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כדי להיות זכאי לקבל חלק מסכום הנטו של קרן הפשרה בארה"ב בקשר לפשרה בתביעה זו על בסיס רכישות המניות
הרגילות של  OPKOשביצעת בכל בורסת ניירות ערך בארה"ב )כולל הבורסה לניירות ערך בניו-יורק או הנאסד"ק( ,עליך
למלא את טופס הוכחת התביעה וכתב הוויתור הזה )"טופס תביעה"( ולחתום עליו ולשלוח אותו בדואר מחלקה ראשונה
לכתובת שלהלן ,עם תיעוד תומך ,חתום בחותמת דואר לא יאוחר מיום  26בינואר .2021
שלח בדואר אל:

 OPKO Health, Inc.מחלקת ליטיגציית ניירות ערך
אצל JND Legal Administration
P.O. Box 91360
Seattle, WA 98111

לתשומת לבך :אם הרכישות היחידות שלך של מניות רגילות של  OPKOבמהלך תקופת הפשרה נעשו בבורסה
לניירות ערך של תל אביב אל תגיש את טופס התביעה הזה .זכאותך לחלוקה מן התמורה הכספית של הפשרה על
בסיס המניות שנרכשו בבורסה לניירות ערך של תל אביב ,תיקבע על בסיס המידע שיספק סוכן המניות שלך ולא דרוש
לכך טופס תביעה.
יש להשתמש בטופס תביעה זה רק כדי לדווח על עסקאות ואחזקות של מניות רגילות של  OPKOהנסחרות בבורסות
בארה"ב )או עסקאות אחרות כלשהן במניות רגילות של  OPKOשנרכשו או נתקבלו במהלך תקופת הפשרה בכל דרך
אחרת מלבד הרכישות בבורסה לניירות ערך של תל אביב(.
אין לשלוח בדואר את טופס התביעה שלך או לבצע מסירה שלו אל בית המשפט ,אל הצדדים לתביעה ,או למייצגים
שלהם .עליך להגיש את טופס התביעה שלך אך ורק למנהל התביעות בכתובת המפורטת לעיל.
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חלק  - Iמידע על התובע
מנהל התביעות ישתמש במידע זה עבור כל ההודעות הנוגעות לטופס תביעה זה .אם מידע זה משתנה ,עליך להודיע למנהל
התביעות בכתב בכתובת שלעיל .יש לספק שמות מלאים של כל האנשים והישויות.
השם הפרטי של הבעלים המוטבים

שם המשפחה של הבעלים המוטבים

השם הפרטי של הבעלים המוטבים המשותפים )אם רלוונטי(

שם המשפחה של הבעלים המוטבים המשותפים )אם רלוונטי(

אם תביעה זו מוגשת עבור חשבון פרישה אישי ) ( IRAואם תרצה שכל המחאה שאתה עשוי להיות זכאי לקבלה תשולם ל ,IRA-אנא הוסף את
המילה " "IRAבתיבת "שם משפחה" לעיל )למשל ,ג'ונס .(IRA
שם הישות )אם הבעלים המוטבים אינו אדם פרטי(

שם הנציג ,אם רלוונטי )מבצע צוואה ,מנהל עיזבון ,נאמן ,מען למכתבים ,וכדומה( ,אם הוא שונה מהבעלים המוטבים

 4הספרות האחרונות של מספר ביטוח לאומי אמריקני או מספר הזיהוי לצורכי מס

כתובת הרחוב

עיר

מדינה/מחוז

מיקוד זר )אם רלוונטי(

המדינה הזרה )אם רלוונטי(

מספר טלפון )בשעות העבודה(

מספר טלפון )אחרי שעות העבודה(

―

―

מיקוד

―

―

כתובת דוא"ל )כתובת הדוא"ל אינה חובה ,אולם אם תספק אותה אתה מאשר למנהל התביעות להשתמש בה כדי לספק לך מידע הרלוונטי
לתביעה זו(:

סוג הבעלים המוטבים:
יש לציין את אחד מהבאים:
 אדם פרטי/אנשים פרטיים

 תאגיד

 אפוטרופוס לפי החוק האחיד למתנות לקטינים )  IRA (UGMAשותפות

 עיזבון

 נאמנות

 אחר )תאר(_______________________________________ :
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חלק  - IIהוראות כלליות
.1

