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 הודעה על תובענה ייצוגית תלויה ועומדת והסדר פשרה מוצע בתובענה  

  2017באוגוסט   3- )להלן בעברית "אורמת" או "החברה"( בין ה אורמת טכנולוגיות בע”מרכשתם את המניות הרגילות של היה ו
, לרבות בשני תאריכים אלו )"התקופה המגדירה את קבוצת הסדר הפשרה" או "התקופה המגדירה את  2018במאי   15-ל

 הקבוצה"(, תוכלו לקבל תשלום מהסדר פשרה בתובענה ייצוגית. 

 מאת עורך דין. שידול אינוכתב זה בית משפט פדרלי אישר הודעה זו. 
 הודעה על הגשת תביעה נגדכם.  אינהזו 

ו • , שתיצטברדולר ארה"ב, בתוספת ריבית ככל    3,750,000סכום ברוטו בסך    יקבע  יאושר בבית המשפט, הסדר הפשרההיה 
בית, כדי לשלם על שחלים על הרי  מיסים השכר טרחת עורכי דין, עלויות, הוצאות מנהליות וגמול לתובע המייצג ובניכוי כל  בניכוי  

   תביעות משקיעים שרכשו מניות רגילות של אורמת במהלך התקופה המגדירה את קבוצת הסדר הפשרה.

צחק אנג'ל ודורון בלשר )להלן ביחד "הנתבעים"(, הסדר הפשרה מיישב תביעה הנוגעת לשאלה האם אורמת וחלק ממנהליה, י •
לציבור המשקיעים הצהרות כוזבות ומטעות ביחס   מסרוהפרו חוקי ניירות ערך פדרליים וחוקי ניירות ערך ישראלים בכך שלכאורה  

כי אין לחשבונאות המס של החברה ולמצבה הכספי. הנתבעים מכחישים את כל הטענות על ביצוע עוולות, ממשיכים להאמין  
ממש בטענות המועלות נגדם והעלו טענות הגנה כנגד טענות התובע המייצג. שני הצדדים אינם מסכימים בשאלה האם היו 

 המשקיעים יכולים לזכות במשפט, ואם כן, מה הסכום שהיה נפסק לטובתם. 

 לפסוק להם שכר טרחה שסכומו  עורכי דין שמינה בית המשפט עבור התובע המייצג )"פרקליטים מייצגים"( יבקשו מבית המשפט  •
דולר ארה"ב   115,000דולר ארה"ב( בתוספת ריבית וכן החזר הוצאות עד לסך של   1,250,000עד שליש מסכום הפשרה )  מגיע
דולר   20,000עבודתם בניהול התביעה ובמשא ומתן על הסדר הפשרה. הם יבקשו בנוסף גמול לתובע המייצג שלא יעלה על    בגין

יאושרו בבית היה ואלה    ות את התובע המייצג על זמנו ותרומתו לתובענה המתייחסים ישירות לייצוג הקבוצה.כדי לפצ  ,ארה"ב
דולר ארה"ב למניה, לפי הערכת התובע המייצג את המניות שניזוקו   0.08- המשפט, סכומים אלו )שהתובע מחשב כשווים לכ

 ה.למו מתוך קרן הסדר הפשרומתוך המניות הרגילות של אורמת( יש

יאושרו בבית   • )אם  וגמול לתובע המייצג  והוצאות, עלויות מנהליות  דין  ניכוי שכר טרחת עורכי  הפיצוי הממוצע המוערך, לפני 
דולר ארה"ב למניה, לפי חישובי התובע המייצג. הפיצוי הממוצע המוערך, לאחר ניכוי שכר טרחת עורכי   0.22המשפט(, עומד על  

דולר ארה"ב למניה   0.12דולר ארה"ב למניה )או    0.14)אם יאושרו בבית המשפט(, עומד על    דין והוצאות וגמול לתובע המייצג
לאחר הפחתת עלויות מנהליות(, לפי חישובי התובע המייצג. זו אינה הערכה של הפיצוי בפועל למניה שתוכלו לצפות לקבל. 

הפשרה, התאריך/ים שבהם רכשתם ומכרתם   הפיצוי שתקבלו בפועל יהיה תלוי בהפסדים המוכרים של כל חברי קבוצת הסדר
 מניות רגילות של אורמת, מחירי הרכישה והמכירה והמספר הכולל של התביעות שיוגשו.

בית המשפט לא אישר עדיין את הסדר הפשרה. תשלומים יבוצעו רק אם יאשר בית המשפט את הסדר הפשרה ולאחר שיוכרעו  •
 אנא התאזרו בסבלנות. ערעורים.

לצמיתות על זכותכם לפיצוי   אתם עשויים לוותראם לא תפעלו,  זכויותיכם המשפטיות יושפעו בין אם תפעלו ובין אם לא תפעלו.   •
 קראו הודעה זו בתשומת לב.  בתביעה זו.
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 זכויותיכם המשפטיות והאפשרויות שלכם בהסדר פשרה זה: 

 תביעה  טופס הגשת 
לכל   2020בדצמבר   11מלאו את 'טופס הוכחת תביעה ושחרור' המצורף והגישו אותו עד ליום 

 תשלום. ת זו הדרך היחידה לקבלהמאוחר. 

 מהקבוצה  פרישה
זו הדרך היחידה שבה תוכלו   לכל המאוחר. 2020בדצמבר   11הגישו בקשה לפרוש עד ליום 

נגד הנתבעים בנושא הטענות המשפטיות של   שתוגש  להיות בעתיד חלק מתביעה אחרת כלשהי
 אם תפרשו, לא תקבלו תשלום ולא תוכלו להתנגד או לדבר בדיון. תביעה זו. 

 התנגדות 
וציינו מדוע הסדר   (PTזמן פסיפי ) 17:00בשעה   2021בינואר    4כתבו לבית המשפט עד ליום  

ושחרור'. אם בית המשפט  . עדיין תוכלו להגיש 'טופס הוכחת תביעה לא נראה לכםהפשרה 
 יאשר את הסדר הפשרה ההסדר יחייב גם אתכם. 

 לדיון  להגיע

  2021בינואר   11שני, בקשו לדבר בבית המשפט על הוגנות הסדר הפשרה במהלך הדיון ביום 
  4שני, באמצעות פניה בכתב לבית המשפט עד ליום  (PTבבוקר זמן פסיפי )  10:00בשעה  
עדיין תוכלו להגיש 'טופס הוכחת תביעה ושחרור'.  .(PTזמן פסיפי ) 17:00בשעה   2021בינואר  

 יחייב גם אתכם.  ההסדראם בית המשפט יאשר את הסדר הפשרה 

 לא תקבלו תשלום ובנוסף תוותרו על זכויותיכם להגיש את תביעתכם האישית.   דבר  לעשות  לא

 

 שאלות 

את כל השאלות הנוגעות להודעה זו, ל'טופס הוכחת תביעה ושחרור'   אין ליצור קשר עם בית המשפט בנושא הודעה זו.
 או להסדר הפשרה יש להפנות לכתובת הבאה:

Ormat Securities Litigation Claims 
Administrator 

c/o Strategic Claims Services 
P.O. Box 230 

600 N. Jackson St., Ste. 205 
Media, PA 19063 

  (866)274-4004טלפון:  
  (610)565-7985פקס: ) 

info@strategicclaims.net 
www.strategicclaims.net 

 או 

Jeremy A. Lieberman 
Murielle Steven Walsh 

Eric D. Gottlieb 
POMERANTZ LLP 

600 Third Avenue, Floor 20 
New York, NY 10016 

  (212)661-1100טלפון:  
  (917)463-1044פקס: 

jalieberman@pomlaw.com 
mjsteven@pomlaw.com 
egottlieb@pomlaw.com 
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 מידע בסיסי 

 למה קיבלתי הודעה זאת?  .1
רכשתם   משפחתכם  בני  או  שאתם  בין   אוייתכן  אורמת  של  בציבור  הנסחרות  הרגילות  המניות  את  אחרת  בדרך  קיבלתם 

 1, לרבות שני תאריכים אלו.2018במאי  15- ל 2017באוגוסט  3התאריכים 
הודעה זו נשלחה מאחר שאתם זכאים לדעת על הסדר הפשרה המוצע בתובענה הייצוגית ועל כל האפשרויות שלכם לפני  

את הסדר הפשרה, לאחר שיושבו כל ההתנגדויות  היה ובית המשפט יאשר  אם לאשר את הסדר הפשרה.  שבית המשפט יחליט  
המשפט יבצע את התשלומים לאנשים שהגישו בזמן תביעות באופן   ( שמינה ביתClaims Administratorוהערעורים, רכז התביעות )

 שמתואר להלן. 
הודעה זו מסבירה את התביעה, את הסדר הפשרה, את זכויותיכם המשפטיות, מה ההטבות הזמינות, מי זכאי להן ואיך לקבל  

 אותן. 
ה, השופט המחוזי של ארה"ב בית המשפט המוסמך לטפל בתביעה הוא בית המשפט המחוזי של ארצות הברית במחוז נבד

 .No. 3:18-cv-00271 (RCJ) (CJB) (D ,אורמת טכנולוגיות בע”מ .Costas vרוברט סי. ג'ונס מכהן כשופט בתביעה, והתיק נקרא  
Nev.)    להלן בעברית   אורמת טכנולוגיות בע”מ)"התובענה"(. הפניקס חברה לביטוח בע"מ נקראת התובע המייצג, והנתבעים הם(

, יצחק אנג'ל ודורון בלשר )"הנתבעים היחידים" ולהלן כולם ביחד "הנתבעים"(. התובע המייצג והנתבעים נקראים ביחד "אורמת"(
 "הצדדים המתפשרים" או "הצדדים".  

 מהו נשוא התביעה?  .2
, התובע ובעיקרחוקי ניירות הערך הפדרליים של ארה"ב וחוקי ניירות הערך הישראלים. הנתבעים הפרו את תביעה זו טוענת ש

. התובע (a)20-( ו(b)10  סעיפים  )להלן "חוק המסחר"(,  1934חוק האמריקאי למסחר בניירות ערך משנת  הטענות לפי    מעלההמייצג  
מניות רגילות של אורמת שנעשו בבורסה של  רכישות    גיןבהישראלי,    1968- טענות לפי חוק ניירות ערך, תשכ"חהוא  המייצג מעלה גם  

 לניירות ערך בתל אביב )"בורסת ת"א"(.  
כי  טוען  המייצג  התובע  שיורי.  מחום  וחשמל  הגיאותרמית  האנרגיה  בתחומי  הפועלת  אנכית  משולבת  חברה  היא  אורמת 

של כללי חשבונאות מקובלים )"כללי חשבונאות"(  מניית אורמת על ידי יישום שלא כראוי    המחיר שלהנתבעים ניפחו שלא כדין את  
שהביא לייצוג מטעה של מצבה הכספי של החברה דבר  רישום של מיליוני דולרים של נכסי מסים נדחים בדוחותיה הכספיים,  בגין  

עוד שמחיר המניה הרגילה של אורמת נופח באופן מלאכותי כתוצאה מפעולות הנתבעים   טועןהתובע המייצג    כלפי המשקיעים.
 עקב הניפוח הנטען.  נפגעו ושהמשקיעים 

הנתבעים מכחישים טענות אלו, מכחישים שבאופן מכוון או פזיז יישמו שלא כראוי כללי חשבונאות או בדרך אחרת הצהירו 
   כל עוולה.  הצהרות כוזבות או מטעות, ומכחישים שביצעו

 
 "(. הסכם הפשרה)"  2020ביוני  8לכל המונחים בהודעה זו שלא מוגדרים בה תהיה אותה המשמעות המוגדרת להם בהסדר והסכם פשרה ושחרור מיום  1
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 ? ייצוגית למה זו תובענה  .3
תובענות ייצוגיות הן תביעות שמשפיעות על מספר רב של יחידים. התובענה הייצוגית מאחדת לתביעה אחת את כל הטענות  

התנהגות באותה תקופת זמן, וכך נמנע הצורך שכל חבר בקבוצה יגיש את   של של יחידים שלכאורה נפגעו מאותה התנהגות או דרך 
ו האישית על הנזק הנטען. ברגע שהקבוצה מאושרת, בית המשפט מוסמך להכריע בנושאים ביחס לכל חברי הקבוצה, למעט  תביעת

 ביחס לחברי קבוצה שפרשו מהקבוצה. 

