת הפשרה ,אתה כפוף לפשרה אלא אם תבקש לצאת ממנה בעיתוי
המתאים .קבוצת הפשרה מורכבת מן הבאים:
כל האנשים והישויות אשר רכשו ,או השיגו בדרך אחרת ,מניות רגילות של OPKO
במהלך התקופה שבין  26בספטמבר  2013לבין  7בספטמבר  2018כולל )"תקופת
הפשרה"( ,לרבות ומבלי הגבלה בבורסה לניירות ערך המבוססת בארה"ב )לרבות
הבורסה לניירות ערך בניו יורק ונאסד"ק( או בבורסה לניירות ערך בתל אביב ,ואשר
ניזוקו בקשר לכך.
בקבוצת הפשרה לא נכללים ) (1הנתבעים; ) (2בכירי  OPKOומנהליה כיום ובמהלך תקופת הפשרה;
) (3בני המשפחה הקרובה של כל אחד מאישים אלו שאינם כלולים; ) (4נציגיהם החוקיים ,יורשיהם,
סוכניהם ,שותפיהם או מוטביהם של כל אחד מאישים או ישויות אלו שאינם כלולים; וכן ) (5כל ישות שבה
יש לצד כלשהו שאינו כלול זיקת שליטה ,או שהייתה לו זיקת שליטה בה במהלך תקופת הפשרה .בנוסף
לא נכללים בקבוצת הפשרה כל האנשים או הישויות המוציאים את עצמם ,על ידי הגשת בקשה להוצאה מן
הקבוצה בהתאם לדרישות המפורטות בהודעה זו .ראה "מה אם איני רוצה להיות חבר בקבוצת הפשרה?
כיצד אוכל להוציא את עצמי?" בעמוד  14להלן.
לתשומת לב :קבלת הודעה זו אין פירושה בהכרח שאתה חבר בקבוצת הפשרה ,או שתהיה זכאי
לתשלום מן הפשרה.
מהן סיבותיה של התובעת הראשית לפשרה?
 .24התובעת הראשית והמייצג הראשי סוברים כי קיים בסיס לטענות שהועלו כנגד הנתבעים .עם
זאת ,הם מכירים בכך שהתדיינות ממושכת בתובענה על ידי הבקשה המתבררת לדחייה ,בקשה
לאישור הקבוצה ,בקשה לשיפוט מהיר ,משפט וערעורים פוטנציאליים הציגה מספר סיכונים
משמעותיים לביסוס החבות והנזקים ,וכן סיכונים הקשורים להיפרעות הסכום שייפסק .בנוסף,
התובעת הראשית והמייצג הראשי מכירים גם בכך ,שהליכים ממושכים יהיו יקרים ויארכו זמן רב
ובכך ייעכבו כל היפרעות פוטנציאלית למשך מספר שנים.
 .25התובעת הראשית התעמתה עם סיכונים משמעותיים לביסוס חבות ולהוכחת נזקים בתובענה זו.
התובעת הראשית ניצבה ,באופן ספציפי ,מול אתגרים בהוכחה כי הנתבעים הציגו הצהרות
כוזבות ומטעות באופן מהותי או השמטות מהותיות ,וכי הנתבעים העלו את ההצהרות הכוזבות
או ההשמטות בכוונת מרמה או היו רשלניים כאשר העלו אותן .הנתבעים טוענים כי תלונת SEC
שהובילה לתובענה זו זיהתה אדם אחר כאסטרטג המרכזי שארגן לכאורה את תוכניות
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המניפולציה במניות והכילה האשמות דלות בלבד בנוגע למעורבותם של  OPKOושל ד"ר
פרוסט ,וללא האשמה שלפיה המשקיעים של  OPKOהולכו שולל .הנתבעים טוענים כי
ההאשמות בתלונת  SECלגבי מעורבותם של  OPKOושל ד"ר פרוסט היו פגומות מבחינה
עובדתית וכי העובדות בפועל אינן תומכות בטענות התובעת הראשית להונאה ,וכי אלה מדגימות
כי הנתבעים לא היו מודעים למניפולציה לכאורה במניות .לדוגמה ,הנתבעים יכולים להצביע על
העובדה שתאגיד  OPKOלא מכר כול מניות של שתי החברות הנדונות ,ד"ר פרוסט לא מכר אף
מניות של אחת משתי החברות הנידונות ומכר כמויות קטנות בלבד של אחזקותיו בחברה
השנייה ,וכי שני הנתבעים המשיכו להשקיע באופן ניכר בחברות לאחר המניפולציה כביכול
במניות ,וטוענים כי לאור עובדות אלו בלתי סביר שהנתבעים היו מעורבים בתוכנית וכי העובדות
מערערות כל הסקה שלפיה הם פעלו ביודעין .יתרה מכך OPKO ,וד"ר פרוסט יישבו את תלונת
 SECעל ידי יישוב טענות פחותות יותר שניתנות להוכחה על ידי אחריות חמורה ,או שלא כללו
מרכיב של פעולה ביודעין )כנדרש עבור טענות ההונאה בתובענה זו( ,ואף ביחס לטענות אלו
 OPKOוד"ר פרוסט לא הודו בשום עוול .לבסוף ,הנתבעים גורסים כי התובעת הראשית אינה
יכולה להוכיח סיבתיות להפסד ,שכן תלונת  SECהכילה האשמות בלתי מוכחות בלבד והעובדות
בבסיס תלונת  SECעל אודות ההשקעות של  OPKOושל ד"ר פרוסט בחברות שמניותיהן עברו
מניפולציה לכאורה ,היו כבר ידועות לשוק ולכן תלונת  SECאינה יכולה להוות גילוי מתקן של
ההצהרות הכוזבות לכאורה.
 .26בנוסף ,התובעת הראשית ניצבה בפני סיכונים משמעותיים להיפרעות של כל סכום שייפסק אשר
גדול באופן משמעותי מן הפשרה .הביטוח של  OPKOהיה מוגבל והיווה נכס מתכלה שהיה
ממשיך להיות מופחת לו הייתה ההתדיינות נמשכת .יתרה מכך ,קיים סכסוך גלוי לציבור בין
הנתבעים למבטחיהם בנוגע לכיסוי ,אשר לו היה מגיע להתדיינות ומוכרע לרעת  ,OPKOלא היה
מותיר דבר מן הביטוח זמין לקבוצה בתובענה זו .ל OPKO-עצמה היה מלאי מזומנים מוגבל
בלבד לתרום לכל פשרה או היפרעות אחרת .לו היה הביטוח הזמין מופחת עוד יותר בשל עלויות
ההתדיינות הממושכת ,או שלא היה זמין כתוצאה מסכסוך הכיסוי ,הקבוצה הייתה עלולה לפרוע
סכום נמוך באופן משמעותי מן הפשרה ,או לא לפרוע כספים כלל .בכל מקרה ,כל היפרעות מסוג
זה לא הייתה משולמת לקבוצת הפשרה למשך מספר שנים.
 .27בקצרה ,התובעת הראשית התעמתה עם סיכונים בכך שהתיק היה עלול להידחות במלואו או
בחלקו הגדול בהתבסס על פסיקות בית משפט שליליות ,לרבות בבקשת הנתבעים לדחייה,
בקשת התובעת הראשית לאישור הקבוצה ,ערעור על הענקת אישור לקבוצה ,בקשת הנתבעים
לשיפוט מהיר ,במשפט או בערעור לאחר מתן פסק הדין .יתרה מזו ,גם אם התובעת הראשית
הייתה מצליחה להוביל את התיק לפסיקת דין ,הסיכונים הכרוכים בביטוח המתכלה של OPKO
היו עלולים בכל זאת להגביל כל היפרעות סופית ,וסביר כי כל היפרעות לא הייתה מובטחת
למשך מספר שנים מהיום.
 .28לא ור סיכונים אלו ,סכום הפשרה ודחיפות ההיפרעות עבור קבוצת הפשרה ,התובעת הראשית
והמייצג הראשי סוברים כי הפשרה המוצעת היא הוגנת ,סבירה והולמת וכי היא מיטיבה עם
קבוצת הפשרה .התובעת הראשית והמייצג הראשי סוברים כי הפשרה מספקת הטבה
משמעותית לקבוצת הפשרה ,שעומדת על סכום של  $16,500,000במזומן )לפני ניכוי הניכויים
השונים המתוארים בהודעה זו( ,בהשוואה לסיכון שהטענות בתובענה יניבו היפרעות קטנה יותר
או לא יניבו היפרעות כלל ,לאחר שיפוט מהיר ,משפט וערעורים ,שסביר שהיו אורכים מספר
שנים בעתיד.
 .29הנתבעים הכחישו בתוקף ,וממשיכים להכחיש ,את כל הטענות שהועלו נגדם בתובענה
ומכחישים כי קבוצת הפשרה נפגעה או סבלה מנזקים כלשהם כתוצאה מן ההתנהלות שבה הם
מואשמים בתובענה .הנתבעים הכחישו באופן מפורש ,וממשיכים להכחיש ,כל האשמה בדבר
עוול או חבות כנגדם העולות מתוך ההתנהלות ,ההצהרות ,הפעולות או ההשמטות הנטענות או
שהיו עשויות להיטען בתובענה .הנתבעים הסכימו לפשרה רק על מנת להיפטר מן הנטל
שאלות? בקר באתר  www.OPKOHealthSecuritiesLitigation.comאו התקשר בחינם למספר 1-888-383-0345
8