חשוב שתקרא במלואה ותבין לגמרי את ההודעה בדבר ) (Iמצבה התלוי והעומד של התובענה הייצוגית והפשרה
המוצעת; ) (IIהדיון על הוגנות הפשרה; וכן ) (IIIהבקשה לשכר טרחת עורך דין והוצאות התדיינות )"ההודעה"(
הנלווית לטופס תביעה זה ,כולל תוכנית ההקצאה וסכום הנטו של קרן הפשרה המובאים בהודעה .ההודעה
מתארת את הפשרה המוצעת ,את האופן ש בו חברי קבוצת הפשרה מושפעים מהפשרה ,ואת האופן שבו יחולק
סכום הנטו של קרן הפשרה אם הפשרה ותוכנית ההקצאה יאושרו על ידי בית המשפט .כמו כן ,ההודעה מכילה
את ההגדרות של רבים מהמונחים המוגדרים )המצוינים בשפה האנגלית באותיות ראשונות רישיות( שנעשה בהם
שימוש בטופס התביעה .בחתימתך על טופס תביעה זה והגשתו ,אתה מאשר שקראת והבנת את ההודעה ,כולל
את תנאי כתבי הוויתור המתוארים בה והנקבעים בה.

.2

בהגשת טופס תביעה זה ,אתה מגיש בקשה לקבלת חלקך בתקבולים מהפשרה המתוארת בהודעה .אם אינך
חבר בקבוצת הפשרה )ראה את הגדרת קבוצת הפשרה בעמוד  7של ההודעה ,המפרטת מי כלול ומי אינו כלול
בקבוצה ( ,או אם אתה או אדם אחר הפועל בשמך ,הגשתם בקשה לאי הכללה בקבוצת הפשרה ,אל תגיש
טופס תביעה .אינך רשאי ,באופן ישיר או עקיף ,להשתתף בפשרה אם אינך חבר בקבוצת הפשרה .כך ,אם אינך
כלול בקבוצת הפשרה ,כל טופס תביעה אשר תגיש ,או שיוגש בשמך ,לא יתקבל.

.3

אם הרכישות היחידות שלך של מניות רגילות של  OPKOבמהלך תקופת הפשרה נעשו בבורסה לניירות ערך
של תל אביב אל תגיש את טופס התביעה הזה .זכאותך לחלוקה מן התמורה הכספית של הפשרה על בסיס
המניות שנרכשו בבורסה לניירות ערך של תל אביב ,תיקבע על בסיס המידע שיספק סוכן המניות שלך ולא דרוש
לכך טופס תביעה.

.4

יש להשתמש בטופס תביעה זה רק כדי לדווח על עסקאות ואחזקות של מניות רגילות של  OPKOהנסחרות
בבורסות בארה"ב )כולל הבורסה לניירות ערך בניו-יורק או נאסד"ק( ,או עסקאות אחרות כלשהן במניות רגילות
של  OPKOשנרכשו או נתקבלו במהלך תקופת הפשרה בכל דרך אחרת מלבד הרכישות בבורסה לניירות ערך
של תל אביב .לא ייכללו עסקאות ואחזקות של מניות רגילות של  OPKOבאמצעות הבורסה לניירות ערך של תל
אביב.

.5

הגשת טופס תביעה זה אינה מבטיחה שתחלוק בתמורה הכספית של הפשרה .חלוקת סכום הנטו של
קרן הפשרה תהיה כפופה לתוכנית ההקצאה המפורטת בהודעה ,אם תאושר על ידי בית המשפט ,או
לתוכנית הקצאה אחרת שאותה יאשר בית המשפט.

.6

השתמש בנספח העסקאות בחלק  IIIשל טופס תביעה זה כדי למסור את כל הפרטים הדרושים של
העסקה/עסקאות שלך ושל האחזקות שלך במניות הרגילות של  OPKOאשר נסחרו בבורסות לניירות ערך
בארה"ב .בנספח זה ,מסור את כל המידע המבוקש בנוגע לאחזקות ,הרכישות ,הקבלות והמכירות של מניות
רגילות של ) OPKOכולל העברות ומסירות חינם( ,בין שעסקאות כאלה הביאו לרווחים ובין שהביאו לרישום
הפסד .אי-דיווח על כל המידע הקשור לעסקאות ולאחזקות במהלך תקופת הזמן המבוקשת עלול להביא
לדחיית התביעה שלך.

