בית המשפט המחוזי של ארצות הברית
המחוז הדרומי של ניו יורק
בעניין הליטיגציה בניירות ערך של Mylan N.V .

תיק מס' )JPO( 1:16-CV-07926

הודעה על מצבה התלוי והעומד של התובענה הייצוגית
אנא קרא הודעה זו בעיון ובשלמותה .ייתכן שזכויותיך יושפעו מהליכים בתביעה זו.
אל:

כל הרוכשים והמקבלים של מניות רגילות של  MYLAN N.V.או  MYLAN INC.במהלך
התקופה מתאריך  21בפברואר  2012ועד כולל  24במאי .2019

לא כלולים בקבוצה הם הנתבעים ,נושאי המשרה והמנהלים של  Mylan N.Vאו )"Mylan"( .Mylan Inc
ובני משפחותיהם מדרגה ראשונה ונציגיהם החוקיים ,יורשיהם ,ממשיכיהם או נמחיהם וכל ישות שבה
יש או היה לנתבעים אינטרס שליטה.
לתשומת לב :בתיק זה לא הושג הסדר פשרה .הודעה זו נועדה רק להודיע לך כי מתנהלת כעת
תובענה ייצוגית .לא יישלח בדואר טופס תביעה.
הודעה זו מתפרסמת על-פי תקנה  23של ס דר הדין הפדרלי האזרחי ולצו בית המשפט המחוזי של
ארצות הברית עבור המחוז הדרומי של ניו יורק ("בית המשפט") ,היא בוצעה בתאריך  6באפריל 2020
ואישרה את התובענה דלעיל כתובענה ייצוגית .מטרת הודעה זו היא ליידע אותך לגבי( :א) מצבה התלוי
ועומד של התובענה הייצוגית בכותרת לעיל לפני כבוד השופט י .פול אואטקן בבית המשפט המחוזי של
ארצות הברית עבור המחוז הדרומי של ניו יורק ("התובענה"); (ב) אישור הקבוצה המוגדרת לעיל ,שאתה
עשוי להיות חבר בה ("חבר בקבוצה"); וכן (ג) זכותך שלא להיכלל בקבוצה .בתובענה זו לא הושג הסדר
פשרה וההתדיינות עליה נמשכת .בהתאם לכך ,אין צורך בהגשת טופס תביעה בשלב זה.
אם רכשת או קיבלת בדרך אחרת מניות רגילות של  Mylanבמהלך התקופה שהחלה בתאריך 21
בפברואר  2012ועד  24במאי  ,2019כולל שני התאריכים הללו ,אתה עשוי להיות חבר בקבוצה .כחבר
בקבוצה ,תהיה מחויב לתוצאתו של כל משפט בתובענה ,לכל פסק דין שיינתן על-ידי בית המשפט ,ולכל
החלטה הניתנת על -ידי בית המשפט ,אלא אם תשלח במועד בקשה לאי היכללות בקבוצה ,כמתואר להלן,
אשר תוחתם עם חותמת דואר לא יאוחר מ 60-יום מתאריך ההודעה.
תיאור התובענה
תקציר התובענה
נציגי הקבוצה בתובענה זו הם מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מנורה מבטחים ביטוח בע"מ ,מנורה
מבטחים פנסיה וגמל בע"מ ,הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ ,אשר אותן מינה
בית המשפט לייצג את הקבוצה.
הנתבעים בתובענה זו הם  Mylanוכמה מחברי ההנהלה והמנהלים לשעבר של ( Mylanביחד,
"הנתבעים").
התלונה המתוקנת השלישית של התובענה הייצוגית ("תלונה") מתארת שלוש קטגוריות של
התנהגות בלתי הולמת לכאורה מצד  ,Mylanשלפיה הצהרות הנתבעים למשקיעים היו כוזבות ומטעות:
(  1) Mylanסיווגה ביודעין באופן שגוי את  EpiPenלמטרות תוכנית ההנחות בתרופות של Medicaid
(;)MDRP