וההוצאות הכרוכים בהתדיינות ממושכת .בהתאם לכך ,אין לפרש את הפשרה כהודאה בכל עוול
על ידי הנתבעים.
מה היה עלול לקרות אם לא הייתה מושגת פשרה?
 .30לו לא הייתה מושגת כל פשרה והתובעת הראשית לא הייתה מצליחה להוכיח כל מרכיב חוקי או
עובדתי חיוני בטענותיה כנגד הנתבעים ,כי אז התובעת הראשית והחברים האחרים בקבוצת
הפשרה לא היו פורעים דבר מאת הנתבעים .כמו כן ,לו היו הנתבעים מצליחים להוכיח חלק
כלשהו מהגנתם ,בין אם בשיפוט מהיר ,במשפט או בערעור ,אזי קבוצת הפשרה הייתה פורעת
סכום נמוך באופן משמעותי מן הסכום שסופק על ידי הפשרה ,או לא פורעת סכום כספי כלל.
כיצד מושפעים חברי קבוצת הפשרה
מן התובענה ומן הפשרה?
 .31כחבר בקבוצת הפשרה ,אתה מיוצג על ידי התובעת הראשית והמייצג הראשי ,אלא אם תחליט
להיות מיוצג על ידי מייצג לבחירתך על חשבונך .אינך מחויב להשיג מייצג משלך ,אך אם תחליט
לעשות כן ,על המייצג מסוג זה להגיש הודעה על הופעה בשמך ולהגיש עותקים של הופעתו/ה
לרשימת עורכי הדין בסעיף שכותרתו "מתי והיכן יחליט בית המשפט האם לאשר את הפשרה?",
בעמוד  14להלן.
 .32אם אתה חבר בקבוצת הפשרה ואינך מעוניין להישאר חבר בקבוצת הפשרה ,תוכל להוציא את
עצמך מקבוצת הפשרה על ידי מעקב אחר ההוראות בסעיף שכותרתו "מה אם איני רוצה להיות
חבר בקבוצת הפשרה? כיצד אוכל להוציא את עצמי?" ,בעמוד  14להלן.
 .33אם אתה חבר בקבוצת הפשרה ומעוניין להתנגד לפשרה ,לתוכנית ההקצאה או לבקשת המייצג
הראשי לשכר טרחת עורך דין והוצאות התדיינות ,ואם אינך רוצה להוציא את עצמך מקבוצת
הפשרה ,תוכל להציג את התנגדותך על ידי מעקב אחר ההוראות בסעיף שכותרתו "מתי והיכן
יחליט בית המשפט האם לאשר את הפשרה?" ,בעמוד  14להלן.
 .34אם אתה חבר בק בוצת הפשרה ואינך מוציא את עצמך מקבוצת הפשרה ,תהיה כפוף לכל הצווים
שינפיק בית המשפט .אם הפשרה תאושר ,בית המשפט יפרסם פסק דין )"פסק הדין"( .פסק
הדין ידחה לאלתר את הטענות כנגד הנתבעים ויקבע כי במועד הקובע של הפשרה ,התובעת
הראשית וכל אחד מחברי קבוצת הפשרה האחרים ,בשם עצמם והיורשים ,מבצעי צוואה ,מנהלי
העיזבון ,הקודמים ,הממשיכים ,והמוטבים שלהם ,מתוקף סמכותם ככאלה ,ייחשבו כמי
שהתפשרו ,הסכימו ,ויתרו ,פטרו ,פתרו ,נטשו ,ויתרו ושחררו באופן מלא וסופי לגבי כל אחת
מטענות התובעים המשוחררות )כהגדרתן בסעיף  35להלן( כנגד המשוחררים של הנתבעים
)כהגדרתם בסעיף  36להלן( ,וכי הם יהיו חסומים ומנועים לעולם מהעלאת כל אחת מטענות
התובעים המשוחררות כנגד המשוחררים של הנתבעים.
" .35טענות התובעים המשוחררות" פירושן כל טענה ,דרישה ,זכות ,עילה לתביעה או חבות מכל סוג
ותיאור שהוא ,בין אם אלו מבוססות על החוק או על דיני היושר ,בחוק הפדרלי ,המדיני ,המקומי,
החקוק או המקובל ,או כל חוק ,כלל או תקנה אחרים ,לרבות ובין היתר טענות לרשלנות ,רשלנות
פושעת ,הפרה של חובת הזהירות ,הפרה של חובת הנאמנות ,הפרה של חובת הכנות ,הונאה,
מצג שווא רשלני או הפרה של חובת מהימנות ,לרבות טענות ידועות ובלתי ידועות ,שהועלו או
היו יכולות להיות מועלות בכל פורום על ידי חברי קבוצת הפשרה או כל אחד מהם ,או היורשים
או המוטבים של כל אחד מהם ,בין אם במישרין ,בעקיפין ,באופן ייצוגי או בכל סמכות אחרת,
כנגד כל אחד מן המשוחררים של הנתבעים ,העולות ,מבוססות או קשורות בכל דרך ,במישרין או
בעקיפין אל ) ( 1ההאשמות ,העסקאות ,העובדות ,האירועים ,העניינים ,ההתרחשויות ,הפעולות,
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המיצגים או ההשמטות אשר תובענה זו קשורה בהם ,מציגה אותם ,מתייחסת אליהם או שהיו
יכולים להיות מועלים בתובענה זו ,וכן ) (2הרכישה ,המכירה ,האחזקה או הקבלה של מניות
רגילות של  OPKOעל ידי כל אחד מחברי קבוצת הפשרה במהלך תקופת הפשרה .למען הסר
ספק ,פטור זה אינו פוטר או מחליש ) (1כל טענה שמועלית בכל תביעה נגזרת של בעלי מניות,
לרבות ובין היתר הטענות שהועלו בתביעות הנגזרות; או ) (2כל טענה הקשורה לאכיפתה של
פשרה זו.
" .36המשוחררים של הנתבעים" פירושם הנתבעים וחברות האם ,החברות המסונפות ,חברות
הבנו ת ,הבכירים ,המנהלים ,באי הכוח ,הנציגים ,היורשים ,הקודמים ,הממשיכים ,המוטבים,
הנמחים ,השותפויות ,השותפים ,העובדים ,הנאמנים ,הקרנות ,מבצעי הצוואה ,מנהלי העיזבון,
ב ני המשפחה הקרובה ,המבטחים ,המבטחים מחדש ,החתמים ,היועצים המקצועיים ועורכי הדין
שלהם ,בהווה או בעבר ,מתוקף סמכויותיהם ככאלה.
" .37טענות בלתי ידועות" פירושן כל אחת מטענות התובעים המשוחררות אשר התובעת הראשית
או כל אחד מחברי קבוצת הפשרה האחרים אינם יודעים על קיומה או חושד בקיומה לטובתם
במועד פרסומן של טענות מסוג זה ,וכל אחת מטענות הנתבעים המשוחררות אשר אף אחד מן
הנתבעים אינו יודע על קיומה או חושד בקיומה במועד פרסומן של טענות מסוג זה אשר ,לו
הייתה ידועה להם הייתה עשויה להשפיע על החלטתם בנוגע לפשרה זו .בנוגע לכל הטענות
המשוחררות ,הצדדים מתנים ומסכימים כי במועד הקובע של הפשרה ,התובעת הראשית
והנתבעים יוותרו באופן מפורש ,וכל אחד מחברי קבוצת הפשרה ייחשב כמי שוויתר ומכוח פסק
הדין ייחשב כמי שוויתר באופן מפורש ,על כל אחת מן ההתניות ,הזכויות וההטבות שמעניק כל
חוק של כל מדינה או טריטוריה בארצות הברית ,או עקרון בחוק המקובל או בחוק הזר ,אשר הוא
דומה ,בר השוואה או שווה-ערך לקודקס האזרחי של מדינת קליפורניה ,סעיף  ,1542שלפיו:
פטור כללי אינו חל על טענות אשר הנושה או הצד הפוטר אינו יודע על קיומן ,או חושד
בקיומן לטובתו בזמן הוצאת הפטור ואשר ,לו הייתה ידועה לו ,הייתה משפיעה באופן
מהותי על הפשרה שלו עם החייב או הצד הפטור.
התובעת הראשית והנתבעים מכירים ,וכל אחד מחברי קבוצת הפשרה האחרים ייחשב מכוח החוק כמי
שהכיר ,בכך שכתב הוויתור לעיל נדון בנפרד ומהווה מרכיב מרכזי בפשרה.
 .38בנוסף ,פסק הדין יקבע כי במועד הקובע של הפשרה ,הנתבעים ,בשם עצמם והיורשים ,מבצעי
צוואה ,מנהלי העיזבון ,הקודמים ,הממשיכים ,והמוטבים שלהם ,מתוקף סמכותם ככאלה ,ייחשבו
כמי שהתפשרו ,הסכימו ,ויתרו ,פטרו ,פתרו ,נטשו ,ויתרו ושחררו באופן מלא וסופי לגבי כל אחת
מטענות הנתבעים המשוחררות )כהגדרתן בסעיף  39להלן( כנגד המשוחררים של התובעים
)כהגדרתם בסעיף  40להלן( ,וכי הם יהיו חסומים ומנועים לעולם מהעלאת כל אחת מטענות
הנתבעים המשוחררות כנגד המשוחררים של התובעים.
" .39טענות הנתבעים המשוחררות" פירושן כל טענה ועילה לתביעה מכל סוג ותיאור ,בין אם ידועות
או בלתי ידועות ,בין אם אלו נובעות מן החוק הפדרלי ,המדינתי ,המקובל או הזר ,העולות או
קשורות בכל דרך לביסוסן ,ביצוען או יישובן של הטענות שהועלו בתובענה כנגד הנתבעים.
תביעות הנתבעים המשוחררות אינן כוללות (1) :כל טענה הקשורה לאכיפת הפשרה; ) (2כל
טענה כנגד כל אדם או ישות אשר יגישו בקשה להוצאה מקבוצת הפשרה שתתקבל על ידי בית
המשפט; או ) (3כל טענה על ידי הנתבעים כנגד מבטחיהם.
" .40המשוחררים של התובעים" פירושם התובעת הראשית וכל התובעים האחרים בתובענה וכל חברי
קבוצת הפשרה האחרים ,וכן חברות האם ,החברות המסונפות ,חברות הבת ,הבכירים ,המנהלים,
באי הכוח ,הנציגים ,היורשים ,הקודמים ,הממשיכים ,המוטבים ,הנמחים ,השותפויות ,השותפים,
העובדים ,הנאמנים ,הקרנות ,מבצעי הצוואה ,מנהלי העיזבון ,בני המשפחה הקרובה ,המבטחים,
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המבטחים מחדש ,החתמים ,היועצים המקצועיים ועורכי הדין שלהם ,בהווה ובעבר ,בסמכויותיהם
ככאלה.
כיצד אוכל להשתתף בפשרה? מה עליי לעשות?
 .41השיטה באמצעותה חברי קבוצת הפשרה יכולים להשתתף בפשרה ,תלויה בשאלה האם חבר
קבוצת הפשרה רכש את המניות הרגילות של  OPKOשבבעלותו בבורסה לניירות ערך
בארה"ב ,או בבורסה לניירות ערך בתל אביב ,בכל דרך מלבד רכישה בבורסה לניירות ערך של
תל אביב ,או בשילוב של המצוין לעיל.
 .42אם רכשת או השגת מניות רגילות של  OPKOבמהלך תקופת הפשרה בבורסה לניירות ערך
בארצות הברית )לרבות הבורסה לניירות ערך בניו יורק או נאסד"ק( או בכל דרך מלבד
רכישה בבורסה לניירות ערך של תל אביב ,עליך למלא ולהשיב את טופס התביעה חתום
בחותמת דואר בצירוף תיעוד תומך הולם ,לא יאוחר מיום  26בינואר  2021על מנת
שיתאפשר לך להיות זכאי פוטנציאלי לתשלום מתוך החלק היחסי הרלוונטי של הפשרה .טופס
תביעה מצורף להודעה זו ,או שתוכל להשיג טופס מסוג זה באתר המנוהל על ידי מנהל
התביעות עבור פשרה זו www.OPKOHealthSecuritiesLitigation.com . ,בנוסף ,תוכל
לבקש כי טופס תביעה יישלח אליך בדואר על ידי חיוג למנהל התביעות בחינם במספר 1-888-
בכתובת
התביעות
למנהל
דוא"ל
הודעת
שליחת
או
383-0345
 .info@OPKOHealthSecuritiesLitigation.comאנא שמור על כל הרשומות של בעלותך על
מניות רגילות של  OPKOוהעסקאות שביצעת בהן ,שכן יהיה צורך ברשומות אלו כדי לתעד את