 ? הסדר פשרהלמה יש  .4
לטובת התובע המייצג או לטובת הנתבעים. במקום זאת, הסכימו שני הצדדים להסדר פשרה בתנאים    פסקבית המשפט לא  

מאפשר לחברי קבוצת  הוא  הוודאות של משפט, ו-עיכוב ומאימ,  יותהמפורטים בהסכם הפשרה. הדבר מאפשר לצדדים להימנע מעלו
יו  תתביעות תקפות לקבל  להגישהסדר הפשרה הזכאים   לרבות  –לנהל דיון משפטי שיימשך שניםתר במקום  פיצוי מסוים מוקדם 

   להסתיים ללא פיצוי כלל. שעשויים–בקשות לפסק דין בהליך מקוצר, משפט וערעורים 
הביאו בחשבון את אי הוודאות והסיכונים הכרוכים בכל דיון משפטי, במיוחד במקרים מורכבים   הנתבעים הן התובע המייצג והן 

ים אינם מסכימים על אחריות ועל פיצויים, ואינם מסכימים על הסכום הממוצע של פיצויים למניה,  הצדדים המתפשרכמו תובענה זו.  
אם היה התובע המייצג זוכה במשפט בכל טענה. המחלוקות הרבות האחרות בין הצדדים כוללות    לתובעים  אם בכלל, שהיו מגיעים

השווא -( האם מצגי2רות הערך או ביצעו עוולה בדרך אחרת; )( האם הנתבעים הפרו את חוקי ניי1בין היתר את הנושאים הבאים: )
( האם הנתבעים פעלו ביסוד 3תביעה מסיבה אחרת; )-וההשמטות שנטענים על ידי התובעים היו מהותיים, כוזבים, מטעים או ברי

ם של זהירות מקובלת, ויצרו  (, כלומר בכוונה לרמות, לתמרן או להונות, לרבות חריגה קיצונית מסטנדרטי scienterנפשי של כוונה ) 
( האם ובאיזו מידה השפיעו  4סיכון להטעיית רוכשים שהיה ידוע לנתבעים או שהיה ברור מאוד כך שהיה עליהם להיות מודעים לו; )

( השיטה 5השווא וההשמטות הנטענים על מחיר מניית אורמת ו/או גרמו את הנזקים הנטענים לחברי קבוצת הסדר הפשרה; ) -מצגי
 ת סכום הנזקים, אם בכלל, שנגרמו לחברי קבוצת הסדר הפשרה.לקביע
  ם אולם בהתפשרות התובע המייצג ועורכי דינו מאמינים שהסדר הפשרה הוא הטוב ביותר לכל חברי קבוצת הסדר הפשרה.   

י קבוצת הסדר בתובענה בשלב זה התובעים לא מודים שכתב התביעה המתוקן או התובענה היו חסרי יסוד או שהפיצוי הסופי לחבר
הפשרה לא יכול להיות גבוה יותר מסכום הסדר הפשרה במזומן. אין לפרש את הסכם הפשרה, תנאיו והוראותיו וכל משא ומתן או  
הליכים הקשורים אליו כוויתור וכהודאה מצד התובעים או חברי קבוצת הסדר הפשרה בכך שטענותיהם חסרות יסוד, או בכך שטענות  

   הן בעלות יסוד, או בכך שהנזקים שנתבעים בתובענה לא יכולים להיות גבוהים יותר מקרן הסדר הפשרה. ההגנה שהעלו הנתבעים
מההשמטות  הנתבעים   או  מהפעולות  מההצהרות,  מההתנהגות,  העולה  חבות  וכל  עוולה  בביצוע  האשמה  כל  מכחישים 

הגיעו למסקנה שהמשך ההגנה בתובענה יהיה ממושך הנטענות, או שהיו יכולות להיטען, בידי התובעים. על אף האמור, הנתבעים  
להגביל הוצאות נוספות ולהימנע מנטל  ויקר וכי רצוי שהתובענה תיושב באופן מלא וסופי בתנאים שקבועים בהסכם הפשרה כדי  

עוולה   התדיינות ממושכת. הנתבעים התקשרו בהסכם הפשרה בלי להודות בכל דרך שהיא ובלי להכיר בכל אשמה, חבות או ביצוע 
מכל סוג. לא היתה החלטת בית משפט נגד הנתבעים או נגד כל אחד אחר על יסוד הטענות שהועלו בכתב התביעה המתוקן. אין  
או  ביסוד  הנתבעים  מצד  וכהודאה  כוויתור  אליו  הליכים הקשורים  או  ומתן  משא  וכל  והוראותיו  תנאיו  הפשרה,  את הסכם  לפרש 

ע עוולה מכל סוג מצדם ואין להציג אותם כראיה בתובענה או בכל הליך אזרחי, פלילי או מנהלי  באמיתות של איזו מהטענות או בביצו
 עתיד נגד הנתבעים, למעט כפי שמצוין במפורש בהסכם הפשרה.  שיהיה תלוי ועומד בתלוי ועומד או 

 מי כלול בהסדר הפשרה 

 הסדר הפשרה. בקבוצ םיכולים להיות חבריה לקבוע אם אתם ילתקבלו כסף מהסדר הפשרה תצטרכו תחהאם  כדי לדעת 

 מהסדר הפשרה?  חלק איך אוכל לדעת אם אני   .5
קבוצת הסדר הפשרה הפוטנציאלית כוללת את כל האנשים והגופים, לרבות אלו המתגוררים בישראל, שרכשו או השיגו מניות  

יורק"((, או בבורסה לניירות ערך בתל  -יורק )"בורסת ניו-בניורגילות של אורמת, בין אם בבורסת ארה"ב )לרבות הבורסה לניירות ערך 
בין התאריכים   וגם בבורסת ת"א,  גם בבורסת ארה"ב  )"בורסת ת"א(, או  , לרבות בשני  2018במאי    15-ל  2017באוגוסט    3אביב 

 תאריכים אלו. 

 ? השתתפות האם יש חריגים ל  .6
( הנתבעים,  1הסדר הפשרה )"חבר קבוצת הסדר הפשרה"(: )   כן. מי שמשתייך לכל אחת מהקבוצות הבאות אינו חבר בקבוצת 

( )"האנשים שאינם כלולים"(;  והדירקטורים באורמת  ) 2המנהלים  כלולים;  ( הנציגים  3( בני משפחה קרובים של האנשים שאינם 
בעל זכות שליטה;    ( כל ישות שבה אדם שאינו כלול הוא4המשפטיים, היורשים, הממשיכים או הנמחים של האנשים שאינם כלולים; ) 

 ( כל אדם או ישות שיפרשו על ידי הגשת בקשה לפרישה בהתאם להנחיות הקבועות בהוראה זו. 5)

 עדיין לא ברור לי אם אני חלק מהסדר הפשרה.  .7
האם אתם כלולים בהסדר, תוכלו לבקש עזרה ללא עלות. לפרטים נוספים תוכלו לפנות לרכז התביעות  עדיין אינכם בטוחים  אם  

(Claims Administratorב  ,) -Strategic Claims Services( בטלפון  1:  בפקס  274-4004 (866)(  בדוא"ל   565-7985 (610),  או 
info@strategicclaims.net ( באתר  2;  בקרו   )www.strategicclaims.net( או  המת3;  התביעה  טופס  את  והחזירו  מלאו  ואר ( 

 כדי לבדוק אם אתם זכאים.  10בשאלה 
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 מה תקבלו –הטבות בהסדר הפשרה  

 ? הסדר הפשרה קובע מה  .8
דולר ארה"ב )"סכום הסדר הפשרה    3,750,000הסדר הפשרה, אם יאושר בבית המשפט, יקים קרן הסדר פשרה ברוטו בסך של  

והוצאות   המייצג  התובע  של  הדין  עורכי  שכר טרחת  את  לשלם  כדי  ישמש  זו  מקרן  חלק  בית המשפט,  לאישור  בכפוף  במזומן"(. 
התדיינות סבירות, את עלויות ההודעה וריכוז התביעות )לרבות עלויות הדפסת הודעה זו ושליחתה( וכל גמול והחזרי הוצאות שיפסקו 

מקרן הסדר הפשרה, הסכום שיישאר )"קרן הסדר הפשרה נטו"( יחולק לחברי קבוצת הסדר אחרי ניכויים אלה  תובע המייצג.  הבת  לטו
 הפשרה שהגישו תביעות תקפות, בהתאם לתכנית החלוקה שתאושר בבית המשפט ואשר מפורטת להלן.  

 מהו סכום התשלום שאקבל?  .9
( מספר טפסי התביעות התקפים שהוגשו על ידי חברי 1תלוי בגורמים הבאים: ) החלק שלכם בקרן הסדר הפשרה נטו יהיה  

, והתזמון של  2018במאי    15- ל  2017באוגוסט    3( מספר מניות אורמת שרכשתם ומכרתם בין התאריכים  2קבוצת הסדר הפשרה; )
ניק בית המשפט לתובע המייצג על שירותו ( הסכום שיע4( סכום העלויות המנהליות, לרבות עלויות הודעה; )3רכישות ומכירות אלו; )

 לפרקליטים המייצגים עבור שכר טרחת עו"ד והוצאות.   שישולמו למען הקבוצה וכן הוצאות, אם יהיו, והסכומים
קבוצת הסדר הפשרה אחרי שכל החברים בתוכלו לחשב את ההפסד המוכר שלכם בהתאם לתכנית החלוקה המפורטת להלן.  

ה ושחרור', התשלום שתקבלו ישקף את ההפסד המוכר שלכם ביחס לסך כל ההפסדים המוכרים של כל  ישלחו 'טופס הוכחת תביע
כדי לקבוע   ישמשהאנשים שהגישו 'טופס הוכחת תביעה ושחרור' תקף. ההפסד המוכר שלכם אינו סכום התשלום שתקבלו, אך הוא  

 איך תחולק קרן הסדר הפשרה נטו בין האנשים שיגישו תביעות. 

 הגשת טופס תביעה   –תשלום  איך לקבל

 תשלום?  איך אוכל לקבל  .10
לשלוח 'טופס הוכחת תביעה   שזכאים לכך. עליכם  חייבים להיות חברי קבוצת הסדר פשרהכדי להיות זכאים לתשלום אתם  

, ולספק תיעוד  2020בדצמבר    11"טופס תביעה"( עד ליום    טופס תביעה ושחרור", "הוכחת תביעה" וכןושחרור' תקף )שנקרא גם "
 תובעים מאושרים.    אתם. רכז התביעות יבדוק את תביעתכם ויקבע אם לתביעתכם כנדרש בטופס

זו   להודעה  מצורף  ושחרור'  תביעה  הוכחת  באתר    וכן'טופס  להורדה  ההוראות  www.strategicclaims.netניתן  את  קראו   .
( מילוי הטופס 1'טופס הוכחת תביעה ושחרור' בשתי דרכים: )   להגישניתן    הטופס וחתמו עליו במיקום המסומן.בתשומת לב, מלאו את  

;  ( ESTשעון החוף המזרחי )   23:59בשעה    2020בדצמבר    11עד ליום    www.strategicclaims.netוהגשה אלקטרונית שלו באתר  
, לרכז  2020בדצמבר    11-ל יאוחר מחתום בחותמת דואר בטופס,  האסמכתאות הנדרשות( שליחת טופס תביעה ביחד עם כל 2או )

 התביעות בכתובת: 

Ormat Securities Litigation Claims Administrator 
c/o Strategic Claims Services 

P.O. Box 230 
600 North Jackson Street – Suite 205 

Media, PA 19063 

 מתי אקבל את התשלום שלי?   .11
בית  היה וכדי להחליט האם לאשר את הסדר הפשרה.    ,בבוקר  10:00בשעה    2021בינואר    11בית המשפט יקיים את הדיון ביום  

יוכרע הערעור,  יאשר  המשפט   ניתן לדעת בוודאות האם יהיה ערעור ומתי  ייתכן שיהיה ערעור לאחר מכן. לא  את הסדר הפשרה 
בערעור יכולה להימשך זמן מסוים, אולי מעל שנה. בנוסף ייקח לרכז התביעות לפחות כמה חודשים לבדוק את כל טופסי והחלטה  

 הוכחת תביעה ושחרור ולקבוע את סכומי החלוקה הסופיים. אנא התאזרו בסבלנות. 

