
 פשרה הסכם לאישור בקשה הגשת נדבר הודעה
ייצוגיות") תובענות "חוק (להלן: 2006התשס״ו־ ייצוגיות, תובענות חוק לפי

 בקשה המשפט") "בית הכלכלית)(להלן: יפו(המחלקה בתל-אביב המחוזי המשפט לבית הוגשה 11.3.2019 ביום כי ייצוגיות, תובענות לחוק )3(א)(25 לסעיף בהתאם הודעה בזאת ניתנת
 בע״מ ובינוי שיכון נגד "המבקש") הייט(להלן: משה מר ידי על שהוגשו ייצוגית כתביעה לאישורה והבקשה התובענה בעניין נחתם אשר הפשרה"), "הסכם פשרה(להלן: הסכם לאישור

 האישור"). "בקשת להלן: ;5837-09-17 (ת״צ״המשיבים״) יחד: וכולם בהתאמה, המשרה״ ו״נושאי ובינוי״ ״שיכון ובעבר(להלן: בהווה ובינוי בשיכון ודירקטורים משרה נושאי 12ו-
 מאקרו- אירועים שלושה על ומיידיים) השונים(תקופתיים דיווחיה במסגרת גילתה לא כאשר משקיעיה את הטעתה ובינוי שיכון 2016-2015 בשנים כי בטענה הוגשה האישור בקשת

 "הניירה") (להלן: )NGN(הניירה - בניגריה המקומי המטבע של הרשמי החליפין שער של לשוויו אינדיקציה שהיוו כך בשל המבקש לטענת נדרש שגילויים בניגריה נטענים כלכליים
 ערך, ניירות לחוק 1א44 סעיף הוראות את המשרה ונושאי ובינוי שיכון הפרו זו, בהתנהלות המבקש, לטענת .2016 יוני בחודש ארע אשר בניירה לפיחות ציפייה על ולימדו משוכלל בשוק

 האישור לבקשת צירף המבקש מיידי"). דיווח "תקנות (להלן: 1970התש״ל- ומיידיים), תקופתיים ערך(דוחות ניירות לתקנות 36 תקנה ואת ערך״) ניירות ״חוק (להלן: 1968התשכ״ח-
ש״ח. מיליון 51כ- של כולל בסכום הוא הקבוצה לחברי שנגרם הנזק כי וטען מומחה דעת חוות שתי

 16.6.2016 ביום במניות והחזיק 15.6.2016 ליום ועד 28.5.2015 יום בין אביב בתל ערך לניירות בבורסה ובינוי שיכון מניות רכש או שהחזיק מי כל כוללת המיוצגים התובעים קבוצת
הקבוצה"). "חברי ולהלן: (לעיל

 בשער שאירע לפיחות אינדיקציה היוו לא הנטענים האירועים כי היתר, בין הבהירו, המשיבים המבקש. טענות את ודחו הכחישו הם האישור, לבקשת המשיבים תשובת במסגרת
 הייתה לא הניירה בשער פיחות שיתרחש לאפשרות אינדיקציה להוות כדי בהם היה אם וגם הניגרי), השוק את היטב המכיר מומחה של תצהיר בסיס על (זאת 2016 יוני בחודש הניירה
 אירוע או "מידע בבחינת היו לא הנטענים שהאירועים מפני וגם מטבע בשערי שינוי אודות דיווח לחובות ביחס הנורמטיבי להסדר בהתאם אלה אירועים לגבי דיווח חובת ובינוי לשיכון

 מטעה פרט יהיה שלא להבטיח כדי הנאותים האמצעים כל את נקטו המשרה נושאי וכי עליה המוטלות הדיווח חובות מלוא את מילאה ובינוי שיכון כי המשיבים הבהירו עוד מהותי".
 כתוצאה נזק כל נגרם לא למשקיעים כי בטענתם תמכה אשר מומחה דעת חוות לתשובתם צירפו המשיבים כזה. פרט כל בדיווחים שאין לב בתום האמינו והם ובינוי שיכון בדיווחי