תביעתך .אין לצדדים ולמנהל התביעות מידע על עסקאותיך במניות רגילות של  OPKOאם הן
נסחרו בבורסה לניירות ערך בארה"ב.
 .43אם רכשת מניות רגילות של  OPKOשנסחרו בבורסה לניירות ערך בתל אביב במהלך
תקופת הפשרה ,אינך צריך להגיש טופס תביעה על מנת להיות זכאי לתשלום .אם הפשרה
תאושר ,מנהל התביעות יחלק את הכמות הרלוונטית מתוך סכום הנטו של קרן הפשרה
למשקיעים אלו דרך סוכני המניות שלהם ,כמתואר בפירוט בתוכנית ההקצאה המוצגת בנספח א'
בסוף הודעה זו.
 .44אם רכשת מניות רגילות של  OPKOבבורסה לניירות ערך של תל אביב וגם בבורסה לניירות
ערך בארה"ב ,או בכל דרך אחרת מלבד רכישה בבורסה לניירות ערך של תל אביב במהלך
תקופת הפשרה ,עליך להגיש טופס תביעה בנוגע למניות שרכשת בבורסה/ות לניירות ערך
בא רה"ב ,או בכל דרך אחרת ,מלבד רכישה בבורסה לניירות ערך של תל אביב ,על מנת שתהיה
זכאי לחלק מן הפשרה על בסיס רכישות אלו .בנוסף ,עליך לכלול בטופס התביעה שלך מידע על
אודות רכישות שביצעת של מניות רגילות של  OPKOשנסחרו בבורסה לניירות ערך בארה"ב,
או בכל דרך אחרת מלבד רכישה בבורסה לניירות ערך של תל אביב.
 .45אם תבקש להוציא את עצמך מקבוצת הפשרה ,לא תהיה זכאי לקבל חלק מסכום הנטו של קרן
הפשרה ואינך נדרש להגיש טופס תביעה.
מה יהיה סכום התשלום עבורי?
 .46נכון למועד זה ,בלתי אפשרי לקבוע מהו הסכום שכל חבר בקבוצת הפשרה עשוי לקבל מן הפשרה.
 .47בהתאם לפשרה ,הנתבעים הסכימו לשלם או הובילו לתשלום בסך כולל של 16,500,000$
במזומן )"סכום הפשרה"( .סכום הפשרה יופקד לחשבון השלשה .סכום הפשרה בתוספת כל
ריבית הנצברת בגינו ייקרא ,להלן" ,קרן הפשרה ".אם הפשרה תאושר על ידי בית המשפט
והמועד הקובע יחול" ,סכום הנטו של קרן הפשרה" )כלומר ,קרן הפשרה בניכוי ) (1מיסים
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כלשהם; ) (2כל עלויות עבור ההודעה ודמי ניהול; ) (3כל הוצאות התדיינות שיפסוק בית
המשפט; ) (4כל שכר טרחת עורך דין שיפסוק בית המשפט; וכן ) (5כל הוצאות ותשלומים
אחרים שיאושרו על ידי בית המשפט( יחולק לחברי קבוצת הפשרה שהגישה טפסי תביעה
תקינים ,בהתאם לתוכנית ההקצאה המוצעת או כל תוכנית הקצאה אחרת מסוג זה שתאושר על
ידי בית המשפט.
 .48סכום הנטו של קרן הפשרה לא יחולק למעט אם ,ועד אשר ,בית המשפט יאשר את הפשרה
ותוכנית הקצאה ,ועד אשר יחלוף המועד לכל עתירה לדיון חוזר ,ערעור או ביקורת ,בין אם
מתוקף צו עיון מחדש או באופן אחר.
 .49הנתבעים וכל אדם או ישות אחרים ששילמו חלק כלשהו מסכום הפשרה בשם עצמם ,לא יהיו
זכאים לקבל בחזרה כל חלק מקרן הפשרה לאחר שפסק הדין של בית המשפט המאשר את
הפשרה יהפוך לסופי .הנתבעים לא יישאו בכל חבות ,חובה או אחריות לניהול הפשרה ,לחלוקת
סכום הנטו של קרן הפשרה ,לפעולות כלשהן שבהן ינקוט סוכן ההשלשה או לתוכנית ההקצאה.
 .50אישור הפשרה אינו תלוי באישורה של תוכנית הקצאה .כל החלטה בנוגע לתוכנית ההקצאה לא
תשפיע על הפשרה ,אם וככל שתאושר.
 .51רק חברי קבוצת הפשרה יהיו זכאים להשתתף בחלוקת סכום הנטו של קרן הפשרה .אנשים
וישויות אשר אינם נכללים בקבוצת הפשרה מעצם הגדרתם ,או שיוציאו את עצמם מקבוצת
הפשרה לפי בקשתם ,לא יהיו זכאים לתשלום.
 .52נספח א' להודעה זו מפרט את תוכנית ההקצאה להקצאת סכום הנטו של קרן הפשרה בין
התובעים המורשים ,כמוצע על ידי התובעת הראשית .במהלך דיון הפשרה ,המייצג הראשי
יבקש מבית המשפט לאשר את תוכנית ההקצאה .בית המשפט עשוי לשנות את תוכנית
ההקצאה ,או לאשר תוכנית הקצאה אחרת ,ללא מתן הודעה נוספת לקבוצת הפשרה.
מהו התשלום שאותו מבקשים עורכי הדין של קבוצת הפשרה?
כיצד ישולם שכר טרחת עורכי הדין?
 .53מייצגי התובעים לא קיבלו כל תשלום עבור שירותיהם בניהול התביעות כנגד הנתבעים בשם
קבוצת הפשרה ,וכן מייצגי התובעים לא קיבלו תשלום עבור הוצאות ההתדיינות שלהם .טרם
אישור הפשרה ,המייצג הראשי יבקש מבית המשפט שיפסוק שכר טרחת עורך דין עבור כל
מייצגי התובעים בשיעור של  20%מקרן הפשרה .בנוסף ובאותו זמן ,המייצג הראשי מתכוון
לבקש תשלום של הוצאות התדיינות אשר שולמו או נצברו על ידי מייצגי התובעים בסכום שלא
יעלה על  ,$300,000אשר עשוי לכלול בקשה עבור העלויות וההוצאות הסבירות שנצברו על
ידי המייצג הראשי בקשר ישיר לייצוג קבוצת הפשרה ,על פי  U.S.C 15סעיף ) 78(a)(4של
 .PSLRAבית המשפט יקבע את הסכום של כל מענק שכר טרחת עורך דין או של הוצאות
התדיינות .כפוף לאישורם על ידי בית המשפט ,סכומים מעין אלה ישולמו מתוך קרן הפשרה.
חברי קבוצת הפשרה אינם נושאים באחריות אישית לכל תשלומי שכר טרחה או להוצאות מסוג
זה.
מה אם איני רוצה להיות חבר בקבוצת הפשרה?
כיצד אוכל להוציא את עצמי?
 .54כל חבר בקבוצת הפשרה יהיה כפוף לכל הקביעות והפסיקות בתביעה זו ,בין אם יינתנו לטובתו
או לרעתו ,למעט אם אדם או ישות מסוג זה ישלחו בדואר או יגישו בקשה בכתב להוצאה
מקבוצת הפשרה ,הודעה אשר תמוען אל  .OPKO Health, Incמחלקת ליטיגציית ניירות ערך,
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הוצאות ,אצל  .JND Legal Administration, P.O. Box 91360, Seattle, WA 98111על
הבקשה להוצאה מן הקבוצה יהיה להתקבל לא יאוחר מיום  24בנובמבר  .2020לא תוכל
להוציא את עצמך מקבוצת הפשרה לאחר תאריך זה .על כל בקשה להוצאה מן הקבוצה )(1
לציין את השם ,הכתובת ומספר הטלפון של האדם או הישות המבקשים לצאת מן הקבוצה
ובמקרה של ישויות ,את השם ומספר הטלפון של איש הקשר המתאים; ) (2לציין כי האדם או
הישות "מבקשים לצאת מקבוצת הפשרה בתיק סטיינברג נגד  ,OPKO Health, Inc.תיק מספר
) 1:18-cv-23786המחוז הדרומי של פלורידה("; ) (3לציין את מספר המניות הרגילות של
 OPKOשהאדם הישות המבקשים לצאת מן הקבוצה )א( החזיקו נכון לפתיחת המסחר ב26-
בספטמבר  2013וכן )ב( רכשו/השיגו ו/או מכרו במהלך תקופת הפשרה )כלומר ,מ 26-ספטמבר
 2013ועד  7בספטמבר  ,( 2018וכן התאריכים והמחירים של כל רכישה/השגה או מכירה מסוג
זה; וכן ) (4להיות חתומה על ידי האדם או הישות המבקשים לצאת מן הקבוצה או על ידי נציג
מורשה .בקשה להוצאה מן הקבוצה לא תהיה תקפה אלא אם היא תספק את כל המידע
המבוקש בסעיף ז ו ותתקבל במהלך התקופה המצוינת לעיל ,או תתקבל באופן אחר על ידי בית
המשפט .אם תוציא את עצמך מקבוצת הפשרה ,עליך להבין כי לנתבעים ולמשוחררים האחרים
של הנתבעים תהיה שמורה הזכות להעלות הגנות לכל תביעה שתחפוץ להציג ,לרבות ובין היתר
ההגנה לפיה כל תביעה מסוג זה אינה בעתה תחת דיני ההתיישנות ודיני מניעת הגשת תביעות
החלים.
 .55אם לא תהיה מעוניין להיות חלק מקבוצת הפשרה ,יהיה עליך לעקוב אחר הוראות אלו להוצאה
מן הקבוצה ,זאת אף אם תהיה מעורב בתביעה ,בוררות או בהליך אחר המתבררים ,או אם
תגיש אותם במועד מאוחר יותר ,בקשר לכל אחת מטענות התובעים המשוחררות כנגד
המשוחררים של הנתבעים.
 .56אם תבקש להוציא את עצמך מקבוצת הפשרה ,לא תהיה זכאי לקבל כל תשלום מסכום הנטו של
קרן הפשרה.
 .57לנתבעים שמורה הזכות לבטל את הפשרה אם תתקבלנה בקשות תקפות להוצאה מן הקבוצה
מאנשים או ישויות הזכאים להיחשב כחברי קבוצת הפשרה בכמות שתעלה על הכמות עליה
הסכימו התובעת הראשית והנתבעים.
מתי והיכן יחליט בית המשפט האם לאשר את הפשרה? האם עליי להגיע לדיון? האם אוכל לדבר
בדיון אם איני מרוצה מן הפשרה?
 .58חברי קבוצת הפשרה אינם מחויבים להיות נוכחים בדיון הפשרה .בית המשפט ישקול כל
הגשה שתיעשה בהתאם להוראות שלהלן ,גם אם חבר כלשהו בקבוצת הפשרה לא ישתתף
בדיון .באפשרותך להשתתף בפשרה אף מבלי להשתתף בדיון הפשרה.
 .59לתשומת לב :תאריך ושעת דיון הפשרה עשויים להשתנות ללא מתן הודעה בכתב נוספת
לקבוצת הפשרה .בנוסף ,מגפת הקורונה מהווה מצב נזיל המעלה אפשרות כי בית המשפט
יחליט לנהל את דיון הפשרה בשיחת ועידה בווידאו או בטלפון ,או להתיר באופן אחר לחברי
קבוצת הפשרה להופיע בדיון באופן טלפוני ,מבלי שתימסר הודעה נוספת בכתב לקבוצת
הפשרה .על מנת לדעת האם תאריך ושעת דיון הפשרה השתנו ,או אם חברי קבוצת הפשרה
חייבים או יכולים להשתתף באופן טלפון או בווידאו ,חשוב לעקוב אחר סדר היום של בית
המשפט ואחר אתר הפשרה ,www.OPKOHealthSecuritiesLitigation.com ,לפני
שתתכנן להשתתף בדיון הפשרה .כל העדכונים בנוגע לדיון הפשרה ,לרבות כל שינוי בתאריך
ושעת הדיון או עדכונים בנוגע להופעות באופן אישי או טלפוני בדיון ,יפורסמו באתר הפשרה,
 .www.OPKOHealthSecuritiesLitigation.comבנוסף ,אם בית המשפט יחייב או יתיר
לחברי קבוצת הפשרה להשתתף בדיון הפשרה באופן טלפוני ,מספר הטלפון לגישה לשיחת
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יפורסם
הטלפונית
הוועידה
www.OPKOHealthSecuritiesLitigation.com.