.7

לתשומת לבך :רק מניות רגילות של  OPKOשנרכשו או שנתקבלו בדרך אחרת במהלך תקופת הפשרה )כלומר ,מ-
 26ספטמבר  2013ועד  7בספטמבר  (2018הן מתאימות לפי הפשרה .עם זאת ,יעשה שימוש במכירות של מניות
רגילות של  OPKOבמהלך התקופה שבין  8בספטמבר  2018ועד  4בדצמבר  ,2018כולל ,למטרות חישוב התביעה
שלך לפי תוכנית ההקצאה .לפיכך ,כדי שמנהל התביעות יוכל לשקול את התביעה שלך ,יש להמציא גם את המידע
הדרוש על הרכישה/הקבלה במהלך תקופה זו.

.8

אתה נדרש להגיש תיעוד אמיתי ומספק על כל העסקאות והאחזקות שלך במניות הרגילות של  OPKOהמפורטות
בלוח זמני העסקאות בחלק  IIIשל טופס תביעה זה .התיעוד יכול לכלול עותקים של שוברי קיום של מסחר בניירות ערך
או הצהרות חשבון חודשיות של מסחר בניירות ערך ,או הצהרה מורשית מסוכן המניות שלך המכילה את המידע על
העסקאות והאחזקות המצוי בשובר קיום ברוקראז' או בהצהרת חשבון .הצדדים ומנהל התביעות אינם מחזיקים באופן
עצמאי במידע על השקעותייך במניות הרגילות של  OPKOשנסחרו בבורסות לניירות ערך בארה"ב )או בכל דרך
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אחרת למעט הבורסה לניירות ערך בתל אביב( .אם מסמכים אלה אינם בחזקתך ,אנא השג עותקים של מסמכים אלה
או מסמכים שווי ערך מסוכן המניות שלך .אי-מסירה של תיעוד זה עלולה להביא לדחיית התביעה שלך .אל תשלח
מסמכים מקוריים .אנא שמור עותקים של כל המסמכים שאתה שולח למנהל התביעות .כמו כן ,אל תסמן כל חלק
בטופס התביעה או במסמכים תומכים כלשהם.
.9

עבור רכישות או מכירות של מניות רגילות של  OPKOב 7-בספטמבר  ,2018היום האחרון של תקופת הפשרה,
חישוב תביעתך לפי תוכנית ההקצאה עשוי להיות תלוי בשעה ביום שבה רכשת או מכרת .אם התיעוד שתגיש יחד
עם טופס התביעה שלך אינו מציין את השעה ביום שבה בוצעה הרכישה או המכירה ,יונחו ההנחות הבאות) :א(
לגבי מניות שנרכשו ,נתקבלו או נמכרו במחיר השווה ל 5.32$-למניה ,או גבוה ממנו ,בתאריך  7בספטמבר 2018
ההנחה תהיה שאלה נרכשו ,נתקבלו או נמכרו לפני השעה  13:57לפי שעון החוף המזרחי וכן )ב( לגבי מניות
שנרכשו ,נתקבלו או נמכרו בכל מחיר הנמוך מ 5.32$-ההנחה תהיה שנרכשו ,נתקבלו או נמכרו בשעה 13:57
לפי שעון החוף המזרחי ,או לאחר מכן.

.10

השתמש בחלק  1של טופס תביעה זה שכותרתו "מידע על התובע" כדי להגדיר את הבעלים המוטבים של המניות
הרגילות של  OPKOהמפורטות בטופס התביעה .חובה להזין את השם/ות המלא/ים של הבעלים המוטבים .אם
החזקת במניות הרגילות המתאימות של  OPKOבשמך ,היית גם הבעלים המוטבים וגם בעל המניות הרשום .עם
זאת ,אם המניות שלך במניות הרגילות המתאימות של  OPKOנרשמו בשמו של צד שלישי ,כגון ממונה או חברת
מסחר בניירות ערך ,היית הבעלים המוטבים של מניות אלה ,אך הצד השלישי היה בעל המניות הרשום .הבעלי
המוטבים ,ולא בעל המניות הרשום ,חייב לחתום על טופס תביעה זה כדי להיות זכאי להשתתף בסכום הנטו של
קרן הפשרה בארה"ב .אם היו בעלים מוטבים משותפים כל אחד מהם חייב לחתום על טופס תביעה זה ושמותיהם
חייבים להופיע כ"תובעים" בחלק  Iשל טופס תביעה זה.