האישור. בבקשת הנטען הנזק להם נגרם לא ולמצער הנטענים האירועים גילוי מאי
 בזמן לחסוך כדי וכן ניהול, משאבי הסטת גם כמו ניכרות בעלויות ונשיאה המשפטיים ההליכים ניהול המשך חלף פשרה להסכם להגיע בחרו שבסופו ומתן משא ביניהם ניהלו הצדדים
 בתובענה. או האישור בבקשת שהועלתה כלשהי לטענה עקיף, או ישיר באופן הסכמה, או הודאה להוות כדי בו להתקשר המשיבים בנכונות או הפשרה בהסכם שיש מבלי וזאת שיפוטי,

 וכן הפשרה להסכם מנומקת התנגדות המשפט לבית להגיש רשאי ייצוגיות, תובענות לחוק (ד)18 בסעיף הנזכר אחר גורם כל ו/או לעיל, כהגדרתה הקבוצה, חברי עם הנמנה אדם כל
 11 בסעיפים לאמור בהתאם להודיע, הקבוצה, חברי עם הנמנה אדם כל רשאי זה למועד עד כן, כמו ״התנגדות״). (להלן: 16.5,19 ליום עד טרחה ושכר גמול בעניין המוסכמת להמלצה

 המשיבים לב״ב יימסר העתק המשפט, בית למזכירות תוגש הפרישה הודעת פרישה"). "הודעת עליו(להלן: יחול הפשרה שהסכם מעוניין אינו הוא כי ייצוגיות, תובענות לחוק (ו)18ו-
מסירה. אישור עם רשום בדואר או אישית במסירה

כדין. פרישה הודעות מסרו לא אשר הקבוצה חברי עם הנמנים כל את הפשרה הסכם יחייב הפשרה, הסכם להוראות בכפוף
הפשרה הסכם תמצית

 ביניהם לגבש הצדדים העדיפו דין, פי על נעשו האישור ובבקשת בתובענה המועלות לטענות הקשור בכל פעולותיהם כי וטוענים המבקש, טענות כל את וכל מכל דוחים המשיבים כי אף
 המבקש מטעם שהוגשו הדעת ובחוות הטענות בכתבי שהועלו והתביעות העילות הטענות, של ומוחלט סופי לסילוק ולהביא ביניהם המחלוקות כל את לסיים מנת על פשרה הסכם

 לרבות ובהווה בעבר ובינוי שיכון ידי על המוחזק תאגיד וכל ובינוי בשיכון המחזיק תאגיד וכל ובהווה, בעבר ובינוי בשיכון ועובדים משרה נושאי המשרה, נושאי ובינוי, שיכון נגד
 להלן), הכולל(כהגדרתו הפיצוי סכום של ומוחלט מלא לתשלום בכפוף חוזר, ובלתי מוחלט מלא סופי, באופן הנ״ל כל של מבטחיהם כלפי וכן ועובדיהם, בהם משרה ונושאי דירקטורים

 האישור. בקשת ביסוד העומדות מהטענות באיזו הכרה יהווה שהדבר מבלי והכל
התחידבומ^שיבוךדבינו^

 שלא ובלבד בהסכם) המתלה(כהגדרתו התנאי להתקיימות בכפוף הקובע"), "המועד חלוט(להלן: דין לפסק הפשרה הסכם את לאשר המשפט בית החלטת תהפוך בו המועד לאחר
 7,800,000 של בסכום פרישה) הודעת שהגיש מי הקבוצה(למעט לחברי פיצוי תעניק ובינוי שיכון בהסכם), מפסיק(כהגדרתו אירוע של התקיימותו מחמת מהצדדים מי ידי על בוטל