באתר

הפשרה,

 .60דיון הפשרה ייערך ביום  15בדצמבר  2020בשעה  13:30שעון מזרח ארה"ב ,בפני כבוד
השופט חוזה א .מרטינז באופן אישי בבית המשפט המחוזי של ארצות הברית במחוז הדרומי של
פלורידה ,אולם דיונים  , 10-1אולם בית המשפט של ארצות הברית על שם ווילקי ד .פרגוסון
ג'וניור ,Avenue, Miami, FL 33128 400 North Miami ,או בשיחת ועידה בטלפון או בווידאו
)על פי שיקול דעתו של בית המשפט( ,על מנת לקבוע בין היתר ) (1האם הפשרה המוצעת ,על
התנאים וההתניות המסופקות בתניה ,הינה הוגנת ,סבירה והולמת עבור קבוצת הפשרה ועל
בית המשפט לאשרה באופן סופי; ) (2האם ,עבור מטרות הפשרה בלבד ,יש לאשר את
התובענה כתובענה ייצוגית בשם קבוצת הפשרה ,להסמיך את התובעת הראשית כמייצגת
הקבוצה עבור קבוצת הפשרה ולמנות את המייצג הראשי למייצג הקבוצה עבור קבוצת הפשרה;
) (3האם יש לדחות לאלתר התובענה כנגד הנתבעים ולאשר את הפטורים המצוינים ומתוארים
בתניה )ובהודעה זו(; ) (4האם יש לאשר את תוכנית ההקצאה המוצעת כהוגנת וסבירה; )(5
האם יש לאשר את בקשת המייצג הראשי לפסוק שכר טרחת עורך דין והוצאות התדיינות; וכן
) (6כל עניין אחר שעשוי להיות מובא באופן הולם בפני בית המשפט בקשר לפשרה .לבית
המשפט שמורה הזכות לאשר את קבוצת הפשרה; לאשר את הפשרה ,תוכנית ההקצאה ובקשת
המייצג הראשי לפסוק שכר טרחת עורך דין והוצאות התדיינות ,ו/או לשקול כל עניין אחר הקשור
לפשרה במהלך דיון הפשרה או לאחריו ,זאת מבלי שתימסר הודעה נוספת לחברי קבוצת
הפשרה.
 .61כל חבר בקב וצת הפשרה שלא יבקש להיות מוצא מן הקבוצה יוכל להתנגד לפשרה ,לתוכנית
ההקצאה המוצעת או לבקשת המייצג הראשי לפסוק שכר טרחת עורך דין והוצאות התדיינות.
חלה חובה להגיש התנגדויות בכתב .עליך להגיש כל התנגדות בכתב ,בצירוף עותקים של
המסמכים והתצהירים התומכים בהתנגדות ,למזכירות בית המשפט המחוזי של ארצות הברית
במחוז הדרומי של פלורידה ,בכתובת המצוינת להלן ביום  24בנובמבר  2020או קודם לכן.
בנוסף ,עליך להגיש את המסמכים למייצג הראשי ולמייצגי הנתבעים הייצוגיים לכתובות
המצוינות להלן כך שהמסמכים יתקבלו ביום  24בנובמבר  2020או קודם לכן ,וכן עליך לשלוח
בהודעת דוא"ל עותק של התנגדותך לכתובת  settlements@blbglaw.comולכתובת
 brian.miller@akerman.comעד  24בנובמבר .2020

מזכירות

המייצג הראשי

בית המשפט המחוזי של
ארצות הברית
המחוז הדרומי של פלורידה
אולם בית המשפט של ארצות
הברית על שם ווילקי ד .פרגוסון
ג'וניור400 North Miami ,
Avenue, Miami, FL 33128

Bernstein Litowitz Berger
& Grossmann LLP
מר ג'ון ריציו-המילטון
1251 Avenue of the
Americas,
44th Floor
New York, NY 10020

מייצגי הנתבעים
הייצוגיים
Akerman LLP
מר בריאן פ .מילר
Three Brickell City Centre
98 Southeast Seventh
Street, Suite 1100
Miami, FL 33131