.11

יש להגיש תביעה אחת עבור כל ישות משפטית נפרדת .טופסי תביעה נפרדים צריכים להיות מוגשים עבור כל
ישות משפטית נפרדת )למשל ,תביעה מבעלים משותפים לא תכלול עסקאות נפרדות של רק אחד מהבעלים
המשותפים ,ואדם פרטי לא ישלב את עסקאות ה IRA-שלו עם עסקאות שבוצעו אך ורק בשמו( .ולהפך ,טופס
תביעה בודד צריך להיות מוגש בשמה של ישות משפטית אחת כולל כל העסקאות שבוצעו על ידי אותה ישות על
גבי טופס תביעה אחד ,לא משנה כמה חשבונות נפרדים יש לישות זו )למשל ,תאגיד עם כמה חשבונות למסחר
בניירות ערך צריך לכלול את כל העסקאות שבוצעו בכל החשבונות בטופס תביעה אחד(.

.12

באי כוח ,מבצעי צוואה ,מנהלי עיזבון ,אפוטרופוסים ונאמנים חייבים למלא את טופס התביעה ולחתום עליו בשמם
של אנשים המיוצגים על ידיהם ,ובנוסף הם חייבים:

.13

.14

)א(

לציין במפורש את הסמכות שמכוחה הם פועלים;

)ב(

לזהות את השם ,מספר החשבון ,מספר הביטוח הלאומי האמריקני )או מספר הזיהוי לצורכי מס(,
הכתובת ,ומספר הטלפון של הבעלים המוטבים של )או כל אדם או ישות אחרים שבשמם הם פועלים
ביחס אל( המניות הרגילות של  OPKOהמפורטות בטופס התביעה; וכן

)ג(

לספק בזאת ראיות לסמכותם לחייב בטופס התביעה את האדם או הישות שבשמם הם פועלים) .הסמכות
למלא טופס תביעה ולחתום עליו אינה יכולה להיות מוכחת בכך שסוכני מניות רק יראו כי יש להם סמכות
של שיקול דעת לסחור בניירות ערך בחשבונותיו של אדם אחר(.

בהגשתו של טופס תביעה חתום ,אתה תישבע ,כדלהלן:
)א(

שנמצאות בבעלותך מניות רגילות של  OPKOשאותן פירטת בטופס התביעה ,או שמניות אלה היו
בבעלותך; או

)ב(

שאתה מוסמך במפורש לפעול בשמו של הבעלים המוטבים של המניות המצוינות לעיל.

בהגשת טופס תביעה חתום ,תישבע על אמיתותן של ההצהרות הכלולות בו ולנכונותם של המסמכים
המצורפים אליו ,כפוף לעונשים על שבועת שקר שבחוקי ארצות-הברית של אמריקה .מתן הצהרות כוזבות ,או
הגשת תיעוד מזויף או כוזב ,יביאו לדחיית תביעתך ועלולים לחשוף אותך לאחריות אזרחית או לאישום פלילי.
10
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.15

אם בית המשפט יאשר את הפשרה ,התשלום לתובעים מורשים זכאים לפי תוכנית ההקצאה )או תוכנית הקצאה
אחרת שאותה יאשר בית המשפט( יבוצע לאחר הכרעה בערעורים כלשהם ,ולאחר השלמת עיבודן של כל
התביעות .ייקח זמן משמעותי עד לסיומו המלא וההוגן של תהליך התביעות .אנא התאזר בסבלנות.

.16

לתשומת לבך :כמתואר בתוכנית ההקצאה ,כל תובע מורשה יקבל את חלקו היחסי מסכום הנטו של קרן הפשרה
בארה"ב על בסיס עסקאותיו במניות רגילות של  OPKOאשר נסחרו בכל בורסה לניירות ערך בארה"ב .אם חישוב
התשלום היחסי לתובע מורשה כלשהו מסתכם בפחות מסכום של  ,10.00$כי אז הוא לא ייכלל בחישוב ולא תהיה
חלוקה של סכום הנטו של קרן הפשרה בארה"ב לאותו תובע מורשה.

