לפי

חוק

פשות
הסוו
אישוו
בונו
שניית
תודעת
תובענות
)"חוק
תתשס״ו2006 -
ייצוגיות,
תובענות
כימיקלים בע״מ ואח׳
בעניין גילמן ואח׳ נ׳ דוו

ייצוגיות"(

הסנם
לאישור
המשפט העליון בקשה
אושוה על ידי בית
ייצוגיות ,ני ביום 21.6.2015
בהתאם לסעיף ) 25א()  (4לחוק תובענות
ניתנת בזאת הודעה
המייצגים"(
)"התובעים
)"הסבם
באמצעות עו״ד אודי הקו ממשרד
התובענה של מו מויו גילמן ומו אשו גבאי
חפשוח"( ,אשו נחתם בעניין
פשוה
)"התובענה"(.
וילנסקי ,מזרחי ,כנעני  -עווני דין )״בא הבה
המשוה בה ,בתא1185/05 .
)״חחבוח״( ונושאי
כימיקלים בע״מ
המייצג״( נגד דוו
פיוט,
המשוה
בעיקו נונח איתותי שווא ומצגי שווא שהציגו החבוה ונושאי
החבוה מן הציבור,
לנאווה שנגרמו לבעלי המניות של
בנזקים
התביעה עסקה
.1
בה לציבור.
הקבוצה המיוצגת בגין ו/או בקשו עם טענות נשוא התובענה
הפשוה מהווה סילוק סופי ומוחלט של נל עילה ,תביעה ,או טענה של מי מחברי
הסנם
.2
התובעים.
הפשוה ,מהווה מעשה בית דין נלפי התובע המייצג ונל חבוי קבוצת
הסנם
המאשו את
ו/או בקשת האישור .פסק הדין שניתן בתובענה,
ייצוגיות.
התנגדויות לפי סעיף ) 18ד( לחוק תובענות
הפשוה הוגשו  /לא הוגשו
להסכם
.3
שליטה בהברה ו/או בעל עניין
המשיבים ואינו בעל
ההברה ,שאינו בין
המניות של
הפשוה הם בל מי מבעלי
הקבוצה שעליה יחול הסדו
חבוי
.4
מניותיו אלו מיום
במניות ההברה ער וגולל יום  1.3.04ואשר ובש את
השליטה ו/או בעלי העניין בהברה אשר החזיק
בהברה ו/או קשור לבעלי
.31.10.02
הנולל
סנום הפיצוי
היחסי מתוך
לפיצוי בשיעור חלקו
נמפווט להלן,
זכאותו
תונח
אשו
בקבוצה
חבוה
הפשוה ,זנאי נל
להסכם
בהתאם
.5
בהסכם הפשוה ולהלן.
נמפווט ובכפוף לאמור
(₪
) 3,516,000
u
u
u
u u
u
הפשרה
מנגנון ביצוע
ברדיצ׳ב)להלן" :רואה
הבורסה לצורך קבלת מידע שעניינו מספו
החשבון"( יפנו לחברי
"הנאמן"( ורו״ח חן
עו״ד עפר פירט )להלן :
.6
הבורסה ,ושחבר הבורסה יכול להעביר להם את נספי הפיצוי בגין
באמצעות חבר
שהחזיק במניות החברה
הקבוצה ,אשר
של חברי
נספים עבורו )"חברי
הבורסה יכול להפקיד
הבורסה או לחשבון אחר בו חבר
המתנהל אצל חבר
הסכומים לחשבון
בדרך של הפקדת
הבורסה יחלק להם"(.
אלקטרוני,
הזיהוי)עוסק מורשה ,מספר חברה ,תעודת זהות ,כתובת דואר
שמותיהם ופרטי
ורואה החשבון רשימה הכוללת את
עוד יקבלו הנאמן
.7
שאיננו מנהל אצלו ניום חשבון ושאליו
באמצעותו
במניות החברה
והחזיק
בקבוצה
חשבון( של נל מי שהינו חבר
כתובת ומספר טלפון וכן מספר
הקבוצה שהבר
הוא איננו יכול להעביר את נספי הפיצוי )"חברי
שהחזיק נל אחד מחברי
המזכות
הבורסה לא יחלק להם"( וכן את מספר המניות
הבורסה לא יחלק להם.
הקבוצה שחבר
הבורסה לשם
חברי הבורסה ימסרו לנאמן ולרואה החשבון את מספר החשבון של חבר הבורסה לשם העברת ריכוז נספי הפיצוי מהנאמן אל חבר
"החשבון
המרבז"( .הנאמן ורואה החשבון יעבירו לחברי הבורסה את נספי הפיצוי לשם
להם)להלן -
הבורסה יחלק
הקבוצה שחבר
חלוקתם לחברי
הנספים לחשבון המרכז.
התשלום תוך  14ימים ממועד קבלת
הבורסה יבצעו את
הבורסה יחלק להם ,וחברי
הקבוצה שחבר