 ? תשלום או כדי להישאר חבר בקבוצת הסדר הפשרהעל מה אוותר כדי לקבל  .12
, אתם נחשבים חברי קבוצת הסדר הפשרה  2020בדצמבר    11- צת הסדר הפשרה עד למועד האחרון באלא אם תפרשו מקבו

אם בית המשפט יאשר את הסדר הפשרה. משמעות הדבר היא שאתם וכל חברי קבוצת   ,ותוותרו על זכויות מסוימות שיש לכם כיום
נציגיהם, מנהלי עיזבונ יורשיהם, מבצעי צוואתם,  וכל  יורשיהם, הנמחים שלהם, מנהליהם,  הסדר הפשרה האחרים  ם, אבותיהם, 

הדירקטורים בהם ובני משפחותיהם משחררים )מסכימים שלא לתבוע לעולם, לא להמשיך תביעה ולא להשתתף בכל הליך אחר( את  
הנתבעים ואת הצדדים המשוחררים האחרים מכל תביעות שעולות מרכישת ניירות ערך של אורמת במהלך התקופה המגדירה את  
קבוצת הסדר הפשרה, ומכל תביעות שקשורות לכך או מבוססות על כך, או מהטענות שמפורטות בכתב התביעה או מוזכרות בו. 
כל   על  יחיד  כפיצוי  נטו  הפשרה  הסדר  מקרן  חלק  תקבלו  משפטית.  אתכם  ויחייבו  עליכם  יחולו  המשפט  בית  הוראות  כל  בנוסף 

רמת, במכירתם או בבעלות עליהם במהלך התקופה המגדירה את קבוצת הסדר ההפסדים שנגרמו לכם ברכישת ניירות ערך של או
ששמה בתובענה  תביעות  כל  ישחרר  לא  הפשרה  הסדר  האמור,  אף  על  בע”מ In reהפשרה.  טכנולוגיות   Derivative אורמת 

Litigation, No. 18-cv-439-RCJ-WGC (D. Nev. Sept. 11, 2018) . כלולים בהסכם הפשרה.התנאים המפורטים של השחרור 
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 פרישה מהסדר הפשרה 

בתביעה אך רוצים לשמור את זכותכם לתבוע את הנתבעים או להמשיך    ,אם אינכם רוצים תשלום מכוח הסכם הפשרה
כדי לצאת מקבוצת הסדר הפשרה.  בגין  נגדם באופן אישי  קיימת   לנקוט צעדים  הטענות של קבוצת הסדר הפשרה, תהיו חייבים 

 . ( מהסדר הפשרהopting outנקראת פרישה או הסתלקת )הפעולה 

   ?איך אוכל לפרש מקבוצת הסדר הפשרה  .13
)א( את שמכם, כתובתכם, מספר הטלפון,   כדי לפרוש באופן בר תוקף מהסדר הפשרה תהיו חייבים לשלוח מכתב שמציין 

 request to be excluded from the Settlement“)  חתימתכם וכתובת דוא"ל )אם יש(; )א( כי אתם מבקשים לפרוש מהתביעה
Class in Costas v. אורמת טכנולוגיות בע”מ, et al., No. 3:18-cv-00271 (D. Nev.)” ;)   ג( את התאריך, מספר המניות והסכומים(

ת שנרכשו או הושגו בדולר ארה"ב )עבור מניות אורמת שנקנו או הושגו בבורסת ארה"ב( ו/או סכומים בשקל חדש )עבור מניות אורמ
בבורסת ת"א( של כל רכישה או השגה של מניות רגילות של אורמת במהלך התקופה המגדירה את קבוצת הסדר הפשרה, וכן את  
התאריך, מספר המניות והסכומים בדולר ארה"ב ו/או בשקל חדש )לפי העניין( של כל עסקת מכירה או העברת זכויות, לרבות במסחר 

יורק ו/או בורסת ת"א( שבהן רכשתם או השגתם מניות רגילות של אורמת )אם ידוע לכם(; )ד( את  -בבורסת ניובניירות ערך )כגון  
. כל בקשה לפרישה כאמור חייבת להיות חתומה על ידכם  2018במאי    15-מספר המניות הרגילות של אורמת שהוחזקו בידיכם נכון ל
נשים על עדות שקר. כדי שבקשת הפרישה תהיה בת תוקף עליכם לשלוח  ומוגשת על ידכם כבעלים המוטבים, בהצהרה הכפופה לעו

 , לרכז התביעות בכתובת הבאה:לכל המאוחר 2020  בדצמבר 11שתתקבל עד ליום אותה בדואר כך 

Ormat Securities Litigation Claims Administrator 
c/o Strategic Claims Services 

P.O. Box 230 
 600 North Jackson Street – Suite 205 

Media, PA 19063 

 טלפון או בדואר אלקטרוני. באמצעות הלא ניתן לפרוש מקבוצת הסדר הפשרה  

 ? אם לא אפרוש, האם אוכל לתבוע את הצדדים המשוחררים באותו עניין מאוחר יותר .14
על כל הזכויות לתבוע את הנתבעים ואת    תוותרולא. אם לא תפרשו מקבוצת הסדר הפשרה לפי ההליך המפורט בהודעה זו,  

מייד   בהסדר פשרה זה. אם יש לכם תביעה תלויה ועומדת נגד הנתבעים פנו  מהן הם פטוריםהטענות  בגין  האחרים    הפטוריםהצדדים  
שאתם חייבים לפרוש מהסדר הפשרה כדי להמשיך את תביעתכם האישית.    מאחר  ,בתביעה  אל עורך הדין שלכם, שמייצג אתכם 

 In reכל טענה בתביעה ששמה    יישב. כפי שצוין לעיל, הסדר פשרה זה לא  2020בדצמבר    11  ו שהמועד האחרון לפרישה הואזכר
 .  Derivative Litigation, No. 18-cv-439-RCJ-WGC (D. Nev. Sept. 11, 2018) אורמת טכנולוגיות בע”מ

 אוכל לקבל כסף מקרן הסדר הפשרה נטו?  האם , אפרוש אם  .15
לא. אם תפרשו בהתאם להוראות לא תקבלו תשלום מקרן הסדר הפשרה נטו, לא תוכלו להתנגד להסדר הפשרה וכל פסיקה  

 בתביעה זו לא תחייב אתכם משפטית. 

 עורכי הדין שמייצגים אתכם 

 לי עורך דין בתביעה זו?   יש האם  .16
הדין   מייצגים  Pomerantz LLPבית המשפט מינה את משרד עורכי  ואת חברי קבוצת הסדר   לייצגכדי    , כפרקליטים  אתכם 

הפשרה האחרים. אם תרצו להיות מיוצגים על ידי עורך דין משלכם אתם רשאים לשכור עורך דין על חשבונכם. פרטי הקשר של משרד  
Pomerantz LLP  .מופיעים לעיל ולהלן 

 תשלום?   יקבלו  עורכי הדיןאיך   .17
הקדישו זמן רב להתדיינות בתובענה זו על בסיס  הפרקליטים המייצגים לא קיבלו שכר טרחה עד ליום זה. הפרקליטים המייצגים  

כספים לקבוצת  אם יצליחו להשיב  בתקווה שהפרקליטים המייצגים עשו זאת    מכיסם. ושילמו את כל הוצאות המשפט    שכר מותנה 
זה.  והחזר הוצאות משפטיות מתוך קרן הסדר הפשרה, כפי שמקובל בתביעות מסוג  יקבלו שכר טרחת עו"ד  הסדר הפשרה הם 

 .  פטוריםהפרקליטים המייצגים יקבלו שכר טרחת עו"ד והחזר הוצאות משפטיות רק מתוך קרן הסדר  
המשפט   לבית  בקשה  יגישו  המייצגים  הפרקליטים  האמור,  שכרלאור  עד    לקבלת  של  הפשרה  בסך  הסדר  מסכום  שליש 

דולר ארה"ב,   115,000כשכר טרחת עו"ד בתוספת ריבית, החזר הוצאות משפטיות סבירות עד לסך של  דולר ארה"ב(    1,250,000)
המתייחסים    , דולר ארה"ב כתמורה על זמנו ותרומתו לתיק זה  20,000וייתכן שיבקשו גם גמול לתובע המייצג על שירותיו בסך של עד  

לייצוג הקבוצה לפרקליטים  ישירות  נמצאים בהחלט בתוך הטווח המוענק  וההוצאות המבוקשים  כי שכר הטרחה  יטענו  . בבקשה 
מייצגים בנסיבות דומות בתביעות אחרות מסוג זה. בית המשפט יכול לקבוע סכומים נמוכים יותר מהאמור לעיל. כל סכום שייקבע 

 קרן הסדר הפשרה. לחברי קבוצת הסדר הפשרה אין חבות אישית לכל שכר טרחה או הוצאות כאמור.  על ידי בית המשפט יגיע מתוך

 התנגדות להסדר הפשרה 

 שאתם לא מסכימים להסדר הפשרה או לחלק ממנו.   לבית המשפטתוכלו לומר  
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 שהסדר הפשרה לא מוצא חן בעיני?  לבית המשפטאיך אודיע  .18
קבוצת הסדר הפשרה   חברי  אתם  ו/או אם  המוצעת  לתכנית החלוקה  ממנו,  לחלק  המוצע,  הפשרה  להסדר  מסכימים  ולא 

מבית המשפט  ל  הלבקש לבקש  תוכלו  המייצג,  לתובע  גמול  או בקשת  והוצאות  דין  עורכי  טרחת  לאשר  שכר  הגשת  שלא  ידי  על 
ו לדחות את הסדר הפשרה.  התנגדות. לא ניתן לבקש מבית המשפט לקבוע הסדר פשרה גבוה יותר; בית המשפט יכול רק לאשר א

 אם בית המשפט לא יאשר את הסדר הפשרה, לא יישלחו תשלומי הסדר פשרה והתביעה תמשיך.  
 ,.et al ,אורמת טכנולוגיות בע”מ .Costas vכדי להתנגד עליכם לשלוח מכתב שמציין כי אתם מתנגדים להסדר הפשרה בתיק  

No. 3:18-cv-00271 (D. Nev.)  )הקפידו לכלול: )א( את שמכם, כתובתכם, מספר הטלפון, חתימתכם וכתובת דוא"ל )אם יש(; )ב .
את רשימת כל הרכישות והמכירות של מניות רגילות של אורמת במהלך התקופה המגדירה את קבוצת הסדר הפשרה, כדי להראות 

ארה"ב )עבור מניות אורמת שנקנו, הושגו, נמכרו או   חברות בקבוצת הפשרה, שתכלול את התאריך, מספר המניות והסכומים בדולר
כל   נמכרו או הועברו בבורסת ת"א( של  )עבור מניות אורמת שנרכשו, הושגו,  ו/או סכומים בשקל חדש  הועברו בבורסת ארה"ב( 

בין התאריכים   רגילות של אורמת  והעברות הזכויות במניות  לרבות שני    ,2018במאי    15- ל  2017באוגוסט    3הרכישות, המכירות 
)ג( את מספר המניות הרגילות של אורמת  ידועות(;  )אם  וההעברות בוצעו  והבורסה/ות שבהן הרכישות, המכירות  תאריכים אלו, 

החלק המסוים בהסכם הפשרה או בהסדר הפשרה שלו אתם מתנגדים ופירוט ; )ד( תיאור של  2018במאי    15- שהוחזקו בידיכם נכון ל
כל ראיה שתרצו להציג לבית המשפט וכן כל אסמכתא משפטית שידועה לכם או לפרקליטכם; )ה(  ת  כל הסיבות להתנגדות, לרבו

שם, כתובת ומספר טלפון של כל הפרקליטים, אם ישנם, המייצגים אתכם בעניין התנגדותכם, לרבות פרקליט קודם או נוכחי שיכול  
רקליטכם הגשתם התנגדות להסדר פשרה בתובענה ייצוגית  להיות זכאי לתמורה בקשר להתנגדות; )ו( מספר הפעמים שאתם ו/או פ

בחמש השנים האחרונות, אופי ההתנגדות בכל מקרה, סמכות השיפוט בכל מקרה ושם מנפיק נייר הערך או מוכר המוצר או השירות  
   הרלבנטי בכל מקרה.

ג, תהיו כפופים לסמכות המקומית אם אתם מתנגדים להסדר הפשרה או לשכר טרחת עורכי דין המבוקש או לגמול לתובע המייצ
של בית המשפט בעניין זה והתובע המייצג רשאי לבקש מכם תצהיר לפני הדיון בהסדר הפשרה. אם בית המשפט יאשר את בקשת  

   התצהיר ותסרבו לתת את תצהירכם, ייתכן שהתנגדותכם תחשב כבלתי תקפה.
( PTזמן פסיפי )  17:00בשעה    2021בינואר    4שו עד תאריך  הבקשה לתמיכה בהסדר הפשרה ולקבלת שכר טרחת עורכי דין יוג

התביעות או בבית המשפט. כל התנגדות יש לשלוח בדואר או רכז  , והן יהיו זמינות אצל הפרקליטים המייצגים, אצל  לכל המאוחר
 : כל המאוחר( ל PTזמן פסיפי ) 17:00בשעה  2021בינואר   4מהאמורים להלן עד תאריך  כל אחד במשלוח כך שתתקבל אצל 

 פרקליטי הנתבעים  הפרקליטים המייצגים בית המשפט 

Clerk of the Court 
United States District Court 

District of Nevada 
400 S. Virginia St . 
Reno, NV 89501 

Jeremy A. Lieberman 
Murielle Steven Walsh 

Eric D. Gottlieb 
POMERANTZ LLP 

600  Third Avenue, Floor 20 
New York, NY 10016 

Douglas P. Baumstein 
Dominique Forrest 
WHITE & CASE LLP 

1221   Avenue of the Americas 
New York, NY 10020 

 מה ההבדל בין התנגדות לבין בקשה לפרוש?  .19
. תוכלו להתנגד רק אם נראה לכםבהסדר הפשרה או בחלק ממנו לא  פרט כלשהו  התנגדות היא רק הודעה לבית המשפט ש

תישארו בקבוצת הסדר הפשרה. בקשה לפרוש היא הודעה לבית המשפט שאתם לא מעוניינים להיות חלק מקבוצת הסדר הפשרה  
הסדר הפשרה    אם תישארו בקבוצת  ומההסדר עצמו. אם תפרשו, לא תוכלו להתנגד להסדר הפשרה כי הוא לא נוגע אליכם יותר.

 ותתנגדו, אך התנגדותכם תידחה, לא תהיה לכם הזדמנות נוספת לפרוש. 