( Mylan )2הציעה הנחות לא תחרותיות תמורת  EpiPenעל מנת לחסל את התחרות ולנפח את מחיר ה-
 ;EpiPenוכן ( Mylan )3הייתה משתתפת מרכזית בקרטל ענקי בקרב חברות תרופות גנריות אשר חילקו
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את השווקים לתרופות גנריות ,וקבעו את מחיריהן של תרופות גנריות .זוהי תובענה בגין הפרות של סעיף
(10ב) של חוק המסחר ותקנה 10ב 5-אשר פורסמה לפיו וסעיף (20א) של חוק המסחר.
הנתבעים מכחישים בכל תוקף את כל הטענות והעוולות המתוארות בתלונה ,וכן כל חבות הנובעת
מההתנהלות הנטענת בתלונה .הנתבעים מכחישים כי ה EpiPen -סווג באופן שגוי למטרות ה ;MDRP-כי
ההנחות שלה על  EpiPenהיו מנוגדים לתחרותיות; או שהחברה השתתפה בקרטל או זממה לחלק את
השווקים לתרופות גנריות או לקבוע את המחירים של תרופות גנריות .יתר על כן ,הנתבעים מכחישים כי
נתבע כלשהו יצ א בהצהרות כוזבות או מטעות באופן מהותי בנוגע להתנהגות הבלתי הולמת הנטענת.
הנתבעים הגישו תשובה לתלונה ב 27-באפריל  ,2020המכחישה את כל הטענות המהותיות ומציגה הגנות
רבות.
בית המשפט טרם נתן כל החלטה בשאלה אם הנתבעים עסקו בהתנהגות בלתי הולמת או עוולה
נטענת כלשהי.
הליכי התובענה
בתאריך  11באוקטובר  ,2016התובעת סטף ואן דופן יזמה תובענה זו נגד הנתבעת  Mylanונגד
כמה מנושאי משרה לשעבר של  .Mylanתיק מס'  .1בנפרד ,התובע לנדון ו .פרדו הגיש בתאריך 13
באוקטובר  2016תביעה נגד הנתבעת  Mylanוכמה מנושאי משרה ומנהלים שלה לשעבר .ראה Perdue
 ,.v. Mylan N.Vמס'  16אזרחי , 8000.תיק מס'  .1בתאריך  9בינואר  2017בית המשפט איחד את שני
התיקים למטרות קדם -משפט ,מינה תובעים ראשיים ,ואישר את עורך הדין המייצג .תיק מס' .26
בתאריך  17ביוני  , 2019התובעים הראשיים הגישו את התלונה האופרטיבית תוך הוספת טענות
חדשות ,צירפו כנתבע בכיר לשעבר נוסף של  Mylanוהאריכו את תקופת הקבוצה .תיק מס'  .114בתגובה,
הנתבעים הגישו בקשה לסילוק חלקי על הסף (תיק מס'  )123והתובעים הראשיים הגישו בקשה לאישור
הקבוצה .תיק מס' 129.
בצו שנכנס לתוקף בתאריך  6באפריל  ,2020בית המשפט אישר את הקבוצה ,מינה את התובעים
הראשיים כנציגי הקבוצה ואת משרד עורכי הדין  Pomerantz LLPכמייצג הקבוצה .תיק מס'  .140אישור
הקבוצה פירושו שהתובענה הוכרה כחוק כתובענה ייצוגית על-פי תקנה  23של סדר הדין הפדרלי האזרחי.
הגדרת הקבוצה היא כדלהלן:
כל האנשים או הגופים אשר רכשו מניות רגילות של  Mylan N.V.ו/או של קודמתה של Mylan .
 ,N.Vהחברה  ,Mylan Inc.בין  21בפברואר  2012כולל ועד ל 24-במאי  2019כולל"( ,תקופת
הקבוצה") ,לא כולל הנתבעים ,נושאי משרה ומנהלים של  Mylanבעבר ובהווה ,בני משפחה
שלהם מדרגה ראשונה ו נציגיהם החוקיים ,יורשיהם ,ממשיכיהם או נמחיהם ,וכל ישות שבה
יש או היה לנתבעים אינטרס שליטה.