.17

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות לטופס התביעה ,או שאתה זקוק לעותקים נוספים של טופס התביעה או של
ההודעה ,תוכל ליצור קשר עם מנהל התביעות ,JND Legal Administration ,בכתובת לעיל ,בכתובת הדוא"ל
 ,info@OPKOHealthSecuritiesLitigation.comאו במספר טלפון חינם  ,1-888-383-0345או שתוכל לבקר
באתר האינטרנט ,www.OPKOHealthSecuritiesLitigation.com ,שבו זמינים להורדה עותקים של טופס
התביעה וההודעה.

.18

הודעה בנוגע לקבצים אלקטרוניים :תובעים מסוימים עם מספר רב של עסקאות יכולים לבקש ,או שייתכן שיתבקשו,
להגיש מידע הנוגע לעסקאותיהם בקבצים אלקטרוניים .כדי לקבל את דרישות החובה בנוגע לתיוק אלקטרוני ותסדיר
הקובץ ,תוכל לבקר באתר האינטרנט של הפשרה בכתובת  www.OPKOHealthSecuritiesLitigation.comאו
בכתובת
התביעות
מנהל
של
האלקטרוני
התיוק
מחלקת
אל
דוא"ל
לשלוח
שתוכל
 .OPKSecurities@JNDLA.COMכל קובץ שאינו תואם את הפורמט הנדרש לתיוק אלקטרוני יהיה עילה
לדחייה .יש להגיש תביעה אחת בלבד עבור כל ישות משפטית נפרדת )ראה ¶  11לעיל( ויש להזין את השם המלא
של הבעלי המוטבים של ניירות הערך כאשר הדבר נדרש )ראה ¶  10לעיל( .קבצים אלקטרוניים ייחשבו ככאלה
שהוגשו רק לאחר שמנהל התביעות ישלח הודעת דוא"ל המאשרת זאת .אין להניח שהקובץ שלך נתקבל עד אשר
תקבל הודעת דוא"ל זו .אם לא תקבל את הודעת הדוא"ל כאמור תוך  10ימים ממועד הגשתך ,יהיה עליך ליצור
קשר עם מחלקת התיוק האלקטרוני בכתובת  OPKSecurities@JNDLA.comכדי לשאול לגבי הקובץ שלך
ולאשר שהוא אכן התקבל.

חשוב :לתשומת לבך
תביעתך לא תיחשב כאילו הוגשה עד אשר תקבל גלויית אישור .מנהל התביעות יאשר את קבלת טופס התביעה שלך
בדואר בתוך  60יום .אם אינך מקבל גלויית אישור בתוך  60יום ,עליך להקשר למנהל התביעות לטלפון חינם 1-888-383-
.0345
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חלק  - IIIלוח זמני העסקאות במניות הרגילות של OPKO
הנסחרות בכל בורסה לניירות ערך בארה"ב
ניירות ערך הזכאים היחידים הם המניות הרגילות של ) OPKO Health, Inc.פסנוע ,OPK :מספר .(CUSIP: 68375N103
אל תכלול מידע הנוגע לניירות ערך אחרים מלבד מניות רגילות של .OPKO
יש לכלול רק עסקאות ואחזקות של מניות רגילות של  OPKOהנסחרות בבורסות בארה"ב )כולל הבורסה לניירות ערך בניו-יורק או
נאסד"ק( ,1או עסקאות אחרות כלשהן במניות רגילות של  OPKOבמהלך תקופת הפשרה ,מלבד מניות שנסחרו בבורסה לניירות
ערך של תל אביב .אין לכלול כל אחזקות או עסקאות במניות רגילות של  OPKOשנסחרו בבורסה לניירות ערך של תל אביב.
יש לכלול תיעוד מתאים יחד עם טופס התביעה שלך כמתואר בפירוט בחלק  - IIהוראות כלליות ,8 ¶ ,לעיל.
 .1אחזקות נכון ליום  26בספטמבר  – 2013יש לציין את המספר הכולל של מניות מתוך המניות הרגילות של
 OPKOשנסחרו בבורסה בארה"ב שבהן החזקת נכון לפתיחת המסחר ב 26-בספטמבר ) .2013חייב
להיות מתועד (.אם לא היו ,כתוב "אפס" או "".0

אשר את הוכחת
העמדה המצורפת


 .2רכישות/קבלות החל מיום  26בספטמבר  2013ועד  7בספטמבר  – 2018יש לציין בנפרד כל אחת מהרכישות או הקבלות )כולל קבלות
בחינם( של מניות רגילות של  OPKOשנסחרו בבורסה בארה"ב החל מאחרי פתיחת המסחר ב 26-בספטמבר  2013ועד  7בספטמבר
) .2018חייב להיות מתועד(.
תאריך הרכישה /קבלה
)יש לציין בסדר כרונולוגי(
)שנה/חודש/יום(