 דיון בית המשפט בהסדר הפשרה

 , אך אינכם חייבים. לדברבדיון ולבקש  להיות נוכחים  בית המשפט יקיים דיון כדי להחליט אם לאשר את הסדר הפשרה. תוכלו  

 יחליט בית המשפט אם לאשר את הסדר הפשרה?  ואיפהמתי  .20
, בבית המשפט המחוזי של ארצות הברית 2021בינואר    11בבוקר ביום    10:00בית המשפט יקיים דיון בהסדר הפשרה בשעה  

 .  S. Virginia St., Reno, NV 89501 400, בכתובת Bruce R. Thompson, בבית המשפט 3במחוז נבדה באולם משפט  
אם יהיו   הוגנים, סבירים והולמים ויש לאשרם.ותכנית החלוקה המוצעת  בית המשפט האם הסדר הפשרה המוצע  בדיון יבדוק  

שביקשו לדבר בדיון. בית המשפט יחליט בנוסף מה הסכום שייפסק לטובת    אנשיםהתנגדויות בית המשפט יביא אותן בחשבון וישמע  
ומה סכום   והוצאות  עבור שכר טרחה  ותרומתו  הפרקליטים המייצגים  זמנו  על  אותו  לפצות  כדי  שירותו  על  לתובע המייצג  הגמול 

 בית המשפט רשאי לקבל החלטה בנושאים אלו במהלך הדיון או לבחון אותם ולהחליט מאוחר יותר.  לתביעה. 
רה החלטות אלו. שימו לב שבית המשפט יכול לשנות את תאריך ושעת הדיון בהסדר הפשיידרש לקבל  כמה זמן    איננו יודעים

תוכלו  בדיון וודאו שהתאריך והשעה לא השתנו;    להיות נוכחים בלי שתישלח הודעה נוספת לחברי קבוצת הסדר הפשרה. אם תרצו  
להיכנס   או  הדיון  לפני  המייצגים  הפרקליטים  עם  לתיקים  לבדוק  הציבורית  הגישה  מערכת  דרך  זה  במקרה  המשפט  בית  ליומן 

( המשפט  בית  של  ) the Public Access to Court Electronic Recordsהאלקטרוניים   )PACER  באתר  )
https://ecf.nvd.uscourts.gov  . 
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 לדיון?   לבואהאם חובה עלי  .21
שולחים   אתםלא. אם יהיו שאלות לבית המשפט, הפרקליטים המייצגים יענו עליהן. אך אתם מוזמנים להגיע על חשבונכם. אם  

התנגדות אינכם חייבים להגיע לבית המשפט כדי לדון בה, אך אתם מוזמנים לעשות זאת. אולם אם אתם מתנגדים ומעוניינים להופיע 
דותכם בכתב על רצונכם להשתתף בדיון. אתם רשאים גם לשלם לעורך דין מטעמכם שינכח  בדיון, מחובתכם להודיע במסגרת התנג

   בדיון אך אין צורך בכך.

 ? הדיוןאוכל לדבר במהלך  האם   .22
ךעליכם לשלוח מכתב שמציין את כוונתכם  לשם כך  תוכלו לבקש מבית המשפט רשות לדבר בדיון בהסדר הפשרה. לצורך  

המכתב צריך לעמוד   . et al., No. 3:18-cv-00271 (D. Nev.)אורמת טכנולוגיות בע”מ .Costas v ק  להופיע בדיון בהסדר הפשרה בתי
  2021בינואר    4שני  לעיל בנושא הגשת התנגדות כתובה, והוא חייב להתקבל לכל המאוחר ביום    18בכל ההנחיות המפורטות בשאלה  

(, אצל הפרקליטים המייצגים ואצל פרקליטי הנתבעים Clerk of the Courtאצל פקיד בית המשפט )  (PTזמן פסיפי )   17:00בשעה  
 .  18בשאלה  בכתובות המפורטות 

את כל העדים שבכוונתכם לקרוא לעדות וכל מוצג שבכוונתכם    בנוסף   אם תרצו להציג ראיות בדיון בהסדר הפשרה עליכם לציין
. אם בכוונתכם לשלוח פרקליט להופיע מטעמכם בדיון בהסדר הפשרה יש לציין במכתבכם את  להציג כראיה בדיון בהסדר הפשרה

   , ועורכי דינכם חייבים להגיש הודעה על כוונתם להופיע.כל עורכי הדין שיופיעו בשמכם
 לא תוכלו לדבר בדיון אם תפרשו.

 אם לא תעשו דבר 

 ?  דבר מה יקרה אם לא אעשה   .23
כל טענותיכם נגד הנתבעים והצדדים המשוחררים, אך לא תקבלו כל כספים מהסדר פשרה זה מאחר יבוטלו  אם לא תעשו דבר  

 הוכחת תביעה ושחרור' כדי לקבל חלק מכספי הסדר הפשרה. שחובה להגיש 'טופס 

 קבלת פרטים נוספים 

   האם יש פרטים נוספים על הסדר הפשרה? .24
הסכם הפשרה הוא המסמך הקובע הודעה זו מסכמת את הסדר הפשרה המוצע. פרטים נוספים נמצאים בהסכם הפשרה.  

ולקבל  עותק מהסכם הפשרה  לקבל  זו. תוכלו  דבר סותר בהודעה  כל  על  גוברים  בו  והתנאים  המתאר את הסדר הפשרה המוצע 
או ביצירת קשר עם רכז התביעות   www.strategicclaims.netתשובות לשאלות נפוצות על הסדר הפשרה המוצע בביקור באתר  

לטלפון   חינם  להיכנס  274-4004 (866)בשיחת  גם  לתיקים  . תכלו  דרך מערכת הגישה הציבורית  זה  בית המשפט במקרה  ליומן 
( המשפט  בית  של  ) the Public Access to Court Electronic Recordsהאלקטרוניים   )PACER  באתר  )

https://ecf.nvd.uscourts.govקשר הבאים:. בנוסף ניתן ליצור קשר עם הפרקליטים המייצגים לפי פרטי ה 

Jeremy A. Lieberman 
Murielle Steven Walsh 

Eric D. Gottlieb 
POMERANTZ LLP 

600 Third Avenue, Floor 20  
New York, NY 10016 

 661-1100(  212טלפון: ) 
 463-1044(  917פקס: ) 

jalieberman@pomlaw.com 
mjsteven@pomlaw.com 
egottlieb@pomlaw.com 

 ***אין ליצור קשר עם בית המשפט או עם משרד הפקיד  
 בעניין הסדר פשרה זה או בעניין הליך התביעה*** 

 תכנית החלוקה 

 תכנית חלוקה מוצעת של קרן הסדר הפשרה נטו  
 קבוצת הסדר הפשרהב  םחבריה בין 

מטרת תכנית החלוקה היא לחלק באופן הוגן את קרן הסדר הפשרה נטו בין התובעים המורשים על בסיס ההפסד הכלכלי  
הנטען של כל אחד מהם בעקבות ההצהרות השגויות וההשמטות לכאורה, להבדיל מהפסדים שנגרמו עקב גורמים רוחביים בשוק או 

שאינם קשורים להונאה הנטענת. רכז התביעות יקבע את חלקו של כל תובע בתעשייה או עקב גורמים ספציפיים של חברה מסוימת  
 מאושר בקרן הסדר הפשרה נטו על בסיס נוסחת הפסד מוכר )"הפסד מוכר"( שמפורטת להלן.  

הפסד מוכר יחושב עבור כל מניה רגילה של אורמת שנרכשה או הושגה בדרך אחרת במהלך התקופה המגדירה את קבוצת  
יורק( או בבורסת ת"א. חישוב ההפסד המוכר יהיה תלוי בכמה גורמים, לרבות  -ורסת ארה"ב )לדוגמה בורסת ניוהסדר הפשרה בב
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התאריך שבו נרכשו או הושגו בדרך אחרת המניות הרגילות של אורמת במהלך התקופה המגדירה את הסדר הפשרה, באיזה סכומים 
ור איזה סכומים. ההפסד המוכר לא נועד כדי להעריך את הסכום שחבר  נרכשו, והאם מניות אלו נמכרו, באיזה תאריך נמכרו ועב

קבוצת הסדר הפשרה היה יכול לקבל לאחר משפט, ולא כדי להעריך את הסכום שישולם לתובע מאושר בהתאם להסדר הפשרה.  
תביעות יעשה את מרב  ההפסד המוכר הוא הבסיס שלפיו תחולק קרן הסדר הפשרה נטו באופן יחסי בין התובעים המאושרים. רכז ה

 המאמצים לנהל ולחלק את קרן הסדר הפשרה נטו באופן הוגן ובעל היתכנות כלכלית ככל שניתן. 
והיא משקפת את ההערכה שמחיר מניה רגילה של אורמת נופח באופן   , תכנית החלוקה נבנתה בסיוע יועץ מומחה לנזקים

ערכת הניפוח המלאכותי לכאורה של מחיר מניה רגילה של אורמת  מלאכותי לאורך התקופה המגדירה את קבוצת הסדר הפשרה. ה
להלן. הערכת הניפוח המלאכותי לכאורה של מחיר מניה רגילה של   1במהלך התקופה המגדירה את הסדר הפשרה מופיעה בטבלה  

ע המייצג ועל  ידי התוב-שווא מסוימים שנטענים על-אורמת במהלך התקופה המגדירה את הסדר הפשרה מחושבת על בסיס מצגי
השווא הנטענים  -שינוי מחיר המניה, בניכוי גורמים רוחביים בשוק ובתעשייה, בתגובה להודעות הפומביות שלכאורה תיקנו את מצגי

 ידי התובע המייצג. -על
חוקי ניירות הערך של ארצות הברית וחוקי ניירות הערך הישראלים מאפשרים למשקיעים לבקש פיצוי על הפסדים שנגרמו 

ידי גילויים שתיקנו את הצהרות הנתבעים המטעות הקודמות או את ההשמטות שלהם. כדי להיות זכאים לפיצוי על נזק, הגילויים -על
המתקנים שתיקנו מידע מטעה לכאורה חייבים להיות הסיבה לירידה במחיר או בערך של מניה רגילה של אורמת. בתובענה זו, התובע 

הצהרות כוזבות ו/או השמיטו עובדות מהותיות במהלך התקופה המגדירה את קבוצת הסדר הפשרה    המייצג טוען כי הנתבעים הצהירו
אשר ניפחו את מחיר המניה הרגילה של אורמת. התובע המייצג טוען עוד כי גילויים מתקנים הסירו את הניפוח המלאכותי ממחיר 

כדי שחבר    )"תאריכי הגילויים המתקנים"(.  2018במאי    16ם  וביו  2018במאי    14, ביום  2018במאי    11מניה רגילה של אורמת ביום  
קבוצת הסדר הפשרה יהיה זכאי להפסד מוכר לפי תכנית החלוקה, הוא היה חייב לרכוש או להשיג מניות רגילות של אורמת במהלך ב

 ל. התקופה המגדירה את קבוצת הסדר הפשרה ולהחזיק בהן לפחות עד לאחד מתאריכי הגילויים המתקנים שלעי

 1טבלה 
 ניפוח מלאכותי במניות רגילות של אורמת 

 ניפוח מחיר למניה  עד יום  מיום

 דולר ארה"ב  4.82 2018במאי  10 2017באוגוסט  3

 דולר ארה"ב  4.34 2018במאי  13 2018במאי  11

 דולר ארה"ב  0.83 2018במאי  15   2018במאי  14

 דולר ארה"ב  0.00 והלאה  2018במאי  16

ניירות ערך פרטיים משנת  בהתדיינות בנושא  (" שבחוק הרפורמה  look backימי הסתכלות אחורה )  90ההוראה בנושא "
1995   (Private Securities Litigation Reform Act of 1995  חוק"( )PSLRA  נכללת בתוך חישוב ההפסד המוכר על מניות רגילות )"

מיושמות כך שההפסד על מניה רגילה של אורמת שנרכשה    PSLRAשל אורמת. ההגבלות על חישוב ההפסד המוכר שמטיל חוק  
והוחזקה עד לסוף תקופת   )"תקופת    90במהלך התקופה המגדירה את קבוצת הסדר הפשרה  ימי הסתכלות    90הימים העוקבת 

ימי הסתכלות    90הפרש שבין מחיר הרכישה ששולם עבור מניה זו לבין מחירה הממוצע במהלך תקופת  הרה"(, לא יעלה על  אחו
אחורה. ההפסד המוכר על מניה רגילה של אורמת שנרכשה במהלך התקופה המגדירה את קבוצת הסדר הפשרה ונמכרה במהלך 

מחיר הרכישה של אותה מניה לבין הממוצע הנע של מחיר המניה בפרק    ימי הסתכלות אחורה, לא יעלה על ההפרש שבין  90תקופת  
 ימי הסתכלות אחורה.  90הזמן שחלף עד ליום מכירתה מתוך תקופת  

בחישובים שלהלן כל מחירי הרכישות והמכירות לא יכללו אגרות, מיסים ועמלות. אם הפסד מוכר לפי החישובים יהיה מספר  
עסקאות במניות רגילות של אורמת שבוצעו בבורסת ארה"ב מחוץ לשעות המסחר הל אפס. כל  שלילי, ייקבע אותו הפסד מוכר ע

ייחשבו כאילו התרחשו במהלך שעות המסחר הרגילות הבאות של  בשווקים הפיננסיים  הרגילות     השווקים הפיננסיים של ארה"ב 
מחוץ לשעות המסחר הרגילות בבורסת ת"א  עסקאות במניות רגילות של אורמת שבוצעו בבורסת ת"א  ה, כל  לכך  בארה"ב. בדומה

 ו במהלך שעות המסחר הרגילות הבאות של בורסת ת"א. בצעייחשבו כאילו הת
הפסד מוכר יחושב כמפורט להלן עבור כל רכישת מניות רגילות של אורמת במהלך התקופה המגדירה את קבוצת הסדר  

 אים.  הפשרה, אשר נרשמה בטופס תביעה ושחרור וצורף עבורה תיעוד מת
 בעסקאות במניות רגילות של אורמת בבורסת ת"א יומר מחיר הרכישה לדולר ארה"ב לפי שער החליפין היומי באותו זמן. 

