
 64087-01-17 בת,א, פשרה הטרו לאישור בהשה הגשת גונו הורעה
חלפוו יוגב ד בע״מ וגז נפט משאבי שמו

 לבית הוגשה 10.6.2019 ביום כי ייצוגיות, תובענות לחוק )3(א)(25 לסעיף בהתאם הודעה בזאת ניתנת
 הפשרה להסכם דין פסק של תוקף ולמתן פשרה הסכם לאישור בקשה בתל־אביב, המחוזי המשפט

:הפשרה הסדר עיקרי להלן הנ״ל. בתובענה
שהחזיקו שמן, חברת של אחרים ערך וניירות מניות בעלי האישור: זשת7ב פי על הלזבוצה חברי

 .22.9.2013-26.8.13 בתקופה אותן ומימשו 4 מסדרה באופציות
גרשט ורנן נאור אופיר עוה״ד :התובע כוח באי חלפון יוגב :התובע
1 הנתבעת שפרסמה לדיווחים בנוגע כדין שלא פעלו הנתבעים כי התובע טענת :ההליד של עניינו
 מניית של מחירה כך ובעקבות יבש, כקידוח נמצא 13.10.2013 ביום אשר ,3ים- קידוח עם בקשר

צנח הנתבעת!
הקבוצה. לחברי כספי פיצוי הנתבעיס: הטעוים

 האופציות למימוש הנוגעות והטענות התביעה עילות של וכולל סופי מיצוי כנגד הפשרה: הטכס עימדי
 ביצע לא האופציה ומממש הרלבנטית בתקופה שמומשה אופציה כל בגין אג׳ 43.7 של סכום ישולם
 מימוש מחיר שבין מההפרש 50%ל־ שווה זה סכום הרלבנטית. בתקופה מניה של מקבילה מכירה

 ]13.10.2013 [יום היבשה הבאר על ההודעה ביום המניה מחיר לבין ₪, 1 של סך על עמד אשר האופציה
 הרי ,8,855,194 הינה שאותרה הרלבנטית האופציות שכמות מכיוון אג׳. 12.6 של סך על עמד אשר
 ביניים החלטת הינה המאשרת שההחלטה מאחר בנוסף ; 3,869,719.78 הינו הרלבנטי הפיצוי שסך

 כייצוגית תובענה לאישור בקשה בשלב החל המקל הראייתי הנטל לפי לכאוריות קביעות הקובעת
 לכאן. או לכאן הצדדים, בטענות סופית בהכרעה הצורך את לייתר נועד זה פשרה והסכם ומאחר

 של הלכאוריות קביעותיו כל יבוטלו זה, הסכם אישור שעם הרי כייצוגית, התובענה ניהול במסגרת
 הסכם לצורך כייצוגית תאושר והתובענה המאשרת, ההחלטה במסגרת שניתנו הנכבד המשפט בית

ומכוחו. זה פשרה
טענה כל על הקבוצה חברי כל כלפי ההליך נשוא העניינים בכל בית-דין מעשה יתגבש מעשהבי-דיו:

 הנתבעים כלפי זכות או טענה כל הקבוצה לחברי עוד תעמוד ולא ,4 מסדרה האופציה מימוש עם בקשר
 כלפי בטענה מחזיק קבוצה שחבר ככל ספק, הסר למען ידם. על האופציה למימוש הקשור עניין בכל

 הנוגעות הנתבעת, מניות מרכישת הנובעות טענות לרבות האופציה, מימוש עם בקשר שאינה הנתבעים
 בי-הדין ומעשה לו נשמרות אלה טענות ,13948-08-15 ות״צ 54160-01-17 בת״צ המתנהלים להליכים

עליהן. חל אינו זה הסכם שיוצר
 ישלמו הנתבעות כי היא לביהמ״ש הצדדים המלצת הפשרה, הסכם במסגרת :טרחה ושכר גמול
 בפסיקה. שנקבעה יורדים מדורגים אחוזים בשיטת לנוסחה בהתאם טרחה שכר התובע של כוחו לבאי
 לכך לב בשים וזאת הנכבד, המשפט לבית לתובע הראוי הגמול קביעת את מותירים הצדדים כח באי

 המאשרת. ההחלטה בעקבות ₪ 150,000 של טרחה שכר קיבל כבר שהתובע
 רצונו על הודעה תל-אביב המחוזי המשפט לבית להגיש רשאי הקבוצה, חברי עם נמנה אשר אדם כל

 חברי עם הנמנה אדם כל כן, כמו זו. מודעה פרסום מיום ימים 45 בתוך והכול בקבוצה, להיכלל שלא
 לאישור הבקשה עוסקת בו לעניין בקשר ציבורית מטרה לקידום הפועלת ציבורית רשות הקבוצה,

 בכתב, המשפט, לבית להגיש רשאים לממשלה המשפטי היועץ וכן ארגון הייצוגית, התובענה או
 המוסכמת להמלצה וכן הפשרה להסכם מנומקת התנגדות זו הודעה פרסום מיום ימים 45 בתוך

הטרחה. ושכר הגמול בעניין
 להחלטתו. בהתאם מתפרסמת והיא המשפט בית ידי על אושר זו מודעה תוכן

 התובע. ב״כ במשרדי בכך המעוניינים לעיון עומד הפשרה הסכם של והמחייב המלא הנוסח
 הסכם הוראות בין סתירה של מקרה ובכל המחייב הוא הפשרה הסכם של והחתום המלא הנוסח

 הפשרה. שבהסכם ההוראות יקבעו זו, בהודעה האמור לבין הפשרה
המשפט. בית אישור בקבלת מותנה הפשרה הסכם תוקף

עו״ד אגמון, צבי עו״ז נאור, אופיר
הנתבעות ב״כ התובע ב׳׳כ

ושות׳ הכהן רוזנברג ושות׳ אגמון

הערה