מחיר כולל לרכישה/
קבלה
)לא כולל מיסים ,עמלות
ותשלומים כלשהם(

מחיר רכישה/
קבלה
למניה

מספר המניות שנרכשו/
נתקבלו

/

/

$

$

/

/

$

$

/

/

$

$

/

/

$

$

אשר את הוכחת
הרכישה המצורפת






 .3רכישות/קבלות מיום  8בספטמבר  2018ועד  4בדצמבר  – 2018יש לציין את המספר הכולל של מניות מהמניות הרגילות של
 OPKOשנסחרו בבורסות בארה"ב שנרכשו או נתקבלו )כולל קבלות בחינם( מיום  8בספטמבר  2018ועד סגירת המסחר ב 4-בדצמבר
 .2018אם אין ,יש לכתוב "אפס" או "2".0

 1בארצות-הברית ,מניות רגילות של  OPKOנסחרו בבורסה לניירות ערך בניו יורק מתחילת תקופת הפשרה עד  23ביוני  2016ובנאסד"ק
מ 24-ביוני  2016ועד סוף תקופת הפשרה.
 2לתשומת לבך  :כדי לבצע הערכה של תביעתך ,דרוש המידע שהתבקש באשר לרכישות ולקבלות שלך של מניות רגילות של  OPKOשנסחרו
בבורסה בארה"ב מיום  8בספטמבר  2018ועד  4בדצמבר  2018כולל .עם זאת ,רכישות במהלך תקופה זו ,או ב 13:57-או לאחר מכן ביום 7
בספטמבר  , 2018לא יהיו זכאיות לפי הפשרה ולא ייעשה בהן שימוש למטרות חישוב התביעה המוכרת שלך בארה"ב לפי תוכנית ההקצאה.
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 .4מכירות מיום  26בספטמבר  2013ועד  4בדצמבר  – 2018יש לציין בנפרד כל אחת מהמכירות
וההעברות )כולל מסירות בחינם( של מניות רגילות של  OPKOשנסחרו בבורסה בארה"ב מאחרי פתיחת
המסחר ביום  26בספטמבר  2013ועד סגירת המסחר ב 4-בדצמבר ) .2018חייב להיות מתועד(.
תאריך המכירה
)יש לציין על פי סדר
כרונולוגי(
)יום  /חודש  /שנה(

מחיר המכירה
למניה

מספר
המניות שנמכרו

מחיר המכירה הכולל
)ללא ניכוי תשלומים ,עמלות
ומיסים כלשהם(

/

/

$

$

/

/

$

$

/

/

$

$

/

/

$

$

 .5אחזקות נכון ליום  4בדצמבר  – 2018יש לציין את המספר הכולל של מניות מהמניות הרגילות של
 OPKOשנסחרו בבורסות בארה"ב ,שבו החזקת נכון לסגירת המסחר ביום  4בדצמבר ) .2018חייב להיות
מתועד (.אם לא היו ,כתוב "אפס" או "".0

אם אין,
סמן כאן


אשר כי הוכחת
המכירה מצורפת





אשר את הוכחת
העמדה המצורפת



אם נדרש לך עוד מקום עבור לוח הזמנים שלעיל ,צרף לוחות זמנים נוספים באותו פורמט .כתוב באותיות דפוס
את השם המלא של הבעלים המוטבים ואת ארבע הספרות האחרונות של מספר הביטוח הלאומי
האמריקני/מספר הזיהוי משלם המס בכל עמוד נוסף .אם אכן תצרף לוחות זמנים נוספים ,סמן תיבה זו.
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חלק  - IVכתב ויתור על תביעות וחתימה
כמו כן עליך לקרוא את כתב הוויתור והאישור שלהלן
ולחתום בעמוד  9של טופס תביעה זה.
אני )אנחנו( מכיר/ים בזאת ,כי בהתאם לתנאים המפורטים בהתניה ,ללא פעולה נוספת של אף אחד ,במועד הקובע של הפשרה,
אני )אנחנו( ,בשם עצמי )עצמנו( והיורשים ,מבצעי צוואה ,מנהלי העיזבון ,הקודמים ,הממשיכים ,והנמחים שלי )שלנו( )של
התובע/ים( ,מתוקף סמכותם ככאלה ,יוערכו כמי ,ומכוח הדין והפסיקה יוערכו כמי שהתפשרו ,הסכימו ,ויתרו ,פטרו ,פתרו ,נטשו
ויתרו ושחררו באופן מלא וסופי לגבי כל אחת מתביעות התובע שעליהן ויתר )כולל ,בין היתר ,טענות בלתי ידועות כלשהן( כנגד
מקבלי הפטור של הנתבעים; ואני/אנו נהיה חסומים ומנועים לעולם מהעלאת טענה כלשהי מטענות התובע הפטורות או כולן כנגד
כל אחד מבעלי הפטור של הנתבעים.