 מניות רגילות של אורמת  בגיןהפסד מוכר  חישוב

עבור כל מניה רגילה של אורמת שנרכשה או הושגה בדרך אחרת במהלך התקופה המגדירה את קבוצת הסדר הפשרה  
, כולל(, בין אם בבורסת ארה"ב ובין אם בבורסת ת"א, יחושב ההפסד המוכר למניה 2018במאי    15עד    2017באוגוסט    3)כלומר  

 כאמור להלן: 

 דולר ארה"ב.  0.00, יעמוד ההפסד המוכר על  2018במאי  11עבור כל מניה רגילה של אורמת שנמכרה לפני  .1

, כולל, יהיה ההפסד המוכר:  2018במאי    15- ל  2018במאי    11ין  עבור כל מניה רגילה של אורמת שנמכרה במהלך התקופה שב .2
סכום ניפוח המחיר למניה בתאריך המכירה כפי   פחותלעיל,    1סכום ניפוח המחיר למניה ביום הרכישה כפי שמופיע בטבלה  

 לעיל.  1שמופיע בטבלה 

)כלומר נמכרה במהלך 2018באוגוסט    13- ל  2018במאי    16עבור כל מניה רגילה של אורמת שנמכרה בתקופה שבין   .3 , כולל 
 :הסכום הנמוך מביןימי הסתכלות אחורה(, יהיה ההפסד המוכר למניה   90תקופת  
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 ; אולעיל  1סכום ניפוח המחיר למניה בתאריך הרכישה כפי שמופיע בטבלה  .א

להלן בעסקאות בבורסת    2ימי הסתכלות אחורה" בתאריך המכירה כפי שקבוע בטבלה   90"ערך   פחותמחיר הרכישה  .ב
 להלן בעסקאות בבורסת ת"א.   3ארה"ב, וכפי שקבוע בטבלה 

הסכום  , יהיה ההפסד המוכר למניה  2018באוגוסט    13-עבור כל מניה רגילה של אורמת שעדיין הוחזקה בסגירת המסחר ב .4
 :מביןהנמוך 

 לעיל; או 1סכום ניפוח המחיר למניה בתאריך הרכישה כפי שמופיע בטבלה  .א

ימי הסתכלות אחורה, שעומד    90מחיר הסגירה הממוצע למניה רגילה של אורמת במהלך תקופת    פחותמחיר הרכישה   .ב
 דולר ארה"ב בעסקאות בבורסת ת"א.   52.20דולר ארה"ב בעסקאות בבורסת ארה"ב, ועל   52.30על 

 דולר ארה"ב. 0או לאחריו, ההפסד המוכר הוא   2018במאי  16כל מניה רגילה של אורמת שנרכשה ביום  עבור  .5

 

 2טבלה 
 ימי הסתכלות אחורה לעסקאות בבורסת ארה"ב   90ערך  

תאריך מכירה /  
 העברת זכויות 

ימי    90ערך  
 הסתכלות אחורה 

תאריך מכירה /  
 העברת זכויות 

ימי    90ערך  
 הסתכלות אחורה 

תאריך מכירה /  
 העברת זכויות 

ימי    90ערך  
 הסתכלות אחורה 

 דולר ארה"ב  52.24 17/7/2018 דולר ארה"ב  51.83 15/6/2018 דולר ארה"ב  52.35 16/5/2018

 דולר ארה"ב  52.21 18/7/2018 דולר ארה"ב  51.84 18/6/2018 דולר ארה"ב  52.84 17/5/2018

 דולר ארה"ב  52.21 19/7/2018 דולר ארה"ב  51.87 19/6/2018 דולר ארה"ב  52.79 18/5/2018

 דולר ארה"ב  52.20 20/7/2018 דולר ארה"ב  51.92 20/6/2018 דולר ארה"ב  52.80 21/5/2018

 דולר ארה"ב  52.19 23/7/2018 דולר ארה"ב  51.97 21/6/2018 דולר ארה"ב  52.78 22/5/2018

 דולר ארה"ב  52.18 24/7/2018 דולר ארה"ב  52.01 22/6/2018 דולר ארה"ב  52.59 23/5/2018

 דולר ארה"ב  52.19 25/7/2018 דולר ארה"ב  52.06 25/6/2018 דולר ארה"ב  52.54 24/5/2018

 דולר ארה"ב  52.21 26/7/2018 דולר ארה"ב  52.13 26/6/2018 דולר ארה"ב  52.50 25/5/2018

 דולר ארה"ב  52.22 27/7/2018 דולר ארה"ב  52.17 27/6/2018 דולר ארה"ב  52.42 29/5/2018

 דולר ארה"ב  52.24 30/7/2018 דולר ארה"ב  52.20 28/6/2018 דולר ארה"ב  52.44 30/5/2018

 דולר ארה"ב  52.28 31/7/2018 דולר ארה"ב  52.23 29/6/2018 דולר ארה"ב  52.39 31/5/2018

 דולר ארה"ב  52.31 1/8/2018 דולר ארה"ב  52.26 2/7/2018 דולר ארה"ב  52.31 1/6/2018

 דולר ארה"ב  52.32 2/8/2018 דולר ארה"ב  52.29 3/7/2018 דולר ארה"ב  52.22 4/6/2018

 דולר ארה"ב  52.34 3/8/2018 דולר ארה"ב  52.34 5/7/2018 דולר ארה"ב  52.13 5/6/2018

 דולר ארה"ב  52.35 6/8/2018 דולר ארה"ב  52.39 6/7/2018 דולר ארה"ב  52.05 6/6/2018

 דולר ארה"ב  52.35 7/8/2018 דולר ארה"ב  52.35 9/7/2018 דולר ארה"ב  51.97 7/6/2018

 דולר ארה"ב  52.31 8/8/2018 דולר ארה"ב  52.31 10/7/2018 דולר ארה"ב  51.90 8/6/2018

 דולר ארה"ב  52.33 9/8/2018 דולר ארה"ב  52.28 11/7/2018 דולר ארה"ב  51.87 11/6/2018

 דולר ארה"ב  52.32 10/8/2018 דולר ארה"ב  52.28 12/7/2018 דולר ארה"ב  51.87 12/6/2018

 דולר ארה"ב  52.30 13/8/2018 דולר ארה"ב  52.28 13/7/2018 דולר ארה"ב  51.85 13/6/2018

   דולר ארה"ב  52.27 16/7/2018 דולר ארה"ב  51.85 14/6/2018

 

 3טבלה 
 ימי הסתכלות אחורה לעסקאות בבורסת ת"א    90ערך  

תאריך מכירה /  
 העברת זכויות 

ימי    90ערך  
 הסתכלות אחורה 

תאריך מכירה /  
 העברת זכויות 

ימי    90ערך  
 הסתכלות אחורה 

תאריך מכירה /  
 העברת זכויות 

ימי    90ערך  
 הסתכלות אחורה 

 דולר ארה"ב  52.18 16/7/2018 דולר ארה"ב  51.77 17/6/2018 דולר ארה"ב  52.53 16/5/2018

 דולר ארה"ב  52.16 17/7/2018 דולר ארה"ב  51.76 18/6/2018 דולר ארה"ב  52.63 17/5/2018

 דולר ארה"ב  52.12 18/7/2018 דולר ארה"ב  51.78 19/6/2018 דולר ארה"ב  52.69 21/5/2018

 דולר ארה"ב  52.11 19/7/2018 דולר ארה"ב  51.82 20/6/2018 דולר ארה"ב  52.85 22/5/2018

 דולר ארה"ב  52.10 23/7/2018 דולר ארה"ב  51.84 21/6/2018 דולר ארה"ב  52.71 23/5/2018

 דולר ארה"ב  52.08 24/7/2018 דולר ארה"ב  51.91 24/6/2018 דולר ארה"ב  52.62 24/5/2018

 דולר ארה"ב  52.09 25/7/2018 ארה"ב דולר  51.95 25/6/2018 דולר ארה"ב  52.59 27/5/2018
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 דולר ארה"ב  52.12 26/7/2018 דולר ארה"ב  52.00 26/6/2018 דולר ארה"ב  52.38 28/5/2018

 דולר ארה"ב  52.14 29/7/2018 דולר ארה"ב  52.07 27/6/2018 דולר ארה"ב  52.38 29/5/2018

 דולר ארה"ב  52.16 30/7/2018 דולר ארה"ב  52.10 28/6/2018 דולר ארה"ב  52.37 30/5/2018

 דולר ארה"ב  52.19 31/7/2018 דולר ארה"ב  52.12 1/7/2018 דולר ארה"ב  52.36 31/5/2018

 דולר ארה"ב  52.21 1/8/2018 דולר ארה"ב  52.13 2/7/2018 דולר ארה"ב  52.30 3/6/2018

 דולר ארה"ב  52.23 2/8/2018 דולר ארה"ב  52.17 3/7/2018 דולר ארה"ב  52.19 4/6/2018

 דולר ארה"ב  52.25 5/8/2018 דולר ארה"ב  52.19 4/7/2018 דולר ארה"ב  52.11 5/6/2018

 דולר ארה"ב  52.26 6/8/2018 דולר ארה"ב  52.22 5/7/2018 דולר ארה"ב  52.03 6/6/2018

 ארה"ב דולר  52.28 7/8/2018 דולר ארה"ב  52.27 8/7/2018 דולר ארה"ב  51.96 7/6/2018

 דולר ארה"ב  52.21 8/8/2018 דולר ארה"ב  52.24 9/7/2018 דולר ארה"ב  51.87 10/6/2018

 דולר ארה"ב  52.22 9/8/2018 דולר ארה"ב  52.20 10/7/2018 דולר ארה"ב  51.83 11/6/2018

 דולר ארה"ב  52.21 12/8/2018 דולר ארה"ב  52.18 11/7/2018 דולר ארה"ב  51.83 12/6/2018

 דולר ארה"ב  52.20 13/8/2018 דולר ארה"ב  52.17 12/7/2018 דולר ארה"ב  51.80 13/6/2018

   דולר ארה"ב  52.17 15/7/2018 דולר ארה"ב  51.80 14/6/2018

 על כל התובעים  החלות הוראות  

תלוי במספר   יהיה  זה  נטו. תשלום  קרן הסדר הפשרה  ישקף את חלקכם היחסי מתוך  המניות הזכאיות  התשלום שתקבלו 
מספר התובעים שמגישים תביעות משתנה באופן מהותי מועד הרכישה והמריכה של מניות אלה.  שמשתתפות בהסדר הפשרה, ו

 ממקרה למקרה.  
רכישה ומכירה של מניה רגילה של אורמת ייחשבו כאירועים שהתרחשו בתאריך "החוזה" או "המסחר" ולא בתאריך "הסליקה"  

   או "התשלום".
מניות רגילות של אורמת במהלך התקופה המגדירה   קיבל קבוצת הסדר הפשרה  בבמתנה, ירושה או מכוח חוק: אם חבר  קבלה  

את קבוצת הסדר הפשרה בדרך של מתנה, ירושה או מכוח חוק, תחושב תביעה זו לפי התאריך והמחיר של הרכישה המקורית ולא  
של אורמת נרכשו במקור לפני תחילת התקופה המגדירה את קבוצת הסדר   התאריך והמחיר בזמן ההעברה. אם המניות הרגילות 
 דולר ארה"ב(.  0.00הפשרה, ההפסד המוכר על רכישה זו ייחשב כאפס ) 

על אף כל האמור לעיל, קבלת מניות רגילות של אורמת במהלך התקופה המגדירה את קבוצת הסדר הפשרה בתמורה לניירות  
 ם לא תחשב כרכישה או מכירה של מניה רגילה של אורמת.  ערך של כל תאגיד או ישות אחרי

"( יוצא ראשון"  "( תיושם על רכישות ומכירות. מכירות יותאמו בסדר כרונולוגי, לפי תאריך מסחר,  FIFOשיטת "נכנס ראשון 
שמתחילה התקופה )היום האחרון לפני    2017באוגוסט    2תחילה מול מניות רגילות של אורמת שהוחזקו נכון לסגירת המסחר ביום  

המגדירה את קבוצת הסדר הפשרה( ולאחר מכן מול רכישות מניות רגילות של אורמת במהלך התקופה המגדירה את קבוצת הסדר  
 הפשרה.  