 .62על כל התנגדות ) (1לזהות את שם התיק ומספרו ,Steinberg v. OPKO Health, Inc. ,תיק
מספר  (2) ;1:18-cv-23786לציין את השם ,הכתובת ומספר הטלפון של האדם או הישות
המתנגדים עם חתימת המתנגד; ) (3לציין באופן מפורט את היסוד להתנגדותו של חבר קבוצת
הפשרה ,לרבות כל סימוכין משפטיים וראייתיים שאותם חבר קבוצת הפשרה מעוניין להביא
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לתשומת לבו של בית המשפט וכן האם ההתנגדות תקפה למתנגד בלבד ,לתת-קבוצה ספציפית
בקבוצת הפשרה או לקבוצת הפשרה כולה; וכן ) (4לכלול מסמכים מספיקים להוכחת חברות
בקבוצת הפשרה ,לרבות מסמכים המציגים את מספר המניות הרגילות של  OPKOאשר אותן
חבר קבוצת הפשרה המתנגד )א( החזיק בבעלותו נכון לפתיחת המסחר ב 26-בספטמבר 2013
וכן )ב( רכש/השיג ו/או מכר במהלך תקופת הפשרה )כלומר ,מ 26-ספטמבר  2013ועד 7
בספטמבר  2018כולל( ,וכן התאריכים והמחירים של כל רכישה/השגה ומכירה כמצוין לעיל .על
התיעוד המבסס חברות בקבוצת הפשרה לכלול עותקים של שוברי קיום של מסחר בניירות ערך או
הצהרות חשבון חודשיות של מסחר בניירות ערך ,או הצהרה מורשית מסוכן המניות של המתנגד
המכילה את המידע על העסקאות והאחזקות המצוי בשובר קיום מסחר בניירות ערך או בהצהרת
חשבון .לא תוכל להתנגד לפשרה ,לתוכנית ההקצאה או לבקשת המייצג הראשי לפסוק שכר
טרחת עורך דין והוצאות התדיינות אם תוציא את עצמך מקבוצת הפשרה או אם אינך חבר
בקבוצת הפשרה.
 .63אתה רשאי להגיש התנגדות בכתב מבלי שתחול עליך החובה להתייצב אישית לדיון הפשרה .עם
זאת ,לא תוכל להופיע לדיון הפשרה על מנת להציג את התנגדותך ,אם לא תגיש ראשית
התנגדות בכתב בהתאם לנהלים המתוארים לעיל ,אלא אם בית המשפט יורה אחרת.
 .64אם תחפוץ לשאת דברים בדיון נגד הפשרה ,תוכנית ההקצאה או בקשת המייצג הראשי לפסוק
שכר טרחת עורך דין והוצאות התדיינות ,בהנחה שתגיש בזמן המתאים התנגדות בכתב כמתואר
לעיל ,יהיה עליך בנוסף להגיש הודעת הופעה למזכירות וכן למייצג הראשי ולמייצגי הנתבעים
הייצוגיים ,בכתובות המתוארות בסעיף  61לעיל כך שהיא תתקבל ביום  24בנובמבר  2020או
קודם לכן .אנשים המתכוונים להתנגד ומעוניינים להציג ראיות בדיון הפשרה ,יידרשו לכלול
בהתנגדות בכתב או בהודעת ההופעה שלהם ,את זהותם של העדים להם הם עשויים לקרוא
למתן עדות וכן מוצגים שהם מתכוונים להציג כראיות בדיון .אנשים מסוג זה יוכלו לשאת דברים על
פי שיקול דעתו של בית המשפט.
 .65אינך מחויב לשכור עורך דין על מנת שהוא ייצג אותך בעת הגשת התנגדויות בכתב או הופעה
בדיון הפשרה .עם זאת ,אם תחליט לשכור עורך דין ,תעשה זאת על חשבונך ועורך דין זה יידרש
להגיש הודעת הופעה לבית המשפט וכן למייצג הראשי ולמייצגי הנתבעים בכתובות המתוארות
בסעיף  61לעיל כך שהיא תתקבל ביום  24בנובמבר  2020או קודם לכן.
 .66בית המשפט עשוי לדחות את דיון הפשרה ללא מתן הודעה בכתב נוספת לקבוצת הפשרה .אם
יש בכוונתך להשתתף בדיון הפשרה ,יהיה עליך לוודא את התאריך והשעה עם המייצג הראשי.
 .67אלא אם בית המשפט י ורה אחרת ,כל חבר בקבוצת הפשרה שלא יתנגד באופן המתואר
לעיל ייחשב כמי שוויתר על כל התנגדות ויהיה מנוע באופן מוחלט מהגשת התנגדות כלשהו
לפשרה המוצעת ,לתוכנית ההקצאה המוצעת או לבקשת המייצג הראשי לפסוק שכר טרחת
עורך דין והוצאות התדיינות .חברי קבוצת הפשרה אינם חייבים להופיע לדיון הפשרה ,או
לנקוט כל פעולה אחרת על מנת להביע את אישורם.
מה אם קניתי מניות בשם מישהו אחר?
 .68אם רכשת או השגת בדרך אחרת מניות רגילות של  OPKOבמהלך התקופה שבין
 26בספטמבר  2013לבין  7בספטמבר  2018כולל ,עבור אנשים או ארגונים מלבדך ,יהיה עליך
) (1בתוך שבעה ) (7ימים קלנדאריים מיום קבלת הודעה זו ,לבקש ממנהל התביעות עותקים
מספיקים של ההודעה וטופס התביעה )"מארז ההודעה"( על מנת להעבירם לכל הבעלים
המוטבים מסוג זה ובתוך שבעה ) (7ימים קלנדאריים מיום קבלת מארזי הודעה אלו להעביר
אותם לכל הבעלים המוטבים מסוג זה; או ) (2בתוך שבעה ) (7ימים קלנדאריים מיום קבלת
הודעה זו ,לספק רשימה של השמות ,הכתובות וכתובות הדוא"ל )אם זמינות( של כל הבעלים
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המוטבים מסוג זה עבור  .OPKO Health, Incמחלקת ליטיגציית ניירות ערך ,אצל JND Legal
.Administration, P.O. Box 91360, Seattle, WA 98111
 .69אם תבחר באפשרות הראשונה ,תידרש לשלוח הצהרה למנהל התביעות המאשרת כי הדיוור
בוצע על פי ההוראות ולשמור את רשימת השמות והכתובות ,לשימוש בקשר עם כל הודעה
אפשרית בעתיד לקבוצת הפשרה .אם תבחר באפשרות השנייה ,מנהל התביעות ישלח עותק של
מארז ההודעה אל הבעלים המוטבים.
 .70לאחר ציות מלא להוראות אלו ,מועמדים מסוג זה יוכלו לבקש החזר עבור הוצאותיהם הסבירות
אשר ייצברו בפועל ,על ידי מסירת תיעוד הולם למנהל התביעות ,שיתמוך בהוצאות שעבורן
יבוקש ההחזר .ניתן להשיג עותקים של הודעה זו ושל טופס התביעה גם באתר הפשרה,
 ,www.OPKOHealthSecuritiesLitigation.comבשיחה בחינם עם מנהל התביעות במספר
 , 1-888-383-0345או על ידי שליחת הודעת דוא"ל למנהל התביעות בכתובת
.info@OPKOHealthSecuritiesLitigation.com
האם אוכל לראות את תיק בית המשפט?
עם מי עליי ליצור קשר אם יהיו לי שאלות?
 .71הודעה זה מכילה רק תקציר של תנאי הפשרה המוצעת .למידע מפורט יותר על אודות הנושאים
הכרוכים בתובענה זו ,הנך מופנה למסמכים שהוגשו במסגרת התובענה ,לרבות התניה,
הניתנים לעיון במהלך שעות העבודה הרגילות במזכירות ,בית המשפט המחוזי של ארצות
הברית במחוז הדרומי של פלורידה ,אולם בית המשפט של ארצות הברית על שם ווילקי ד.
פרגוסון ג'וניור .Avenue, Miami, FL 33128 400 North Miami ,בנוסף ,עותקים של ההתניה
וכל הצווים הקשורים שעליהם יחליט בית המשפט יפורסמו באתר הפשרה,
.www.OPKOHealthSecuritiesLitigation.com
את כל השאילתות הנוגעות להודעה זו ולטופס התביעה יש להפנות אל:
OPKO Health Securities Litigation
אצל JND Legal Administration
P.O. Box 91360
Seattle, WA 98111
1-888-383-0345
info@OPKOHealthSecuritiesLitigation.com
www.OPKOHealthSecuritiesLitigation.com
ו/או
מר ג'ון ריציו-המילטון
Bernstein Litowitz Berger
& Grossmann LLP
1251 Avenue of the Americas, 44th Floor
New York, NY 10020
1-800-380-8496
settlements@blbglaw.com

שאלות? בקר באתר  www.OPKOHealthSecuritiesLitigation.comאו התקשר בחינם למספר 1-888-383-0345
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אין להתקשר או לכתוב לבית המשפט ,למזכירות בית המשפט ,לנתבעים או למייצגיהם בנוגע
להודעה זו.
תאריך 28 :בספטמבר 2020

בהוראת בית המשפט
בית המשפט המחוזי של ארצות הברית
המחוז הדרומי של פלורידה
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נספח א'
תוכנית ההקצאה המוצעת
.1

מטרתה של תוכנית ההקצאה היא לחלק באופן הוגן את סכום הנטו של קרן הפשרה לחברי
קבוצת הפשרה אשר סבלו מהפסדים כלכליים כתוצאה מההפרות לכאורה של חוקי ניירות הערך
של ארה"ב וישראל .החישובים שבוצעו על פי תוכנית ההקצאה אינם מיועדים להוות אומדנים ,או
להצביע על הסכומים שאותם ייתכן כי חברי קבוצת הפשרה היו יכולים לפרוע לאחר משפט .כמו
כן ,החישובים על פי תוכנית ההקצאה אינם מיועדים להוות אומדנים של הסכומים שישולמו
לתובעים המורשים בהתאם לפשרה .החישובים במסגרת תוכנית ההקצאה הינם רק שיטה
למדידת תביעות התובעים זו לעומת זו למטרת קביעת הקצאות יחסיות מתוך סכום הנטו של קרן
הפשרה.

.2

סכום הנטו של קרן הפשרה מורכב מסכום הפשרה בסך  16.5מיליון דולרים ,בתוספת כל ריבית
שנצברה בניכוי ) (1מיסים כלשהם; ) (2כל עלויות עבור ההודעה ודמי ניהול; ) (3כל הוצאות
התדיינות שיפסוק בית המשפט; ) (4כל שכר טרחת עורך דין שיפסוק בית המשפט; וכן ) (5כל
הוצאות ,אגרות או עמלות אחרות שיאושרו על ידי בית המשפט.