חלוקתם לחברי
המזכות שהחזיק נל אחד מחברי
בהתאם למספר מניות החברה
לחשבון המרכז .קרי
הנספים שיעביר הנאמן
 pro-rata״ ,מתוך
התשלום יבוצע ״
.9
להם)ולאחר ניכוי מס במקור כמתחייב על פי דין(;
הקבוצה שחבר הבורסה יחלק
הקבוצה מתוך סך מניות חברי
פרטיהם
רשימה ובה
התשלום בצרוף
ימים לאחר ביצוע
הנאמנות ( בתוך 14
לחשבון
החשבון)חזרה
נספים שלא חולקו יושבו לנאמן ולרואה
.10
הבורסה יחלק להם.
הקבוצה שחבר
ברשימת חברי
הבורסה לא חילק לו נספים למרות שנכלל
האישיים של מי שחבר
אלקטרוני ,טלפון או בנתב )ננל שיידרש( לפי פרטים
באמצעות דואר
חילקו להם את הפיצוי,
הבורסה לא
הקבוצה שחברי
הנאמן יפנה לחברי
.11
כתובתם לשם משלוח שיק בדואר או את פרטי חשבונם לצורך ביצוע העברה
הבורסה ,ויזמין אותם למסור בתוך  14ימים נוספים את
שקיבלו מחברי
הקבוצה
"חברי
אותרו ו/או
קבוצה שלא
המאותרים"( .חברי
הקבוצה אשר ישיבו לפניה זו ייקראו להלן
הנאמן)חברי
בנקאית ,לפי שיקול דעת
מהמועד בו נשלחה
הנספים ,וזאת בתוך  21ימים
כתובת ו/או מספר חשבון להעברת
שלא השיבו לפניית הנאמן ורואה החשבון ו/או שלא מסרו
הסופי"(.
"המועד
הקבוצה הבלתי
טלפונית()להלן "חברי
לפיצוי)להלן:
מאותרים"( לא יהיו זכאים
אליהם)בין בנתב ובין
פניה
הסנם
הוראות
ננל ויועברו לפי
והצמדה,
הפיצוי)בצירוף ריבית
המאותרים את חלקם ביתר נספי
הקבוצה
הנאמן ורואה החשבון יעבירו לחברי
.12
בנקאית.
באמצעות העברה
שתוקפו מוגבל ל 60 -ימים או
באמצעות שיק
הפשרה(
הסנם
הבורסה יחלק להם ,ננל ויועברו לפי הוראות
הקבוצה שחבר
וההצמדה של חברי
הנאמן ורואה החשבון יעבירו את חלקם בהפרשי הריבית
. 13
הבורסה לצורך חלוקה לחברי הקבוצה שחבר הבורסה יחלק להם.
הפשרה ,לחברי
הקבוצה לא פרעו את
ההתקשרות עימם או שחברי
מלשלוח את פרטי
הקבוצה נמנעו
הקבוצה על ידי הנאמן ,ננל שחברי
יאותרו חברי
ננל שלא
. 14
הקבוצה יועברו עודפי הפשרה על ידי הנאמן
תשלום הפרשי הצמדה וריבית לחברי
נספים לאחר
ותיוותר יתרת
אליהם ,וננל
השיקים שנשלחו
המשפט הנכבד בדבר זהות הגוף הנתרם.
לאישורו של בית
כתרומה ,בכפוף
הסנם
נלנד של
תמצית
מהתה
האמור לעיל
הסנם
הוראות
המחייב .בנל מקרה של סתירה בין
הסנם הפשרה הוא
הפשרה .הנוסח המלא של
.15
וילנסקי ,מזרחי ,כנעני
התובעים  -פירט,
הסנם הפשרה עומד לעיון במשרד באי נוח
הסנם הפשרה.
הפשרה לבין האמור במודעה זו ,יקבעו הוראות
תל-אביב ,עד חלוף  45ימים ממועד פרסום מודעה זו.
 עורכי דין ,ממרכז עזריאלי ,1להחלטתו.
מתפרסמת בהתאם
תוכן מודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא
.16

המניות המזכות
המניות המזכות
הקבוצה שהבר

פירט,

אודי הקר ,עו״ד
וילנסקי ,מזרחי ,ננעני -
המבקשים
ב״ב
עודד נשר ,עו״ד
י .ויינררט ושות׳
המשיב 15
ב״ב

עורני-דיו
ב״ב

שמרי ,עו״ד
ניר
ושות׳ ,משרד עו״ד
ראב״ד מגריזו בנקל
 13,12,11,10,9,8,7,5,1ו17 -
המשיבים
רחל לויתן ,עו״ד
ושות׳
לויתן שרון
המשיבה 18
ב״ב

ברקמו,

שירה בלום ,עו״ד
בלום־עורבי דין
וקסלר,סהר,
המשיבים 2-4
ב״ב
צביקה זליבוב ,עו״ד
ושות׳
חיים זליבוב
המשיב 16
ב״ב