הכולל"). הפיצוי "סכום ולהלן: ש״ח(לעיל
 במספר ,2016 יוני בחודש הניירה בשער שארע הפיחות לאחר ובינוי שיכון מניית במחיר הירידה של מהמכפלה 15%כ־ של בשיעור בלבד פשרה לצורך פיצוי מהווה הכולל הפיצוי סכום
 גבוה בשיעור פיצוי משקף הפיצוי סכום האישור. בקשת עם שהוגשה הדעת בחוות שחושבה כפי המנייה, בשער הירידה לפני יום ועד 2015 מרץ מחודש החל שנסחרו ובינוי שיכון מניות

 אליהם האלטרנטיביים, החליפין לשערי הרשמי בשוק הניירה שער בין הפער היתר, בין הפשרה(לפיהן, ובהסכם הטענות בכתב שהופיעו כפי המשיבים בטענות בהתחשב משמעותית
).2016 שנת בתחילת רק להיווצר החל המבקש, התייחס

הפשרה הסכם כיצוע אופן
 הפשרה: להסכם 12-11 בסעיפים המפורט למנגנון בהתאם ויחולק המבקש), של כוחו באי תירוש ודוד איידן עידן הדין לנאמן(עורכי במלואו יועבר הפשרה סכום כי הצדדים, בין הוסכם

 חלוקת לצורך שייפתח לחשבון הכולל הפיצוי סכום את תעביר ובינוי שיכון בהסכם) המתלה(כהגדרתו התנאי להתקיימות ובכפוף הקובע, המועד לאחר עסקים ימי 14מ- יאוחר לא
הפיצוי"). "חשבון בהסכם)(להלן: הנאמן(כהגדרתו ידי על הפיצוי תשלום
 לחברי המורה צו ליתן התבקש המשפט בית כך, לשם הבורסה"). "חברי בע״מ(להלן: אביב בתל ערך לניירות הבורסה חברי באמצעות הקבוצה לחברי התשלום את יבצע הנאמן

 את שרכשו מי של ובינוי שיכון במניות הבורסה מחברי אחד כל של האחזקות שיעור את המפרטים יתרות דוחות לידיהם, הצו מסירת ממועד ימים 15 תוך לנאמן למסור הבורסה
.16.6.2016 ביום אלה במניות והחזיק 15.6.2016 ליום ועד 28.5.2015 מיום החל בבורסה מניותיהם

 בהתאם לקוחותיו עבור בורסה חבר לאותו המותאם הכולל הפיצוי סכום את בורסה חבר לכל הנאמן יעביר הפיצוי, לחשבון הכולל הפיצוי סכום הועבר בו מהמועד ימים 30 בתוך
לנאמן. הבורסה חברי שמסרו היתרות שבדוחות לנתונים

 שהם פרישה הודעת מסרו שלא המיוצגים לתובעים הפיצוי תשלום את בורסה חבר כל יבצע הביצוע") "תקופת מהנאמן(להלן: המותאם הפיצוי סכום קבלת ממועד ימים 30 תוך
 הפיצוי. תשלום בגין כאמור), חובה קיימת לנכותו(אם שחובה המס את במקור שינכה ולאחר הלקוחות מן אחד כל של החברה במניות הבעלות שיעור לפי לקוחותיו,

 הדו״ח העברת עם יחד פיצוי. שולם להם הלקוחות ולמספר ללקוחותיו, ששולם הפיצוי לסכום בנוגע מסכם דו״ח לנאמן בורסה חבר כל יעביר הביצוע, תקופת לאחר ימים 30 בתוך
כאמור. סכום בידיו נותר אם ללקוחותיו שולם שלא החלק את הפיצוי, לחשבון בורסה חבר כל ישיב המסכם,

 קשר ייצור הנאמן שלהם. הקשר ופרטי מהם אחד כל של בבעלותו היו אשר בחברה המניות מספר לרבות הפיצוי להם שולם שלא לקוחותיו של רשימה לנאמן, יעביר בורסה חבר כל
לאתרם. בידיו שיעלה ככל הפיצוי סכום את אליהם להעביר ויפעל הפיצוי להם שולם שלא הלקוחות עם
 "לניהול לקרן ייצוגיות תובענות לחוק )3(א)(20 לסעיף בהתאם יועבר זה סכום חולק, שלא סכום הפיצוי בחשבון הנאמן בידי יוותר הקבוצה לחברי הפיצוי סכום חלוקת לאחר אם

