ולטר

גבקשה לאישור תגיעה ייצוגית בעניין ת״צ
31-70-99442
הוזעה בדבר הסדר פשרה
ניפי.אל.אם ננסים בע״מ ואחי
2006
״החיק״) ,כי ביום
התשס״ו
בהתאם להוראות סעיף  25לחוק תובענות ייצוגיות,
(להלן:
ניתנת בזאת הודעה
5102.7.32
(להלן :״הסזר הפשרה״) אשר
בקשה לאישור הסדר פשרה
המשפט המחוזי בתל אביב
הוגשה לבית
שבת״צ
31-70-99442
נכרת בעניין התובענה
והבקשה לאשר את התובענה כייצוגית ccr
(להלן:׳׳התובענה״)

ואחי

״הבקשה
לאישור״).

לירן,
(להלן :״המבקשים״) מיוצגים ע״י עוה״ד אלי אקסלרוד ואוחנה
התובענה כייצוגית

מבקשי אישור

וכתובתם

רח׳ יבנה  15תל אביב 6579119

פרייליך,
(להלן:׳׳המשיבים״) מיוצגים ע״י עוה״ד גיא גיסין ,תומר אלטמן ,יואל
בבקשה לאישור
המשיבים
ממשרד גיסין ושות׳ ,וכתובתם רח׳ הברזל  38בי ,תל אביב 69710
דרור ואח׳
התקשרות הצדדים לתובענה בהסדר פשרה וקיום התחייבויות לפיו הינם מבלי
שתהא בכך משום הודאה
הבקשהלאישור.
במסגרת התובענה או
מצד מי מהם בטענה כלשהי של משנהו שנטענה
3102.4.52
המשיבים מיום
הסדר
הפשרהיחול על כל בעלי המניות מהציבור אשר לא נענו להצעת רכש מטעם
בהתאם להוראות סעיף  337לחוק החב־
$TS1$החברות$TS1$.
(להלן:״הניצעים״) ואשר מניותיהם בחברה נרכשו ברכישה כפויה
הסדר
במסגרת
הפשרה יחייב את כל הנמנים עם קבוצת המיוצגים
רות.
$DN2$החברות$DN2$.
הבקשהלאישור ,למעט אלה אשר
 aw״הודעת הפרישה״) ,באופן
יגישו הודעה על אי רצונם להיכלל בקבוצה הרלבנטית
המפורטלהלן ,עד
צחי

 45ימים מיום

את הודעת

פרסום

הפרישה יש

הודעהזו.

לשלוח

בדואר

רשום למען

הבא :בית

המשפט

המחוזי תל

אביב ,רח׳ ויצמן

תל

אביב

 6423901כותרת הודעת הפרישה תנוסח כך -.״התנגדות להכללה
המבקשים ולמשרדי ב״כ
המשיבים.
העתק מהודעת הפרישה יישלח בדואר רשום גם למשרדי ב״כ
תמצית הסדר הפשרה:
להלן
שתקבע על ידי בית
הקבוצה המיוצגת כפי
1.3
המשפט
המבקשים ולחברי
המשיבים ישלמולידי
(להלן:
בתוספת מע״מ ככל שהתשלום יתבצע כנגד חשבונית
״חברי הקבוצה״) ,סכום סופיוגלובאלי של  300אלף
מס
(להלן :״סכום הפשרה״) .בהתאם לאופן החלוקה המוצעלהלן:
000,05
1.1.3
.סך של
השתתפות בהוצאות רו״ח רוסו (המומחה מטעםהמבקשים);
000,04
2.1.3
.סך של
בגין שכר טרחת עו״ד המבקשים;
000,081
3.1.3
לקבוצה המיוצגת
.סך של
בהליך;
4.1.3
000,01
.סך של
לאסף קריל התובע היצוגי מס׳ בהליך:
000,02
5.1.3
.סך של
לולטר טליה ושמואל התובעים היצוגים מס׳ ו-בהליך;
 1.3לעיל הינו בגדר
2.3
המפורט
במסגרת סעיף
אופן חלוקת סכום הפשרה בין הגורמים השונים לתביעה
הפשרה
המלצה בלבד ויהיה כפוףלאישורו של בית המשפט .הצדדים אינם מתנים את הסכמתן להסדר
כאמור באופן חלוקת כספיםזו.
3.3
וגלובאלי ,ועל כן בכל מקרה לאיחולו על המ־
$TS1$המשיבים$TS1$
הפשרה הינו סכום סופי
מסכימים כי סכום
הצדדים
ההסדר כמפורטלהלן .כמו כן,
שיבים
$DN2$המשיבים$DN2$עלויות נוספות לצורך ביצוע הסדר
הפשרה למעט עלות פרסום
(ב)( לחוק.
המשפט שלא למנות בודק לפי סעיף 19
הצדדים ביקשו מבית
הפשרה קיים צורך למנות בודק לבחינת טיב
המשפט יקבע כי לצורך אישור הסדר
לפיכך ,היה ובית
4.3
ההסדר ,לא יהא להסדר זה כל תוקף,
המפורטת בהסדר זה יחשבו כבטלות.
והסכמות הצדדים
המשיבים אשר ימונה כבעל תפ־
$TS1$תפקיד$TS1$
באמצעות ב״כ
הפשרה ישולם על ידי
5.3
הקבוצה
המשיבים לחברי
סכום
הפשרה ע״י בית
המשפט.
$DN2$תפקיד$DN2$לביצוע ההסדר ,בתוך  45ימים מיום אישורו הסופי והמוחלט של הסדר
קיד
במקום ומבטל כל סיכום,
המוסכם בין הצדדים ,והוא בא
הסדר זה משקף נאמנה ובשלמות את כל
6.3
הסכם בין
בכתב ובין בעל פה בין הצדדים .לאחר אישורו
הסכמה ו/או
מו״מ ,זיכרון דברים או כל
הסופי והמוחלט של הסדר פשרה זה ,לא יהיו למי מהצדדים טענות ו/או תביעות בקשר לתובענה נשוא
הסדר זה
ולענייניה.
כל אדם הנמנה על חברי הקבוצה ,רשות ציבורית הפועלת לקידום מטרה ציבורית בקשר
לעניין שבו עוסקת
מטרה ציבורית כאמור,
הרשות
שאושר על ידי השר והפועל לקידום
הבקשה לאישור או התובענה ,ארגון
המשפטי לממשלה ,רשאים להגיש לבית
המשפט ,בכתב ,עד  45ימים מיום פרסום
לניירות ערך וכן היועץ
הודעה זו התנגדות מנומקת להסדר הפשרה וכן המלצה
המוסכמתבעניין גמול ושכר הטרחה.
בבית
31-70-99442
המשפט המחוזי תל אביב
לאישור הסדר
הפשרה במלואה עומדת
לעיוףבוג״צ
<^_.הבקשה
המבקשים ברח׳ יבנה  15תל אביב
נ^| אצל ב״כ
tAh
31-70-99442
בת״צ
בתובענה ייצוגית

אליאקסללח/
ב״כ

״.
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עו״ד

המבקשיס

יואל ר*&ן,

צחי דרור ,עו״ד

עו״ד
ב״כ

המשיבים