אישור
בחתימה על טופס תביעה זה והגשתו ,התובע/ים או האדם/האנשים המייצג/ים את התובע/ים מסכים/ים לתוכן כתב הוויתור לעיל
ומאשר/ים ,כדלהלן:
.1
ההקצאה;

כי אני )אנחנו( קראתי והבנתי את תוכן ההודעה וטופס תביעה זה ,כולל הוראות לגבי ויתור בפשרה ובתנאי תוכנית

.2

כי התובע/ים חבר/ים בקבוצת הפשרה ,כמוגדר בהודעה ,והיכללותו )היכללותם( בקבוצת הפשרה לא נמנעה לפי
ההגדרה כמפורט בהודעה;

.3

כי התובע/ים לא הגיש/ו בקשה לאי-הכללה בקבוצת הפשרה;

.4

כי )היו( בבעלותי/תנו מניות רגילות של  OPKOשזוהו בטופס התביעה ולא ביצעתי/נו המחאה של זכות התביעה
כנגד כל אחד מהנתבעים או כל אחד מבעלי הפטור של הנתבעים לאדם אחר ,או שבחתימה על טופס זה והגשתו,
יש לי/לנו את הסמכות לפעול בשמו )בשמם( של בעל/י מניות שכאלה;

.5

כי התובע/ים לא הגיש/ו כל תביעה אחרת המכסה את אותן רכישות של מניות רגילות של  OPKOולא יודע
)יודעים( על כל אדם אחר שעשה כן בשם התובע )התובעים(;

.6

כי התובע/ים מגיש/ים לסמכות שיפוטו של בית המשפט ביחס לתביעתו של התובע )התובעים( ולמטרות אכיפת
כתבי הוויתור המפורטים בזה;

.7

כי אני )אנחנו( מסכים/ים לספק מידע נוסף שכזה ביחס לטופס תביעה זה בהתאם לדרישת המייצג הראשי ,מנהל
התביעות ,או בית המשפט;

.8

כי התובע/ים מוותר/ים על הזכות למשפט עם מושבעים ,ככל שזו קיימת ומסכים/ים להכרעת בית המשפט לגבי
תוקף התביעה או סכום התביעה ,ומוותר/ים על כל זכות ערעור או עיון מחודש ביחס לקביעה שכזו;

.9

כי אני )אנחנו( מכיר/ים בכך שהתובע/ים יהיו מחויבים וכפופ/ים לתנאיה של פסיקה )פסיקות( כלשהי )כלשהן(
אשר ייתכן שיופעלו; וכן
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.10

כי התובע/ים אינו )אינם( כפוף/ים לניכוי מס במקור לצורך גיבוי לפי הוראות סעיף )3406א())(1ג( של קוד הכנסות
הפנים מכיוון ) (1שהתובע/ים פטור/ים מניכוי מס במקור לצורך גיבוי או ) (2שהתובע/ים לא קיבל/ו הודעה משירות
הכנסות הפנים ) (IRSשהוא )הם( כפופים לניכוי מס במקור לצורך גיבוי כתוצאה מאי-דיווח על כל האינטרסים
והדיבידנדים או ) (3ה IRS-דיווחו לתובע/ים שאינו )אינם( כפופים עוד לניכוי מס במקור לצורך גיבוי .אם ה IRS-הודיע
לתובע/ים שהוא ,או הם ,כפוף/ים לניכוי מס במקור לצורך גיבוי ,יש למחוק את המלל במשפט הקודם המציין
שהתביעה אינה כפופה לניכוי מס במקור לצורך גיבוי באישור לעיל.