ייצוגיות. תובענות לחוק א27 סעיף מכוח שהוקמה כסעד", שנפסקו כספים וחלוקת
מניעות על רויתו

 ובינוי שיכון כלפי פרישה), הודעת שהגיש מי הקבוצה(למעט וחברי המבקש מוותרים הנאמן, לידי ובינוי שיכון ידי על הכולל הפיצוי סכום והעברת הפשרה הסכם של לאישורו בכפוף
 ידי על המוחזק תאגיד כל ו/או בעקיפין או ישירות ובינוי בשיכון המחזיק תאגיד כל ו/או ובהווה בעבר ובינוי בשיכון ועובדים המשרה נושאי הדירקטורים, ו/או המשרה נושאי ו/או

 כל על חוזר, ובלתי מוחלט מלא, סופי באופן הנ״ל, כל של מבטחיהם כלפי וכן ועובדיהם, בהם המשרה ונושאי דירקטורים לרבות בהווה, ו/או בעבר בעקיפין או ישירות ובינוי שיכון
 הכלולים הסעדים ו/או התביעות ו/או העילות ו/או הדרישות ו/או מהטענות מאיזו הנובעים ו/או עם הכרוכים ו/או אל הקשורים סעד, ו/או תביעה ו/או עילה ו/או דרישה ו/או טענה

 האישור. בקשת ו/או התובענה מושא הנסיבות מן או העובדתית המסכת מן הנובעים ו/או האישור ובבקשת בתובענה ולרבות ההליך במסגרת המבקש שהגיש הטענות בכתבי
דין: בית המעש
 ידי על שהוגשו הטענות בכתבי הנזכרים והסעדים התביעות הדרישות, העילות, הטענות, כל עם בקשר הקבוצה חברי כלפי דין בית מעשה יהווה הפשרה הסכם את המאשר הדין פסק

מיידי. דיווח לתקנות 36 תקנה הפרת או ערך ניירות לחוק (א)1א44 בסעיף כקבוע מטעה פרט על דיווח בדבר לעילה בנוגע היתר, בין וזאת המבקש,
:טרחה ושכר גמול בעניין מוסכמת המלצה
כוחו. לבאי טרחה כשכר כדין מע״מ בתוספת ש״ח 1,500,000 של וסך למבקש, הוצאות החזר ש״ח 75,000ו- למבקש כגמול ש״ח 200,000 של סך היא המוסכמת הצדדים המלצת
 זו, במודעה האמור לבין הפשרה הסכם הוראות בין סתירה של מקרה בכל המחייב. הוא הפשרה הסכם של הטלא הנוסח הפשרה. הסכם של בלבד תמצית מהווה לעיל האמור
הפשרה. הסכם הוראות ויגברו יקבעו
:הצדדים כוח באי במשרדי לעיון עומד הפשרה הסכם
 .03-5246703 פקסימיליה: ;03-5246141 טלפון: .6106201 אביב תל ,6262 ת.ד. ,167 הירקון רח׳ ושותק תירוש איידן משרד - המבקש ב״כ משרד
 .03-6944103 פקסימיליה: ;03-6741349 טלפון: .6473104 אביב-יפו תל ,3 פריש דניאל רח׳ ושותק אוריון וול חן בכר פישר משרד - המשיבים ב״כ משרד
 באשר סופר טעות בה נפלה אולם ,21.3.2019 ביום פורסמה זו מודעה כי יובהר הטוב, הסדר למען להחלטתו. בהתאם מתפרסמת והיא המשפט בית ידי על אושר זו מודעה נוסח

זו. במודעה כמפורט ,2019 במאי 16 הוא הפשרה להסכם התנגדויות להגשת האחרון המועד כי מובהר לפיכך, הפשרה. להסכם התנגדויות להגשת למועדים

הערה