( )short saleתאריך כיסוי מכירה בחסר  ( יהיה תאריך short sale( יהיה תאריך רכישת המניות. התאריך של מכירה בחסר 
(  shortהתאם לתכנית החלוקה, ההפסד המוכר על מכירות בחסר הוא אפס. אם לתובע יש פוזיציית חסר )מכירת המניות. אולם ב

פתוחה על מניות רגילות של אורמת, הרכישות המוקדמות ביותר בתקופה המגדירה את קבוצת הסדר הפשרה יותאמו מול אותה 
 כוסה באופן מלא. פוזיציית חסר פתוחה ולא יהיו זכאיות לפיצוי עד שפוזיציית החסר ת

, תאריך הרכישה של מניות רגילות של אורמת יהיה 2ביחס למניות רגילות של אורמת שנרכשו במימוש אופציית רכש או מכר
יום מימוש האופציה ומחיר הרכישה יהיה מחיר הסגירה של המניות הרגילות של אורמת ביום מימוש האופציה. כל הפסד מוכר הנובע 

רגילות של אורמת במהלך התקופה המגדירה את קבוצת הסדר הפשרה בדרך של מימוש אופציה על מניות רגילות  מרכישת מניות  
   של אורמת יחושב כפי שקבוע בתכנית החלוקה ביחס לרכישות אחרות של מניות רגילות של אורמת.

כמוגדר בהודעה זו ואינו יכול להיות  תשלום לפי תכנית החלוקה ייחשב כסופי כלפי כל התובעים המאושרים. הפסד מוכר יחושב  
ראטה( מקרן הסדר הפשרה נטו לפי הסכום הכולל של  -קטן מאפס. רכז התביעות יקצה לכל תובע מאושר את חלקו היחסי )פרו

לתובעים  חלוקה  תבוצע  לא  המאושרים.  התובעים  כל  של  הכולל  המוכרים  ההפסדים  לסכום  בהשוואה  שלו  המוכרים  ההפסדים 
 דולר ארה"ב או פחות.  20.00החלוקה שהיה מגיע להם עומד על   מאושרים שסכום 

חברי קבוצת הסדר הפשרה שלא יגישו הוכחת תביעה מקובלת לא יקבלו חלק מכספי הסדר הפשרה. יחד עם זאת, הסכם  
 מקובלת.  הפשרה ופסק הדין הסופי בתובענה זו יחייבו את חברי קבוצת הסדר הפשרה שלא יגישו בקשה לפרישה או הוכחת תביעה

יש ליצור קשר עם רכז התביעות או הפרקליטים המייצגים אם אינכם מסכימים עם איזו מההחלטות שיקבל רכז התביעות בעניין  
הוכחת התביעה שלכם. אם אינכם מרוצים מההחלטות, אתם רשאים לבקש מבית המשפט, שמחזיק בסמכות שיפוט כלפי כל חברי 

 ביעות, לקבל החלטה בנושא על ידי הגשת בקשה בכתב. קבוצת הסדר הפשרה ותהליך הטיפול בת
הנתבעים, פרקליטיהם בהתאמה וכל הצדדים המשוחררים האחרים לא יישאו באחריות או בחבות כלשהן ביחס להשקעת קרן 

טים לתכנית החלוקה או לתשלום של כל תביעה. כמו כן, התובע המייצג והפרקלי  הסדר הפשרה, לחלוקה של קרן הסדר הפשרה נטו,
 המייצגים לא יישאו בכל אחריות ביחס למאמציהם הסבירים לבצע, לנהל ולחלק את הסדר הפשרה.  

 
של אורמת על ידי המוכר של אופציית מכר רכישות מניות רגילות  (  2)וכן  ,  רכישות מניות רגילות של אורמת בעקבות מימוש אופציית רכש(  1)לרבות    2

 . עקב כך שהקונה של אותה אופציית מכר מימש את האופציה
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החלוקה לתובעים המאושרים תבוצע לאחר שכל התביעות נבדקו ולאחר שבית המשפט אישר סופית את הסדר הפשרה. לאחר 
ינקוט רכז התביעות מאמצים סבי נטו,  לגרום לתובעים המאושרים  החלוקה הראשונית של קרן הסדר הפשרה  כדי  ושקדניים  רים 

על    לפדות את המחאות החלוקה שלהם. כלשהם העולים  )  1%אם סכומים  יישארו בקרן למשך ששה  (  6מסכום הסדר הפשרה 
לאחר תשלום    – חודשים לאחר החלוקה הראשונית )"יום החלוקה החוזרת"(, יבצע רכז התביעות חלוקה חוזרת של הכספים שיישארו  

לתובעים מאושרים שפדו את    –רחה והוצאות שנגרמו בניהול הסדר הפשרה וטרם שולמו, לרבות הוצאות החלוקה החוזרת  שכר ט 
כל יתרה שתישאר בקרן הסדר הפשרה נטו    דולר ארה"ב בחלוקה החוזרת.  20.00כספי החלוקה הראשונית והזכאים לקבל לפחות  

לקוד    (c)501  ולק לארגונים חילוניים ללא כוונת רווח שעומדים בתנאי סעיף( חודשים לאחר יום החלוקה החוזרת תח4למשך ארבעה )
(, שייבחרו על ידי הפרקליטים המייצגים ויאושרו בבית המשפט. לא יוחזרו כספים  Internal Revenue Codeמס ההכנסה האמריקאי )

   לנתבעים.

 הודעה מיוחדת לברוקרים וממונים אחרים 

יורק -רגילות של אורמת במהלך התקופה המגדירה את קבוצת הסדר הפשרה )סימול בבורסת ניואם רכשתם או מכרתם מניות  
, עליכם  ( ימים מקבלת הודעה זו אצלכם10בתוך עשרה ) ( לטובת אדם או ארגון אחרים, הורה בית המשפט כי  ORA  ובורסת ת"א: 

ל כל אדם או ארגון שעבורם רכשתם מניות אורמת  )א( לספק לרכז התביעות את השם, הכתובת הידועה האחרונה וכתובת הדוא"ל ש
כאמור במהלך התקופה האמורה )תוכלו לקבל החזר הוצאות מקרן הסדר הפשרה על עלויות סבירות לאספקת השמות והכתובות  

עה דולר ארה"ב לשם וכתובת(; או )ב( לבקש עותקים נוספים מהודעה זו ומטופס הוכחת התבי  0.05לרכז התביעות, שלא יעלו על  
( ימים לשלוח את ההודעה ואת טופס הוכחת התביעה ישירות לבעלים 5)"ערכת ההודעה"(, שיסופקו לכם בחינם, ובתוך חמישה )

 המוטבים של המניות הרגילות של אורמת.  
דולר ארה"ב בתוספת דמי דואר   0.15אתם רשאים לבקש החזר הוצאות על הוצאות סבירות שנגרמו לכם, בסכום שלא יעלה על  

דולר ארה"ב לכל ערכת הודעה שתשלח בדואר   0.05מיון הנוכחי שמשמש את רכז התביעות עבור כל ערכת הודעה; או  -תעריף קדםב
דולר ארה"ב לכל שם, כתובת דואר וכתובת דוא"ל )אם קיימת( שתסופק לרכז התביעות, לאחר שתמסרו לרכז    0.05אלקטרוני; או  

. אם תבחרו לפעול לפי אפשרות )ב(, בית המשפט הורה כי בעת משלוח כאמור התביעות אסמכתאות להוצאות שהחזרן מתבקש
עליכם לשלוח לרכז התביעות הצהרה המאשרת שהמשלוח בוצע על ידכם כנדרש. הוצאות אלו ישולמו לבקשתכם ולאחר הגשת  

 הבאים: אסמכתאות מתאימות. את כל ההודעות בנושא האמור לעיל יש להפנות לרכז התביעות לפי פרטי הקשר 

Ormat Securities Litigation Claims Administrator 
c/o Strategic Claims Services 

P.O. Box 230 
  600 North Jackson Street – Suite 205  

 Media, PA 19063  
  (866)274-4004שיחת חינם: 

  (610)  565-7985פקס: 
info@strategicclaims.net   

 
 
 

 2020בספטמבר   3תאריך:  
 

 לפי הוראת בית המשפט המחוזי של ארצות הברית  
 במחוז נבדה



   

 1עמוד  –הוכחת תביעה 

 בית המשפט המחוזי של ארצות הברית 
 מחוז נבדה  

 
MAC COSTAS  מטעם עצמם ובשם כל גורם אחר הנתון ,

 במעמד דומה, 
 התובעים,  

 נ.
 טכנולוגיות בע"מ, יצחק אנג'ל ודורון בלשר אורמת 

 הנתבעים.  

 cv-00271-RCJ-WGC-3:18תיק מספר 

 כבוד השופט רוברט ס. ג'ונס  
 

 טופס הוכחת תביעה ושחרור 

 פרטים והוראות כלליות  .א 
יש לקרוא בתשומת לב את ההודעה המצורפת בזה על תובענה ייצוגית תלויה ועומדת והסדר פשרה מוצע )"ההודעה"(  .1

. www.strategicclaims.netואת הסדר והסכם הפשרה והשחרור )"הסכם הפשרה"(. ניתן למצוא את שני המסמכים באתר  
 המוגדרת להם בהודעה ובהסכם הפשרה. לכל המונחים המופיעים בטופס זה תהיה המשמעות 

כדי להגיש תביעה ולקבל פיצוי לפי הסדר הפשרה בתובענה זו, חובה שתעמדו בתנאים הבאים: רכשתם או השגתם   .2
, לרבות בשני תאריכים אלו; אינכם 2018במאי    15-ל  2017באוגוסט    3בדרך אחרת מניות רגילות של אורמת בין התאריכים  

 ו כלול כפי שמפורטת בהודעה; לא ביקשתם לפרוש מקבוצת הסדר הפשרה. עונים להגדרת אדם שאינ
אם אתם חברי קבוצת הסדר הפשרה ומעוניינים להשתתף בהסדר הפשרה המוצע, עליכם למלא טופס הוכחת תביעה  .3

 צוי. ושחרור זה )הוכחת תביעה"( ולחתום עליו. הגשת הוכחת תביעה לא מבטיחה שתביעתכם תתקבל או שתקבלו חלק מכל פי
כל התביעות כפופות לבדיקה ואימות. אם לא תגישו הוכחת תביעה ממוענת כנדרש שמולאה בשלמותה, לא תספקו תיעוד 
נדרש או שאינכם זכאים לפיצוי במסגרת הסדר הפשרה, ייתכן שתביעתם תידחה ולא תקבלו כל חלק מפיצוי בהסדר הפשרה  

 המוצע. ייתכן גם שתתבקשו לספק פרטים נוספים.
ושחרור'להגיש    ניתן .4 תביעה  הוכחת  )  'טופס  דרכים:  באתר  1בשתי  שלו  אלקטרונית  והגשה  הטופס  מילוי   )

www.strategicclaims.net    23:59בשעה    2020בדצמבר    11עד ליום   ( שעון החוף המזרחיEST)( שליחת טופס תביעה 2; או )
 , לרכז התביעות בכתובת: 2020בדצמבר   11-יאוחר מחתום בחותמת דואר לא ביחד עם כל האסמכתאות הנדרשות בטופס, 
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משפטית על ידי כל פסק דין   וייביםתהיו מחאם אתם חברי קבוצת הסדר הפשרה ולא תגישו בזמן בקשה לפרישה,   .5
 . בין אם תגישו הוכחת תביעה ובין אם לאשיתקבל בתובענה  

תגישו הוכחה תביעה. לסיוע במילוי הוכחת התביעה ניתן לפנות לרכז    אלחברים בקבוצת הסדר הפשרה    אינכםאם   .6
 התביעות.

 הנחיות להזדהות תובע   .ב
אם רכשתם מניות רגילות של אורמת בבורסת ארה"ב או בבורסת ת"א ורשמתם את תעודת המניה על שמכם, אתם   .1

הבעלים המוטבים וכן הבעלים הרשומים. אולם אם רכשתם מניות רגילות של אורמת ותעודת המניה נרשמה על שם צד שלישי  
לים הרשום. כספי הסדר הפשרה יחולקו לחברי קבוצת )כגון הברוקר שלכם(, אתם הבעלים המוטבים והצד השלישי הוא הבע

 הסדר הפשרה שהם בעלים מוטבים של מניות רגילות של אורמת. 
, אם שונה  רשוםהשתמשו בחלק ד' של טופס זה, שכותרתו "נספח הזדהות תובע", כדי לזהות את עצמכם וכל בעלים  .2

זו.  שעליהן מבוססת תביעמניות רגילות של אורמת  מהבעלים המוטב של   ידי הבעלים ה  התביעה צריכה להיות מוגשת על 
 המוטבים בפועל של המניות שעליהן מבוססת התביעה, או על ידי נציגיהם המשפטיים. 

אם מניות רגילות של אורמת הוחזקו במשותף, כל הבעלים המשותפים נדרשים לחתום על הוכחת התביעה. מבצעי   .3
למלא את הוכחת התביעה ולחתום עליה בשם האנשים או הגופים שאותם אים  רשצוואה, מנהלי עיזבון, אפוטרופסים ונאמנים  

הם מייצגים, אך עליהם לזהות אנשים או גופים אלו ולספק הוכחה לסמכותם )כגון ייפוי כוח או מינוי בית משפט או צו מינוי 
המוטב יכולים לשמש לאימות מספר ביטוח לאומי )או מספר זיהוי משלם מסים( ומספר הטלפון של הבעלים    מנהל עיזבון(.