.3

סכום הנטו של קרן הפשרה יחולק בין סכום הנטו של קרן הפשרה בארה"ב ,אשר יחולק על
בסיס רכישות של מניות רגילות של  OPKOבבורסות בארה"ב על ידי חברי קבוצת הפשרה ,לבין
סכום הנטו של קרן הפשרה בבורסה לניירות ערך של תל אביב ,אשר יחולק על בסיס רכישות
של מניות רגילות של  OPKOבבורסה לניירות ערך בתל אביב על ידי חברי קבוצת הפשרה.
)א(

ה קצאת סכום הנטו של קרן הפשרה בין סכום הנטו של קרן הפשרה בארה"ב לבין סכום הנטו של
קרן הפשרה בבורסה לניירות ערך של תל אביב ,תבוסס על ניתוח של מומחה הפיצויים של התובעת
הראשית לגבי נפח המסחר הכולל של מניות רגילות של  OPKOבבורסות בארה"ב ובבורסה
לניירות ערך של תל אביב במהלך תקופת הפשרה.

)ב(

על פי דעת המומחה:
)(i

סכום הנטו של קרן הפשרה בארה"ב יהווה  90.8%מתוך סכום הנטו של קרן
הפשרה .סכום הנטו של קרן הפשרה בארה"ב יחולק לחברים זכאים בקבוצת
הפשרה על בסיס רכישותיהם של מניות רגילות של  OPKOשנסחרו בבורסות
בארה"ב ,לרבות הבורסה לניירות ערך בניו יורק ונאסד"ק ,במהלך תקופת הפשרה
או בכל דרך אחרת מלבד רכישה שבוצעה בבורסה לניירות ערך של תל אביב.
על מנת להיות זכאים לחלוקה מתוך סכום הנטו של קרן הפשרה בארה"ב ,על חברי קבוצת
הפשרה להגיש טופס תביעה המפרט את המידע הנדרש על אודות רכישה או השגה ,מכירה
ואחזקה של מניות רגילות של  OPKOשנסחרו בבורסות בארה"ב ,בתוספת תיעוד הולם
לסימוכין ,עד יום  26בינואר .2021

)(ii

סכום הנטו של קרן הפשרה בבורסה לניירות ערך של תל אביב יהווה שיעור
של  9.2%מתוך סכום הנטו של קרן הפשרה .סכום הנטו של קרן הפשרה
בבורסה לניירות ערך של תל אביב יחולק לחברים זכאים בקבוצת הפשרה על
בסיס רכישות של מניות רגילות של  OPKOשנסחרו בבורסה לניירות ערך של
תל אביב במהלך תקופת הפשרה.
חברי קבוצת הפשרה שרכשו מניות רגילות של  OPKOבבורסה לניירות ערך של תל
אביב אינם צריכים להגיש טופס תביעה על מנת להיות זכאים לחלוקה מתוך סכום הנטו של
קרן הפשרה בבורסה לניירות ערך של תל אביב .מנהל התביעות ישיג מידע ממסלקת
הבורסה לניירות ערך של תל אביב ומסוכני המניות החברים בבורסה זו ,שיאפשר לו לחלק
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את סכום הנטו מתוך קרן הפשרה הבורסה לניירות ערך של תל אביב לזכאים בקבוצת
הפשרה ,על בסיס יחסי ,זאת ללא צורך בהגשת טופס תביעה על ידי חברי קבוצת הפשרה.
)ג(

אם חבר בקבוצת הפשרה רכש מניות בבורסה/ות בארה"ב וכן בבורסה לניירות ערך של תל אביב ,ייתכן
כי הוא יהיה זכאי לחלוקה הן מסכום הנטו של קרן הפשרה בארה"ב והן מסכום הנטו של קרן הפשרה
בבורסה לניירות ערך של תל אביב ,אך יהיה עליו להגיש טופס תביעה על מנת שיתאפשר לו להיות זכאי
לתשלום מתוך סכום הנטו של קרן הפשרה בארה"ב.

.4

במהלך פיתוח תוכנית ההקצאה ,מומחה הפיצויים של התובעת הראשית חישב את הרמה
המשוערת של אינפלציה מלאכותית במחירן של מניות רגילות של  ,OPKOשנגרמה לכאורה על
ידי ההצהרות הכוזבות והמטעות וההשמטות המהותיות שהנתבעים ביצעו לכאורה )שאותן
הנתבעים הכחישו וממשיכים להכחיש( .במהלך חישוב האינפלציה המלאכותית המשוערת
שנגרמה לכאורה על ידי מצגי השווא וההשמטות לכאורה של הנתבעים ,מומחה הפיצויים של
התובעת הראשית ה ביא בחשבון את השינויים במחירי המניות בתגובה לגילויים הציבוריים
שחשפו לכאורה את האמת בנוגע למצגי השווא וההשמטות המהותיות לכאורה של הנתבעים
והתאים את חישוביו לשינויים במחיר באותו יום הניתנים לשיוך לכוחות השוק או התעשייה.

.5

על מנת שהפסדים יוכלו להיחשב כנזקים ברי פיצוי תחת החוקים החלים ,גילוי המידע שהוצג
לכאורה באופן כוזב חייב יהיה להיות הסיבה לירידה במחיר המניות הרגילות של .OPKO
במקרה זה ,התובעת הראשית טוענת כי הנתבעים ביצעו הצהרות כוזבות והשמיטו עובדות
מהותיות במהלך התקופה שבין  26בספטמבר  2013לבין  7בספטמבר  2018כולל ,אשר הובילו
לאינפלציה מלאכותית במחיר המניות הרגילות של  .OPKOיתרה מכך ,התובעת הראשית
טוענת כי מידע מתקן פורסם לשוק ב 7-בספטמבר  2018בשעה  13:57שעון מזרח ארה"ב
)שעון ניו יורק( ,וכי מידע זה הסיר את האינפלציה המלאכותית ממחיר המניות הרגילות של
 OPKOשנסחרו בבורסות בארה"ב ב 7-בספטמבר  2018וב 14-בספטמבר  2018ובבורסה
לניירות ערך של תל אביב ב 13-בספטמבר 4.2018

.6

סכומי הפסד מוכרים בגין עסקאות במניות רגילות של  OPKOמחושבים ,במסגרת תוכנית
ההקצאה ,תוך התבססות עיקרית על ההפרש ברמת האינפלציה המלאכותית לכאורה במחיר
המניות הרגילות של  OPKOבין מועד הרכישה לבין מועד המכירה .על מנת שחבר בקבוצת
הפשרה יהיה בעל סכום הפסד מוכר ,היה עליו לרכוש מניות רגילות של  OPKOבמהלך תקופת
הפשרה ולהחזיק במניותיו אלה עד לשעה 13:57שעון ניו יורק ביום  7בספטמבר .2018
חישוב התביעות עבור מניות רגילות של  OPKOשנסחרו
בבורסה לניירות ערך בארצות הברית )הבורסה לניירות ערך בניו יורק או נאסד"ק(
או בכל דרך אחרת מלבד רכישה בבורסה לניירות ערך של תל אביב

.7

בהתבסס על הנוסחה המוצגת להלן ,סכום הפסד מוכר בארה"ב יחושב עבור כל רכישה של
מניות רגילות של  OPKOשנסחרו בבורסה בארה"ב ,לרבות  NYSEאו נאסד"ק ,או בכל דרך
אחרת מלבד רכישה בבורסה לניירות ערך של תל אביב במהלך תקופת הפשרה אשר רשומה

 4המסחר במניות רגילות של  OPKOבבורסות בארה"ב הופסק בשעה  14:34לערך זמן מזרח ארה"ב ביום שישי,
 7בספטמבר  ,2018והתחדש בשעה 13:15שעון מזרח ארה"ב ביום שישי 14 ,בספטמבר  .2018יום שישי7 ,
בספטמבר  ,2018לא היה יום מסחר בבורסה לניירות ערך של תל אביב .היום הבא שבו  OPKOנסחרה בבורסה
לניירות ערך של תל אביב לאחר הגילוי ביום  7בספטמבר  2018היה  13בספטמבר .2018
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בטופס התביעה ואשר יסופק עבורה תיעוד הולם 5.אם סכום הפסד מוכר בארה"ב יחושב כמספר
שלילי ,או אפס ,על פי הנוסחה שלהלן ,כי אז סכום ההפסד המוכר בארה"ב יהיה אפס.
.8

עבור כל מניה רגילה של  OPKOשנסחרה בבורסה בארה"ב ,או בכל דרך אחרת מלבד רכישה
בבורסה לניירות ערך בתל אביב ,אשר נרכשה או הושגה בדרך אחרת במהלך התקופה שבין
 26בספטמבר  2013לבין  13:57שעון מזרח ארה"ב ב 7-בספטמבר  6,2018וכן
א( נמכרה לפני 13:57שעון מזרח ארה"ב ב 7-בספטמבר  ,2018סכום ההפסד המוכר בארה"ב
יהיה אפס;
ב( נמכרה בשעה  13:57או לאחר מכן ב 7-בספטמבר  2018עד  13בספטמבר  ,2018סכום
ההפסד המוכר בארה"ב יהיה הנמוך מבין הבאים (2) ;$0.98 (1) :מחיר הרכישה/ההשגה
למניה בניכוי מחיר המכירה למניה; או ) (3מחיר הרכישה/ההשגה למניה בניכוי מחיר הנעילה
הממוצע למניה הרלוונטי למועד המכירה כמופיע בטבלה א' בסוף הודעה זו;
ג( נמכרה החל מ 14-בספטמבר  2018עד נעילת המסחר ב 4-בדצמבר  ,2018סכום ההפסד
המוכר בארה"ב יהיה הנמוך מבין הבאים (2) ;$1.67 (1) :מחיר הרכישה/ההשגה למניה
בניכוי מחיר המכירה למניה; או ) (3מחיר הרכישה/ההשגה למניה בניכוי מחיר הנעילה
הממוצע למניה הרלוונטי למועד המכירה כמופיע בטבלה א' בסוף הודעה זו; או
ד( הוחזקה בעת נעילת המסחר ב 4-בדצמבר  ,2018סכום ההפסד המוכר בארה"ב ישתווה אל
הנמוך מבין הבאים ;$1.67 (1) :או ) (2מחיר הרכישה למניה בניכוי 7.$3.64

.9

עבור כל מניה רגילה של  OPKOשנסחרה בבורסה בארה"ב ונרכשה או הושגה בדרך אחרת
בשעה  13:57או לאחר מכן בשעון מזרח ארה"ב ב 7-בספטמבר  ,2018סכום ההפסד המוכר
בארה"ב יהיה אפס.