בהתאם לעונשים הקבועים בחוק בגין מתן שבועת שקר ,אני )אנחנו( מאשר/ים שכל המידע שנמסר על ידי )ידינו( בטופס תביעה זה
הוא נאמן ,נכון ושלם וכי המסמכים המוגשים בזאת הם עותקים נאמנים ומדויקים של מה שהם מתיימרים להיות.

תאריך

חתימת התובע

רשום כאן את שם התובע באותיות דפוס

תאריך

חתימת התובע המשותף ,אם יש כזה

שם התובע המשותף באותיות דפוס כאן

אם התובע איננו אדם פרטי ,או שאינו האדם הממלא טופס זה ,יש לספק גם:

תאריך

חתימה של האדם החותם בשמו של התובע

שם באותיות דפוס של האדם החותם בשמו של התובע כאן

סמכות האדם החותם בשם התובע ,אם איננו אדם פרטי ,לדוגמה ,מבצע צוואה ,נשיא ,נאמן ,אפוטרופוס ,וכדומה) .יש לספק הוכחה לסמכות
לפעול בשמו של התובע – ראה ¶  12בעמוד  4של טופס תביעה זה(.

10
יש לך שאלות? בקר באתר  www.OPKOHealthSecuritiesLitigation.comאו התקשר בחינם למספר 1-888-383-0345
כדי לעיין במדיניות הפרטיות של  ,JNDאנא בקר באתר https://www.jndla.com/privacy-policy

רשימת תיוג לתזכורת
 .1חתום על כתב הוויתור והאישור לעיל .אם טופס תביעה זה מבוצע בשמם של
תובעים במשותף ,נדרש ששניהם יחתמו על המסמך.
 .2צרף רק עותקים של תיעוד תומך קביל שכן מסמכים אלה לא יוחזרו אליך.
 .3אל תסמן כל חלק בטופס התביעה או במסמכים תומכים כלשהם.
 .4שמור עותקים של טופס התביעה הממולא ושל התיעוד לצורך רשומותייך.
 .5מנהל התביעות יאשר את קבלת טופס התביעה שלך בדואר ,בתוך  30יום.
תביעתך לא תיחשב כאילו הוגשה עד אשר תקבל גלויית אישור .אם אינך מקבל
גלויית אישור בתוך  60יום ,עליך ליצור קשר עם מנהל התביעות בטלפון חינם
.1-888-383-0345
 .6אם כתובתך תשתנה בעתיד ,או אם טופס תביעה זה נשלח לכתובת ישנה או
שגויה ,עליך לשלוח למנהל התביעות הודעה בכתב על כתובתך החדשה .אם
תשנה את שמך ,עליך להודיע למנהל התביעות.



לתביעתך,
בנוגע
כלשהם
חששות
או
שאלות
לך
יש
 .7אם
להלן,
בכתובת
התביעות
מנהל
עם
קשר
ליצור
עליך
באמצעות דוא"ל ב ,info@OPKOHealthSecuritiesLitigation.com -או
באמצעות טלפון חינם במספר  ,1-888-383-0345או שתוכל לבקר בכתובת
 www.OPKOHealthSecuritiesLitigation.com.אל תתקשר ל OPKO-או
למייצגיה בשאלות הנוגעות לתביעתך.

עליך לשלוח את טופס התביעה למנהל התביעות בדואר מחלקה ראשונה ,חתום בחותמת דואר לא יאוחר מיום  26בינואר ,2021
כאשר הוא ממוען באופן הבא:
OPKO Health, Inc. /Securities Litigation Department
c/o JND Legal Administration
P.O. Box 91360
Seattle, WA 98111
1-888-383-0345
www.OPKOHealthSecuritiesLitigation.com
טופס תביעה שנתקבל על-ידי מנהל התביעות ייחשב ככזה שהוגש בעת שליחתו ,תאריך חותמת הדואר המצוין על
המעטפה הוא  26בינואר  2021או קודם לכן ,והוא נשלח בדואר מחלקה ראשונה ,וממוען בהתאם להוראות לעיל .בכל המקרים
האחרים ,טופס תביעה ייחשב ככזה שהוגש כאשר יתקבל בפועל על-ידי מנהל התביעות.
עליך להיות מודע לכך שעיבוד מלא של טופסי התביעה צפוי לארוך תקופה משמעותית .אנא התאזר בסבלנות והודע
למנהל התביעות על כל שינוי בכתובתך.
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