   את הפרטים האמורים לעיל, תביעתכם תוכל להתעכב או להידחות. תספקותביעה. אם לא 
עליכם להגיש הוכחת תביעה נפרדת עבור כל בעלות או חשבון נפרדים, לדוגמה חשבון אישי, קופת גמל בניהול אישי   .4
(IRA  בעלים וכדומה.  משמורת,  חשבון  או  משותף  חשבון  למתנות  (,  האחיד  החוק  לפי  משמורת  שירותי  נותני  או  במשותף 

( האמריקאי נדרשים להגיש תביעה אחת. תובעים שיגישו תביעה אחת או יותר )לדוגמה אחת על שם התובע UGMAלקטינים )
 ואחת על שם קופת גמל בניהול אישי או בעלות משותפת( נדרשים לפרט את התביעות האחרות שהוגשו. 

 עסקאות  הנחיות לנספח   .ג
השתמשו בחלק ה' של טופס זה שכותרתו "נספח עסקאות במניות רגילות של אורמת" כדי לספק את כל הפרטים   .1

במניות רגילות של    –רכישות, השגה בדרך אחרת, מכירות והעברות זכויות אחרות    –העסקאות שלכם    לכלהנדרשים ביחס  
כולל, בין אם עסקאות אלו הניבו רווח או גרמו   2018באוגוסט  13-ל  2017באוגוסט  3שהתבצעו בכל זמן בין התאריכים  אורמת 

להפסד. אם לא תדווחו על כל העסקאות כאמור או לא תספקו את כל הפרטים הנדרשים ביחס לכל עסקה ייתכן שתביעתכם 
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לומר החל תידחה. רק מניות רגילות של אורמת שנרכשו או הושגו בדרך אחרת במהלך התקופה המגדירה את הסדר הפשרה )כ
ימי הסתכלות אחורה"    90, כולל( יהיו זכאיות לפי הסדר הפשרה. אולם לפי הוראת " 2018במאי    15- עד ל  2017באוגוסט    3-מ

( )שמתוארת בתכנית החלוקה המפורטת בהודעה(, PSLRA)   1995שבחוק הרפורמה בליטיגציית ניירות ערך פרטיים משנת  
, כולל, ישמשו 2018באוגוסט    13-ועד ל  2018במאי    16-מהלך התקופה שהחל ממכירות מניות רגילות של אורמת שביצעתם ב

 כדי לחשב את ההפסד המוכר שלכם לפי תכנית החלוקה.
אם נדרש לכם מקום נוסף, צרפו דפים נפרדים וממוספרים שמספקים את כל הפרטים הנדרשים בצורה דומה במהותה   .2

 ו את שמכם בראש הדף.  לטופס זה. חתמו על כל דף נוסף והדפיסו או הקליד
פרטו כל עסקה בנפרד ובסדר כרונולוגי לפי תאריך מסחר, החל מהמוקדם ביותר. עליכם לציין באופן מדויק את היום,   .3

תאריך העסקה הוא החודש והשנה של כל רכישה וכן את מחיר הרכישה ו/או המכירה, לא כולל עמלות, מיסים ואגרות אחרות.  
( יהיה תאריך הרכישה; והתאריך של  short saleהתאריך של כיסוי מכירה בחסר )  תאריך "הסליקה".תאריך "המסחר" ולא  

שהושגו או מכירה בחסר יהיה תאריך המכירה. למניות שבמקור נמכרו בחסר יהיה הפסד מוכר אפס. מניות רגילות של אורמת  
נוסף למזומן, ידווחו כמניות שהושגו או שהועברו  שהועברו הזכויות בהן עבור תמורה אחרת שאינה מזומן או תמורה אחרת ב

 הזכויות בהן. 
, דוחות חודשיים או אסמכתאות  )חברות למסחר פיננסי(  מאישורי ברוקראז'  עותקיםלצרף לתביעתכם    מחויביםאתם   .4

ישור אם לא תספקו אסמכתאות כאמור ייתכן שאאחרות לעסקאותיכם במניות רגילות של אורמת כדי שתביעתכם תהיה תקפה.  
לבקש פרטים נוספים ככל הנדרש כדי לחשב את ההפסד שלכם    רשאיתביעתכם יתעכב או שהתביעה תידחה. רכז התביעות  

 באופן יעיל ומהימן. 
עסקאות, עליכם לספק את כל   50-יותר מכללה   2018באוגוסט  13-ל  2017באוגוסט  3אם פעילות המסחר שלכם בין   .5

בקוב העסקאות  בנספח  הדרושים  אלקטרוני.  הפרטים  באתר  ץ  לבקר  יש  כאמור  להגיש  כיצד  להנחיות 
www.strategicclaims.net    או ליצור קשר עם רכז התביעות בכתובתinfo@strategicclaims.net  בכתובת הרשומה לעיל ,

 .  274-4004 (866)ובהודעה, או בטלפון )שיחת חינם( 
לפי הפרטים שבפסקה  התביעות  אם יש לכם שאלות או שדרושים לכם טפסי הוכחת תביעה נוספים, צרו קשר עם רכז   .6

  הקודמת. באפשרותכם לצלם עותקים של טופס זה.
 קראו את תכנית החלוקה המתוארת בהודעה המצורפת להסבר מפורט על דרך חישוב ההפסד המוכר של התובעים.   .7
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  נספח הזדהות תובע  . ד

   .2020בדצמבר   11-התביעות חייבות להתקבל אצל רכז התביעות חתומות בחותמת דואר לא יאוחר מ

 יש להקליד במחשב או מכונת כתיבה 

    )כפי שמופיע בדוחות הברוקראז' שלך(שם בעלים מוטב  

 

   )כפי שמופיע בדוחות הברוקראז' שלך(שם בעלים מוטב משותף 

 

 )אם שונה מהבעלים המוטב המצוין לעיל(שם בעלים רשום וכתובתו  

 

 שם רחוב 

 

 2שם רחוב  

 

 מיקוד              מדינה           עיר

   

 מדינה זרה  מחוז זר 

  

 מספר טלפון )בשעות הערב(  מספר טלפון )בשעות היום( 

  

 כתובת דוא"ל         מספר פקס

  

 ציינו אחד מהאמור להלן.  

 הוא: במניות רגילות של אורמת התובע המחזיק 

   .א. תובע יחיד: אני תובע הפועל בשם ענייני האישי ואני הבעלים היחיד של המניות 

   .ב. תובעים משותפים: אנו תובעים הפועלים במשותף 

 
__________________, תאגיד שכתובתו  - ___________________ ב-ג. תובע שהוא תאגיד: אני ה 

 _______________________________________. אני מורשה להגיש תביעה זו בשם התאגיד. התאגיד הוא בעל המניות.  

 ( ד. תובע שהנו קופת גמל בניהול אישיIRAאני תובע הפועל בשם קופת הגמל :)   .בניהול אישי שלי. המניות מוחזקות על בקופה הנ"ל 

 
 ____________________________________,  -ה. תובע שהוא שותפות: אני שותף ב

 שותפות שכתובת עסקה היא _____________________________.  
 אני מוסמך להגיש תביעה זו בשם השותפות. השותפות היא בעלת המניות.  

 

ו. תובע שהוא עיזבון של נפטר: אני מבצע הצוואה או מנהל העיזבון )הקף בעיגול( בעיזבון של  
__________________________________________, שכתובתו האחרונה היתה 

  .______________________________________________ 
 )חובה לצרף לתביעה זו הוכחה תקפה לסמכות(.  

 
_________________________________, נאמנות שמוסמכת לפי דיני  -נאמנות: אני הנאמן ב ז. תובע שהוא

 ________________________. אני מוסמך להגיש תביעה זו בשם הנאמנות. הנאמנות היא בעלת המניות.  

 

בעיגול( של  ח. תובע נותן שירותי משמורת או אפוטרופוס: אני נותן שירותי המשמורת או האפוטרופוס )הקף
________________________________ שכתובתו  

  .__________________________________________________________ 
 )חובה לצרף לתביעה זו הוכחה תקפה לסמכות(.  

  _______________________________________________________ )ט. אחר: )יש לפרט 
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 נספח עסקאות במניות רגילות של אורמת   .ה

, בקניה  2017באוגוסט    2הכולל של מניות רגילות של אורמת שהיו בבעלותכם בסגירת המסחר ביום  ציינו את המספר   .1
(long( או מכירה בחסר )short" אם הבורסה לא ידועה, ציינו 0(, והבורסה/ות שבהן נרכשו )אם ידועות( )אם לא היו, ציינו ;"

 יורק /או ת"א, לפי הרלבנטי; אם שונה מאפס, נדרשת אסמכתא(:  -"לא ידוע" לצד בורסת ניו
 

 מספר המניות שהוחזקו  )אם ידועה( הבורסה שבה נרכשו המניות  

  אחרת בארה"ב( יורק )או בורסה  -בורסת ניו

  בורסת ת"א 

  סך הכל 

 
, וספקו את הפרטים  2018באוגוסט    13- ל  2017באוגוסט    3-של מניות רגילות של אורמת בין ה  רכישה ציינו בנפרד כל   .2

 בשקל חדש )₪(, נדרשת אסמכתא(:  אוהבאים )ניתן לציין מחירים בדולר ארה"ב )$( 
 

 תאריך מסחר 
 )ציינו בסדר כרונולוגי( 

 שנה/חודש/יום 

מספר  
המניות 
 שנרכשו

 מחיר למניה 
)לא כולל עמלות, מיסים  

 ואגרות אחרות(  

 סך כל מחיר הרכישה 
)לא כולל עמלות, מיסים  

 ואגרות אחרות( 

יורק  -בורסה )ניו
או ת"א( אם  

 ידועה 

 ____/____/____   $  ₪  $  ₪  

 ____/____/____   $  ₪  $  ₪  

 ____/____/____   $  ₪  $  ₪  

 
כל   .3 בין ה  מכירה ציינו בנפרד  רגילות של אורמת  וספקו את הפרטים  2018באוגוסט    13-ל  2017באוגוסט    3-של מניות   ,

 בשקל חדש )₪(, נדרשת אסמכתא(:  אוהבאים )ניתן לציין מחירים בדולר ארה"ב )$( 
 

 תאריך מסחר 
 )ציינו בסדר כרונולוגי( 

 שנה/חודש/יום 

מספר  
המניות 
 שנמכרו

 למניה מחיר 
)לא כולל עמלות, מיסים  

 ואגרות אחרות( 

 סך כל מחיר המכירה 
)לא כולל עמלות, מיסים  

 ואגרות אחרות( 

יורק  -בורסה )ניו
או ת"א( אם  

 ידועה 
 ____/____/____   $  ₪  $  ₪  

 ____/____/____   $  ₪  $  ₪  

 ____/____/____   $  ₪  $  ₪  

 
, בקניה  2018באוגוסט    13של מניות רגילות של אורמת שהיו בבעלותכם בסגירת המסחר ביום    הכולל ציינו את המספר   .4

(long( או מכירה בחסר )short" אם הבורסה לא ידועה, ציינו 0(, והבורסה/ות שבהן נרכשו )אם ידועות( )אם לא היו, ציינו ;"
 ס, נדרשת אסמכתא(:  יורק /או ת"א, לפי הרלבנטי; אם שונה מאפ-"לא ידוע" לצד בורסת ניו

 
 הבורסה שבה נרכשו המניות 

 )אם ידועה( 
 מספר המניות שהוחזקו 

  ( בארה"ביורק )או בורסה אחרת -בורסת ניו

  בורסת ת"א 

  סך הכל 

אם דרוש לכם מקום נוסף צרפו את הפרטים הנדרשים בדפים נפרדים וממוספרים באותה תבנית שלעיל והדפיסו את שמכם 
 הביטוח הלאומי או מספר זיהוי משלם מס שלכם בראש כל דף נוסף. ומספר  

 
 עליכם לקרוא בנוסף את כתב השחרור וכן לחתום על האישור 

 שלהלן   W-8או על אישור 
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 הסכמה לסמכות השיפוט של בית המשפט   .ו
הוכחת תביעה ושחרור , אני/אנו וכל חבר קבוצת הסדר הפשרה שמיוצג על ידי/על ידנו, מסכים/ים   זה של  בהגשת טופס

בתובענה,  הפשרה  והסדר  זו  תובענה  למטרות  נבדה  במחוז  הברית  ארצות  של  המחוזי  המשפט  בית  של  השיפוט  לסמכות 
בית המשפט, מסכים/ים כי טופס הוכחת    אני/אנו מסכים/ים בנוסף להיות מחויב/ים על ידי החלטות  כמפורט בהסכם הפשרה.

תביעה זה, מעמדי/מעמדנו או המעמד של חבר קבוצת הסדר הפשרה שמיוצג על ידי/על ידנו כתובע/ים והסכום המגיע בתביעה  
 זו יהיו כפופים לבדיקה ולבירור נוסף, ומסכים/ים לספק תיעוד נוסף ביחס להוכחת תביעה זו כפי שיידרש. 