 .10התאמת נרי"ר ) :(FIFOאם חבר בקבוצת הפשרה ביצע מעל לרכישה/השגה או מכירה אחת של
מניות רגילות של  OPKOבמהלך תקופת הפשרה אשר נסחרו בבורסה בארה"ב )או בכל אמצעי
אחר מלבד רכישת מניות שנסחרו בבורסה לניירות ערך של תל אביב( ,רכישות/השגות ומכירות אלו
יותאמו על בסיס נכנס ראשון יוצא ראשון )") (FIFOנרי"ר"( .המכירות במהלך תקופת הפשרה,
יותאמו ,ראשית ,כנגד כל האחזקות של מניות רגילות של  OPKOבתחילת תקופת הפשרה ,ולאחר
 5בנוסף ,סכום הפסד מוכר בארה"ב יחושב לפי אותה נוסחה עבור כל רכישה או השגה אחרת של מניות רגילות
של  OPKOבמהלך תקופת הפשרה בכל אמצעי עבורו יסופק תיעוד הולם ,מלבד רכישת מניות שנסחרו בבורסה
לניירות ערך בתל אביב.
 6למטרות תוכנית הקצאה זו ,מנהל התביעות יניח כי כל המניות הרגילות של  OPKOאשר נרכשו/הושגו או נמכרו
בבורסה בארה"ב ב 7-בספטמבר  2018בכל מחיר הנמוך מ $5.32-למניה התרחשו לאחר שהמידע המתקן נקלט
על ידי השוק ,וכי כל המניות אשר נרכשו/הושגו או נמכרו ב 7-בספטמבר  2018בכל מחיר הגבוה מ $5.32-למניה
התרחשו לפני שהמידע המתקן נקלט על ידי השוק .אם התובע יספק תיעוד עם חותם זמן עבור המסחר ב7-
בספטמבר  ,2018כל המסחר שהתבצע לפני  13:57שעון מזרח ארה"ב ייחשב ככזה שהתרחש לפני שהמידע
פורסם לשוק ,וכל המסחר שהתבצע בשעה  13:57או לאחר מכן בשעון מזרח ארה"ב ,ייחשב ככזה שהתרחש
לאחר שהמידע פורסם לשוק.
 7על פי סעיף ) 21(D)(e)(1לחוק הבורסות" :עבור כל תביעה פרטית הנגזרת מחוק זה ובה התובע מבקש לבסס
עילה לפיצויים תוך התייחסות למחיר השוק של נייר ערך ,סכום הפיצויים שיוענקו לתובע לא יעלה על ההפרש בין
מחיר הרכישה או המכירה ששולם או התקבל כיאות על ידי התובע עבור נייר הערך הנידון ,לבין מחיר המסחר
הממוצע של אותו נייר ערך במהלך התקופה בת  90יום ,המתחילה במועד בו המידע המתקן את ההצהרה
הכוזבת או ההשמטה המהווה בסיס לתביעה הופץ לשוק ".מחיר הנעילה הממוצע של מניות רגילות של OPKO
שנסחרו בנאסד"ק במהלך תקופת הסקירה בת  90יום בין  7בספטמבר  2018לבין  4בדצמבר  2018כולל ,עמד
על .$3.64
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מכן כנגד כל הרכישות/ההשגות בסדר כרונולוגי ,החל מהרכישה/ההשגה המוקדמת ביותר שנעשתה
במהלך תקופת הפשרה.
 .11תביעה מוכרת בארה"ב :התביעה המוכרת בארה"ב של תובע כלשהו תהיה סך סכומי ההפסד
המוכרים שלו כפי שיחושבו כמתואר לעיל ביחס לכל הרכישות של מניות רגילות של OPKO
שנסחרו בבורסה בארה"ב במהלך תקופת הפשרה )או כל רכישות או השגות אחרות מלבד
רכישות של מניות שנסחרו בבורסה לניירות ערך של תל אביב(.
 .12קביעת הסכום לחלוקה בארה"ב :סכום הנטו של קרן הפשרה בארה"ב יחולק לתובעים מורשים
על בסיס יחסי בהתבסס על השיעור היחסי של התביעות המוכרות שלהם בארה"ב .במיוחד,
סכום חלוקה בארה"ב יחושב עבור כל תובע מורשה ויכלול את התביעה המוכרת בארה"ב של
התובע המורשה חלקי סך התביעות המוכרות בארה"ב של כל התובעים המורשים ,כפול הסך
הכולל של סכום הנטו של קרן הפשרה בארה"ב .החלוקה תבוצע בהמחאות שיירשמו לטובת
התובעים ,או יועברו לחשבון הבנק המיועד של התובע.
 .13אם יחושב סכום חלוקה בארה"ב עבור תובע מורשה בסכום נמוך מ ,10.00$-היא לא ייכלל
בחישוב ולא תבוצע כל חלוקה עבור אותו תובע מורשה.
 .14לאחר החלוקה הראשונית של סכום הנטו של קרן הפשרה בארה"ב ,מנהל התביעות ינקוט
מאמצים סבירים וניכרים לוודא כי תובעים מורשים שהשתתפו בחלוקה יפדו את המחאות החלוקה
שלהם .ככל שייוותרו כספים כלשהם בסכום הנטו של קרן הפשרה בארה"ב לאחר החלוקה
הראשונית ,כל אימת שהמייצג הראשי ,תוך התייעצות עם מנהל התביעות ,יקבע כי פעולה זו
תחסוך בעלויות ,מנהל התביעות יבצע ,שבעה ) (7חודשים לפחות לאחר החלוקה הראשונית,
חלוקה מחדש של הכספים שייוותרו לאחר תשלום של כל המיסים וההוצאות שלא שולמו ונצברו
במהלך ניהול הפשרה ,לרבות עבור חלוקה מחדש מסוג זה ,לתובעים המורשים שפדו את
החלוקות הראשוניות שלהם מתוך סכום הנטו של קרן הפשרה בארה"ב ואשר יקבלו לפחות
 10.00$בחלוקה מחדש מסוג זה .חלוקות נוספות מחדש לתובעים מורשים שפדו את החלוקות
הראשוניות שלהם מתוך סכום הנטו של קרן הפשרה בארה"ב ואשר יקבלו לפחות 10.00$
בחלוקות מחדש מסוג זה עשויות להתרחש לאחר מכן אם המייצג הראשי ,תוך התייעצות עם
מנהל התביעות ,יקבע כי חלוקות מחדש נוספות ,לאחר ניכוי של כל המיסים וההוצאות שנצברו
במהלך ניהול הפשרה ,לרבות עבור חלוקות מחדש מסוג זה ,תחסוכנה בעלויות .במועד שבו ייקבע
כי חלוקה מחדש של הכספים שייוותרו בסכום הנטו של קרן הפשרה לא תחסוך בעלויות ,היתרה
שתיוותר תיתרם לארגון/ים בלתי מפלים ללא מטרת רווח במעמד ) ,501(c)(3אשר יומלצו על ידי
המייצג הראשי ויאושרו על ידי בית המשפט.
חישובים עבור תביעות לגבי מניות רגילות של OPKO
שנסחרו בבורסה לניירות ערך בתל אביב
 .15בהתבסס על הנוסחה המוצגת להלן ,סכום הפסד מוכר בבורסה לניירות ערך של תל אביב יחושב
עבור כל רכישה של מניות רגילות של  OPKOבבורסה לניירות ערך של תל אביב במהלך תקופת
המסחר.
 .16עבור כל מניה רגילה של  OPKOשנרכשה בבורסה לניירות ערך של תל אביב במהלך התקופה
שבין  26בספטמבר  2013לבין נעילת המסחר בבורסה לניירות ערך של תל אביב ב6-
בספטמבר  ,2018וכן
א( נמכרה לפני נעילת המסחר בבורסה לניירות ערך של תל אביב ב 6-בספטמבר  ,2018סכום
ההפסד המוכר בבורסה לניירות ערך של תל אביב יהיה אפס;
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ב( הוחזקה 8בעת נעילת המסחר בבורסה לניירות ערך של תל אביב ב 6-בספטמבר  ,2018סכום
ההפסד המוכר בבורסה לניירות ערך של תל אביב יהיה  7.20ש"ח.
 .17תביעה מוכרת בבורסה לניירות ערך של תל אביב :התביעה המוכרת בבורסה לניירות ערך
של תל אביב של תובע כלשהו ,תהיה סך סכומי ההפסד המוכרים שלו כפי שיחושבו כמתואר
לעיל ביחס לכל הרכישות של מניות רגילות של  OPKOשנסחרו בבורסה לניירות ערך של תל
אביב במהלך תקופת הפשרה.
 .18קביעת הסכום לחלוקה בבורסה לניירות ערך של תל אביב :סכום הנטו של קרן הפשרה
בבורסה לניירות ערך של תל אביב יחולק לחברים זכאים בקבוצת הפשרה שביצעו רכישות
בבורסה לניירות ערך של תל אביב על בסיס יחסי בהתבסס על השיעור היחסי של כל חבר
בקבוצת הפשרה בסכום הנטו של קרן הפשרה בבורסה לניירות ערך של תל אביב .באופן
ספציפי ,מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל אביב תודיע למנהל התביעות על מספר המניות שכל
סוכן מניות החבר בבורסה לניירות ערך של תל אביב החזיק בחשבונות הזכאים לפיצוי לפי
סעיף )16ב( לעיל .לאחר מכן ,סכום מצרפי לחלוקה בבורסה לניירות ערך של תל אביב יחושב
עבור כל סוכן מניות חבר בבורסה לניירות ערך של תל אביב ,ויכלול את התביעה המוכרת
המצרפית בבורסה לניירות ערך של תל אביב של אותו סוכן מניות עבור החשבונות של כל
לקוחותיו ,חלקי סך התביעות המוכרות בבורסה לניירות ערך של תל אביב של כל סוכני המניות
החברים בבורסה לניירות ערך של תל אביב ,כפול הסך הכולל של סכום הנטו של קרן הפשרה
בבורסה לניירות ערך של תל אביב.
 .19סכום הנטו של קרן הפשרה בבורסה לניירות ערך של תל אביב יחולק לחברים זכאים בקבוצת
הפשרה ,בתהליך שבמסגרתו המייצג הראשי או מנהל התביעות יקבלו ממסלקת הבורסה
לניירות ערך בתל אביב ומסוכני המניות החברים בבורסה לניירות ערך של תל אביב ,את
הנתונים שעל בסיסם ייקבעו החישובים היחסיים לעיל .סכום הנטו של קרן הפשרה בבורסה
לניירות ערך של תל אביב יחולק לחברים זכאים בקבוצת הפשרה דרך סוכני המניות שלהם.
לאחר החלוקה ,סוכני המניות החברים בבורסה לניירות ערך של תל אביב ידווחו למנהל
התביעות בדבר החלוקה לחברים זכאים בקבוצת הפשרה ,ויציינו כל סכום שלא חולק בשל
תקלה או אי-יכולת למצוא חברים מסוימים בקבוצת הפשרה .מנהל התביעות ינקוט מאמצים
סבירים כדי למצוא מידע עדכני ולנסות לשלוח תשלומים לכל חברי קבוצת הפשרה הזכאים
לתשלום מתוך סכום הנטו של קרן הפשרה בבורסה לניירות ערך של תל אביב ,ואשר סוכני
המניות החברים בבורסה לניירות ערך של תל אביב לא הצליחו להעביר אליהם תשלום.
הוראות נוספות
 .20תאריכי "רכישה/מכירה" :רכישות ומכירות של מניות רגילות של  OPKOייחשבו ככאלו
שהתרחשו במועד "החוזה" או "המסחר" בניגוד לתאריך "היישוב" או "התשלום" .קבלה של מניות
רגילות של  OPKOכמתנה ,ירושה או מתוקף חוק במהלך תקופת הפשרה ,לא תיחשב כרכישה או
מכירה לצורך חישוב תביעתו של תובע מסוים במסגרת תוכנית ההקצאה הזו ,וכן קבלה זו לא
תיחשב כהעברת נכסים בתביעה הקשורה לרכישה/מכירה של המניות ,למעט אם ) (1התורם או
המנוח רכש את המניות הרגילות של  OPKOבמהלך תקופת הפשרה; ) (2מכשיר המתנה או
העברת הנכסים מציין באופן ספציפי כי הוא מיועד להעביר זכויות מסוג זה; וכן ) (3לא הוגשה אף
תביעה על ידי התורם או בשמו ,בשם המנוח או על ידי כול אדם אחר בכל הנוגע למניות אלו.
 .21מכירות בחסר :מועד פריעת "מכירה בחסר" ייחשב כמועד הרכישה של המניות הרגילות של
 .OPKOתאריך "מכירה בחסר" ייחשב כמועד המכירה של המניות הרגילות של  .OPKOעם
 8מספר המניות המוחזקות נכון למועד זה ייקבע על ידי מספר המניות שנרכשו בבורסה לניירות ערך של תל אביב
במהלך תקופת הפשרה בניכוי מספר המניות שנמכרו בבורסה לניירות ערך של תל אביב במהלך תקופת הפשרה.
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זאת ,בהתאם לתוכנית ההקצאה ,סכום ההפסד המוכר עבור כל "מכירה בחסר" והרכישות
לפריעת "מכירות בחסר" יהיה אפס.
 .22במקרה שיש לתובע כלשהו עומדה פתוחה בחסר במניות רגילות של  ,OPKOכי אז יותאמו
הרכישות או ההשגות המוקדמות ביותר של מניות רגילות של  OPKOבמהלך תקופת הפשרה
כנגד העומדה הפתוחה בחסר ,ולא תהיינה זכאיות להיפרעות עד אשר העומדה בחסר תיפרע
במלואה.
 .23מניות שנרכשו/נמכרו באמצעות מימוש אופציות :חוזי אופציות אינם ניירות ערך הזכאים
להשתתף בפשרה .בנוגע למניות רגילות של  OPKOשנרכשו או נמכרו באמצעות ניצול אופציה,
מועד הרכישה/המכירה של המניות הרגילות של  OPKOיהיה מועד ניצול האופציה ומחיר
הרכישה/המכירה יהיה מחיר מימוש האופציה.
 .24תשלום על פי תוכנית ההקצאה ,או כל תוכנית הקצאה אחרת מסוג זה כפי שיאושר על ידי בית
המשפט ,יהיה סופי בעבור כל התובעים .לאף אדם או ישות לא תהיה כל טענה כנגד התובעת
הראשית ,המייצג הראשי ,מנהל התביעות או כל סוכן אחר הממונה על ידי המייצג הראשי ,או
המשוחררים של הנתבעים ו/או מייצגיהם ,הנובעת מחלוקות שבוצעו באופן משמעותי בהתאם
לתניה ,לתוכנית ההקצאה שאושרה על ידי בית המשפט או לכל צו אחר של בית המשפט.
התובעת הראשית והנתבעים ,וכן מייצגיהם וכל המשוחררים האחרים ,לא יישאו בכל חבות מכל
סוג עבור ההשקעה או החלוקה של קרן הפשרה או סכום הנטו של קרן הפשרה ,תוכנית
ההקצאה או הקביעה ,הניהול ,החישוב או התשלום של כל תביעה ,או כל אי-ביצוע של מנהל
התביעות ,בעקבות תשלום מסים או ניכוי מסים )לרבות ריבית ועונשין( בהם חייבת קרן הפשרה,
או בגין כל הפסד המתרחש בהקשר לכך.
 .25תוכנית ההקצאה המתוארת במסמך זה היא התוכנית המוצעת לבית המשפט לאישורו על ידי
התובעת הראשית לאחר התייעצות עם מומחה הפיצויים שלה .בית המשפט עשוי לאשר תוכנית
זו כפי שהיא מוצעת ,או לשנות את תוכנית ההקצאה ללא מתן הודעה נוספת לקבוצת הפשרה.
כל הצווים הנוגעים לשינוי כלשהם בתוכנית ההקצאה יפורסמו באתר התיק,
www.OPKOHealthSecuritiesLitigation.com.
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טבלה א'
מחיר הנעילה ומחיר הנעילה הממוצע של מניות רגילות של OPKO
 7בספטמבר  4 - 92018בדצמבר 102018