 שלא לתבוע  כתב שחרור והתחייבות  .ז
בחתימה על טופס הוכחת תביעה ושחרור זה, אני/אנו מאשר/ים בזה כי ניתן פיצוי מלא על כל הטענות המשוחררות   .1

ביחד והטענות הלא ידועות, ומשחרר/ים ופוטר/ים מהן באופן מלא, סופי ולצמיתות כל אחד מ"הצדדים המשוחררים" המוגדרים  
בעים, חברות הבת שלהם וכל אחד מסוכניהם, הדירקטורים שלהם, מנהליהם, כנתבעים, וכן את כל הצדדים הקשורים לנת

החברים בהם, השותפים המוגבלים והשותפים הכלליים בהם, עובדיהם, שותפיהם, יועציהם, יורשיהם, נמחיהם, בעלי המניות  
 בהם, מבטחיהם וכל מי שפועל ביחד עם כל אחד מהם.  

החשבונות,   .2 הכסף,  סכומי  התביעות,  העילות,  הפעולות,  החובות,  הטענות,  כל  משמען  המשוחררות"  "הטענות 
ההתאמות,   אי  ההבטחות,  ההסכמים,  המחלוקות,  החוזים,  ההסכמות,  השטרות,  החוב,  אגרות  ההתחשבנויות,  החבויות, 

דרישות באשר הן )לרבות ובלי למעט כל תביעות   ההפרות, הנזקים, הפסיקות, התגמולים, צווי העיקול, ההוצאות לפועל וכל
לפיצויים, ריבית, שכר טרחת עו"ד, שכר מומחים או יועצים וכל עלויות, הוצאות וחבויות אחרות(, בין אם מבוססות על חקיקה 

ות ערך פדרלית, מדינית, מקומית או על המשפט המקובל, או על כל חוק, כלל או תקנה אחרים, לרבות ובלי למעט חוקי נייר
פדרליים, דיני מדינת ישראל, כללי כל בורסה בין אם קבועים או מותנים, בין אם טענות צבורות או לא צבורות, נטענות או לא 
נטענות, שסולקו או שלא סולקו, לפי חוק או לפי דיני יושר, שהבשילו או שטרם הבשילו, ישירות, עקיפות או תוצאתיות, אישיות  

נחשדו ושלא נחשדו, ובין אם טענות ידועות או טענות שלא ידועות )כהגדרתן להלן(, שהיו אי פעם, או קבוצתיות באופיין, ש
קיימות כיום, או היו יכולות להיות מעולם או יכולות להיות לעולם לרבות בהווה, לתובע המייצג ולחברי הקבוצה בשם עצמם, 

אצאיהם, נמחיהם, מנהליהם והדירקטורים שלהם, וכל אדם  יורשיהם, מבצעי צוואתם, נציגיהם, מנהלי עיזבונם, אבותיהם, צ
אחר שהם מייצגים וכל אדם או גוף אחרים הטוענים )כעת או בעתיד( באמצעותם או בשמם, בכשירותם כיחידים ובכשירותם  

נו בתובענה ( נטע 1כרוכשי ניירות ערך של אורמת, בין אם באופן אישי או בהמחאה, העברה או הענקה מאדם או גוף אחר, אשר: ) 
( היו יכולות להיטען בכל 2זו על ידי התובע המייצג וחברי הקבוצה, או כל אחד מהם, נגד כל אחד מהצדדים המשוחררים, או )

פורום על ידי התובע המייצג או חברי הקבוצה, או כל אחד מהם, נגד כל אחד מהצדדים המשוחררים ואשר הבסיס או המקור 
הוא   בעקיפין,  או  ישירות  ההשמטות להן,  או  המצגים  האירועים,  או  העניינים  ההצהרות,  העובדות,  העסקאות,  ההאשמות, 

ו/או השגה בדרך אחרת של ניירות ערך של   המעורבים, מפורטים או מוזכרים בכתב התביעה או הקשורים לרכישה, מכירה 
ז פשרה  הסדר  לעיל,  האמור  אף  על  הפשרה.  הסדר  קבוצת  את  המגדירה  התקופה  במהלך  טענות אורמת  משחרר  אינו  ה 

 ,Derivative Litigation, No. 3:18-cv-439-RCJ-WGC (D. Nev. Sept. 11 אורמת טכנולוגיות בע”מ In reבתובענה ששמה 
2018).   

"טענות לא ידועות" משמען הטענות המשוחררות או כל אחת מהן שכל צד משחרר אינו יודע או חושד שקיימות לטובתו   .3
ם המשוחררים, ואשר אם היו ידועות לו היו עשויות להשפיע על החלטותיו ביחס להסדר הפשרה. במועד השחרור של הצדדי

וכל חבר בקבוצת הסדר   כי התובע המייצג מוותר מפורשות,  ולכל אחת מהן, הצדדים מסכימים  ביחס לטענות המשוחררות 
פורשות, על כל ההוראות, הזכויות וההטבות  הפשרה נחשב כמי שוויתר, וכשייכנס לתוקף פסק הדין הסופי ייחשב כמי שוויתר מ 

שמוקנות לו לפי כל דין בכל מדינה או אזור בארצות הברית, או לפי עקרונות משפט מקובל, אשר דומים, ניתנים להשוואה או 
ינו  , אשר קובע כי שחרור כללי לא חל על טענות לטובת הנושה שהוא א1542סעיף    .Cal.Civ  שווים לקוד האזרחי של קליפורניה

יודע עליהן או אינו חושד בקיומן במועד החתימה על השחרור, אשר אם היו ידועות לו היו בהכרח משפיעות באופן מהותי על  
יישוב המחלוקת שלו עם החייב. התובע המייצג, כנציג הקבוצה, מכיר בכך שחברים בקבוצה עשויים לגלות עובדות בנוסף לאלו 

בנכונותן ביחס למקרה נשוא השחרור, או עובדות שונות מהן, אך מאשר כי כוונתו בשם  שידועות להם עכשיו או שהם מאמינים  
ידועות,  ושאינן  ידועות  זה,  במסמך  המשוחררות  הטענות  כל  את  ולצמיתות  סופי  מלא,  באופן  ולשחרר  לסיים  היא  הקבוצה 

בלי להתחשב בגילוי שיבוא או בקיום נחשדות ושאינן נחשדות, שקיימות כעת או התקיימו בעבר או עשויות להתקיים בעתיד, ו
לעיל. כאמור  שונות  או  נוספות  התביעות   עובדות  בהגדרת  ידועות"  לא  "טענות  שהכללת  בכך  מכיר  גם  המייצג  התובע 

המשוחררות התבקשה באופן נפרד במסגרת המשא ומתן ושימשה מרכיב מרכזי בהסדר הפשרה, וחברי הקבוצה ייחשבו כמי 
 שמכירים בכך לפי דין.

בחתימת טופס הוכחת תביעה ושחרור זה, אני/אנו מסכימים בזה שלא לפתוח בהליך או לתבוע, או לסייע בפתיחת  .4
הליך או בתביעה, על כל טענה הנובעת מרכישה או מכירה של ניירות ערך של אורמת במהלך התקופה המגדירה את הסדר 

   הפשרה.

 הצהרות   .ח
ההודעה על תובענה ייצוגית תלויה ועומדת והסדר פשרה מוצע, וכי בהתאם להודעה  אני/אנו מאשרים שקראתי/קראנו את  

 זו אני/אנו מגישים תביעה זו כדי להשתתף בהסדר הפשרה. 
אני/אנו מתחייב/ים ומצהיר/ים בזה כי אני/אנו או כל אדם אחר שמיוצג על ידי/על ידנו לא אחד מהנתבעים )כהגדרתם  

ות בתובענה, לא בן משפחה קרוב של מי מהנתבעים, לא כל אדם אחר שאינו כלול בקבוצת בהודעה( ביחס לכל הטענות המועל
 הסדר הפשרה כהגדרתו בהסכם הפשרה, ולא אדם או ישות שביקשו לפרוש מקבוצת הסדר הפשרה.  

רה, אני/אנו מתחייב/ים ומצהיר/ים בזה כי לא ביצעתי/ביצענו המחאה או העברה ולא מתכוון/ים לבצע המחאה או העב
 מרצון או שלא מרצון, של כל עניין ששוחרר במסגרת כתב שחרור זה או כל חלק ממנו. 

אני/אנו מתחייב/ים ומצהיר/ים בזה כי כללתי/כללנו פרטים על כל העסקאות שלי/שלנו במניות רגילות של אורמת בין יום  
מת שהוחזקו בידי/בידינו בסגירת המסחר  וכן את מספר המניות הרגילות של אור,  2018באוגוסט    13ליום    2017באוגוסט    3

 .  2018באוגוסט  13וביום  2017באוגוסט  2ביום 
 אני/אנו מתחייב/ים ומצהיר/ים בזה כי יש לי/לנו הסמכות לחתום על טופס הוכחת תביעה ושחרור זה.

 אישור   . ט



 

   6עמוד  –הוכחת תביעה 

גיבוי.   לצורך  לניכוי מס במקור  כפיפות  קיבלתםאני/אנו מאשר/ים שלא חלה עלי/עלינו  הודעה מרשות המסים    )אם 
 האמריקאית כי אתם כפופים לניכוי במקור כאמור, מחקו בקו את המשפט הקודם(. 

אני/אנו מאשר/ים כי רכשתי/רכשנו או השגתי/השגנו בדרך אחרת מניות רגילות של אורמת המפורטות בנספח לעיל  
 , כולל.  2018באוגוסט   13-ל 2017באוגוסט    3בין התאריכים  
והמסמכים  אני/אנו   לעיל  האמורים  הפרטים  כי  שקר  עדות  על  לעונשים  הכפופה  בהצהרה  ומאשר/ים  מצהיר/ים 

המצורפים בזה, לרבות מספר זיהוי ביטוח לאומי או מספר זיהוי משלם מס שמופיעים בהוכחת תביעה זו, הינם אמיתיים, נכונים  
, שנת  בחודש ___________    _____ ביום   זו נחתמה  ומלאים למיטב ידיעתי/ידיעתנו ואמונתי/אמונתנו, וכי הוכחת תביעה

 , בכתובת: 2020
 

          

 )מדינה/ארץ(  )עיר(

 

 חתימת תובע משותף, אם קיים   חתימת התובע 
   

 )הדפיסו את שמכם כאן(  )הדפיסו את שמכם כאן(
 
 

 
 

 
 ___________________________________________________________ 

תפקיד האדם החותם בשם תובע, אם אינו יחיד )מנהל עיזבון, מנהל חברה,    חתימת אדם החותם בשם התובע
 אפוטרופוס וכדומה( 

   )הדפיסו את שמכם כאן(

 מלאו את האמור להלן: : אם אינכם תושבי או אזרחי ארצות הברית,  W-8טופס חלופי 

 תושבות קבע )או משרד ראשי אם מדובר בתאגיד(: ___________________________________________ מקום 

 אם תביעתכם קשורה בפועל למסחר או עסק בתוך ארה"ב, אנא ציינו את הפרטים הבאים בנוגע לעסקכם בארה"ב: 
  _____________________________________________________________________________________ 

 שם העסק בארה"ב
 _____________________________________________________________________________________ 

 כתובת העסקת בארה"ב
______ ____________________   _____________________ _________________________ 

 מספר זיהוי משלם מס  סוג העסק

 בהצהרה הכפופה לעונשים על עדות שקר, אני מאשר שהפרטים שסופקו לעיל אמיתיים, נכונים ומלאים. : W-8אישור 
 

 תאריך: _______________________  ___________________________________    חתימה/ות
 תאריך: _______________________  ___________________________________  

 
 בדיקה קפדנית של התביעות דורשת זמן משמעותי.  

 תודה על סבלנותכם. 

  



 

   7עמוד  –הוכחת תביעה 

 
 רשימת תיוג לתזכורת:

 ( W-8זכרו לחתום על כתב השחרור לעיל ועל האישור לעיל )או על אישור  .1
מאסמכתאות תומכות קבילות, שרשימה מלאה שלהן ניתן למצוא באתר רכז התביעות בכתובת   עותקיםזכרו לצרף  .2

www.strategicclaims.net  . 
 אין לשלוח את התעודות המקוריות של ניירות הערך.  .3
 שמרו לעצמכם עותקים מטופס התביעה שמילאתם ומהאסמכתאות לצורך תיעוד. .4
הסיכון  שלחו אותה בדואר רשום עם אישור קבלה או בדרך דומה. אם אתם מעוניינים באישור קבלה של תביעתכם,  .5

 בעיכוב התביעה או באי שליחתה מוטל עליכם. 
אם כתובתכם תשתנה בעתיד או אם מסמכים אלו נשלחו לכתובתכם הישנה או לכתובת שגויה, יש לשלוח לנו הודעה  .6

 עם כתובתכם החדשה.  בכתב

 קשר עם רכז התביעות בפרטי הקשר הבאים:   לשאלות נוספות בעניין תביעתכם, ניתן ליצור
Ormat Securities Litigation Claims Administrator 

c/o Strategic Claims Services 
P.O. Box 230 

600  N. Jackson St., Ste. 205 
Media, PA 19063 

  (866)274-4004טלפון:  
  (610)565-7985פקס: 

info@strategicclaims.net 
 



 

 

 

 רכז התביעות של אורמת למשפטי ניירות ערך  
 Strategic Claims Services במשרדי חברת

 N. Jackson St., Suite 205600   
Media, PA 19063 

 

 אנא העבירו הלאה   –מסמך משפטי חשוב  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