תאריך
7/9/2018
14/9/2018
17/9/2018
18/9/2018
19/9/2018
20/9/2018
21/9/2018
24/9/2018
25/9/2018
26/9/2018
27/9/2018
28/9/2018
1/10/2018
2/10/2018
3/10/2018
4/10/2018
5/10/2018
8/10/2018
9/10/2018
10/10/2018
11/10/2018
12/10/2018
15/10/2018
16/10/2018
17/10/2018
18/10/2018
19/10/2018
22/10/2018
23/10/2018

מחיר נעילה
$4.58
$3.90
$4.49
$4.22
$4.44
$4.32
$4.32
$4.13
$3.99
$3.72
$3.29
$3.46
$3.43
$3.40
$3.64
$3.48
$3.45
$3.67
$3.47
$3.48
$3.54
$3.65
$3.68
$3.87
$3.80
$3.67
$3.59
$3.58
$3.44

מחיר נעילה ממוצע
בין  7בספטמבר
 2018לבין
התאריך המוצג
$4.58
$4.24
$4.32
$4.30
$4.33
$4.32
$4.32
$4.30
$4.27
$4.21
$4.13
$4.07
$4.02
$3.98
$3.96
$3.93
$3.90
$3.88
$3.86
$3.84
$3.83
$3.82
$3.82
$3.82
$3.82
$3.81
$3.80
$3.79
$3.78

תאריך
24/10/2018
25/10/2018
26/10/2018
29/10/2018
30/10/2018
31/10/2018
1/11/2018
2/11/2018
5/11/2018
6/11/2018
7/11/2018
8/11/2018
9/11/2018
12/11/2018
13/11/2018
14/11/2018
15/11/2018
16/11/2018
19/11/2018
20/11/2018
21/11/2018
23/11/2018
26/11/2018
27/11/2018
28/11/2018
29/11/2018
30/11/2018
3/12/2018
4/12/2018

מחיר נעילה
$3.10
$3.42
$3.34
$3.39
$3.41
$3.38
$3.66
$3.77
$3.55
$3.72
$3.86
$3.49
$3.09
$3.73
$3.49
$3.23
$3.53
$3.56
$3.45
$3.54
$3.55
$3.44
$3.48
$3.26
$3.46
$3.63
$3.74
$3.77
$3.49

מחיר נעילה ממוצע
בין  7בספטמבר
 2018לבין
התאריך המוצג
$3.76
$3.75
$3.74
$3.73
$3.72
$3.71
$3.71
$3.71
$3.70
$3.70
$3.71
$3.70
$3.69
$3.69
$3.68
$3.67
$3.67
$3.67
$3.66
$3.66
$3.66
$3.65
$3.65
$3.64
$3.64
$3.64
$3.64
$3.64
$3.64

 9המסחר במניות רגילות של  OPKOבבורסות בארה"ב הופסק בשעה  14:34לערך שעון מזרח ארה"ב ביום
שישי 7 ,בספטמבר  ,2018והתחדש בשעה  13:15שעון מזרח ארה"ב ביום שישי 14 ,בספטמבר .2018
 10היום הקלנדארי ה 90-בתקופת הסקירה לאחור בת  90יום היה יום רביעי 5 ,בדצמבר  ,2018שלא היה יום
מסחר) .השווקים בארה"ב נסגרו על מנת לציין את מותו של נשיא ארה"ב לשעבר ג'ורג' בוש( .לפיכך ,טבלה א'
מציגה את מחירי הנעילה והמחירים הממוצעים עד ליום שלישי 4 ,בדצמבר .2018
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