הודעה זו נשלחת אליך כדי להודיעך שאתה עשוי להיות חבר בקבוצה שזכויותיה עלולות להיות
מושפעות מתובענה זו .ההודעה אינה מהווה ביטוי של חוות דעת כלשהי של בית המשפט בנוגע לסיכוייה של
התובענה .אין ערובה לכך שיינתן פסק דין לטובת הקבוצה .הודעה זו נועדה להודיע לך על מצבה התלוי ועומד
של התובענה ושל הזכויות שלך ביחס לתובענה ,כולל באשר לזכות להישאר חבר בקבוצה או שלא להיכלל
בקבוצה.
הוראות לחברי הקבוצה
אם אתה עונה לתיאור של חבר בקבוצה ,תוכל לבחור אם להישאר חבר בקבוצה שבשמה מתנהלת
התובענה.
אם ברצונך להישאר חבר בקבוצה ,אינך נדרש לעשות דבר בשלב זה .אם לא תעשה דבר ,תישאר
חבר בקבוצה ותוצאתו של כל פסק דין תחייב אותך ,לפני או אחרי משפט ,בין שהוא לטובתך ובין שלא .אם
תבחר להישאר בקבוצה ,לא תוכל להגיש תביעה משלך בכל הנוגע לכל אחד מהנושאים אשר הוכרעו ,או
יכלו להיות מוכרעים בתובענה זו .אם תישאר בקבוצה ,לא תהיה אחראי באופן אישי לנשיאה כל בהוצאות
או בשכר טרחת עורך דין .אם ייפסק על השבת כספים ,ייתכן שתהיה זכאי לחלק מההכנסות ,בניכוי עלויות,
הוצאות ,גמול החזר לתובע ושכר טרחת עורך דין ,כפי שבית המשפט יתיר לנהוג מתוך סכום השבה כלשהו.
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בשלב זה לא הושג הסכם פשרה ולא ניתן פסק דין בתובענה זו .במקרה של השבה ,תהיה זכאי
לחלקך בסכום השבה בתובענה זו אם אתה חבר בקבוצה וניזוקת מעצם כך.
קבוצה זו מיוצגת על-ידי:
עו"ד ג'רמי ליברמן ()Jeremy Lieberman, Esq
Pomerantz LLP
600 Third Avenue
20th Floor
New York, New York 10016
טלפון212-661-1100 :
אם תרצה שלא להיכלל בקבוצה ,עליך לציין זאת בכתב .על בקשתך שלא להיכלל בקבוצה לציין:
את שמו וכתובתו של האדם או הישות המבקשים שלא להיכלל ,כי אדם או ישות אלה מבקשים שלא להיכלל
בקבוצה בתובענה זו ,את מספר מניות  Mylanשנרכשו או נתקבלו ,והתאריך שבו מניות  Mylanנרכשו או
נתקבלו ,ועל הבקשה להיות חתומה על-ידי האדם א ו הישות המבקשת שלא להיכלל בקבוצה .בקשות שלא
להיכלל חייבות להיות מועברות בדואר מחלקה ראשונה או בשירות משלוחים של  24שעות אל המנהלן של
ההודעות ,בכתובת הבאה:
Mylan Securities Litigation
c/o JND Legal Administration
PO Box 91375
Seattle, WA 98111
כדי שבקשתך של א להיכלל תהיה אפקטיבית ,עליה לשאת חותמת דואר מתאריך שלא יאוחר
מ 60-יום לאחר תאריך ההודעה.
אם ברצונך להשתתף בתובענה זו ,אל תבקש שלא להיכלל .אם תוציא את עצמך מן הקבוצה ,לא
תהיה מחויב לכל פסק דין או החלטה של בית המשפט בתובענה זו ,אך גם לא תהיה זכאי להנות מחלק
כלשהו בתגמולים לפי פסק דין כלשהו המזכה את הקבוצה או מהסדר פשרה כלשהו אשר אושר על-ידי
בית המשפט אשר עשוי להיחתם בשם הקבוצה .אם תבקש שלא להיכלל ,תהיה זכאי לדרוש כל סעד אישי
שייתכן שאתה זכאי לו ,אולם אך ורק על חשבונך.
זכותך להתייצב
אם אינך מבקש שלא להיכלל בקבוצה באופן שנקבע לעיל ,תוכל ,אם תרצה בכך ,להתייצב
באמצעות עורך דין על-פי בחירתך .אם תרצה ,תוכל גם להתייעץ עם פרקליט משלך בנוגע לזכויותיך
בתובענה זו.
אם לא תבקש במועד ,בכתב ,שלא להיכלל בקבוצה עם חותמת דואר שניתנה עד  60יום לאחר
תאריך ההודעה ,תיחשב לחבר בקבוצה ואתה תהיה מחויב לכל פסק דין בתובענה זו ולא תוכל לדרוש סעד
אישי כלשהו אשר ייתכן שתהיה זכאי לו.
הודעה לבנקים ,לסוכני מניות ולממונים אחרים
אם החזקת במניות רגילות של  Mylanשנרכשו או נתקבלו במהלך תקופת הקבוצה כממונה עבור
בעלים מוטבים ,הרי שבתוך עשרה ( )10ימים לאחר קבלת הודעה זו ,עליך )1( :בקשה ממנהלן ההודעות
להביא עותקים מספיקים של גלויית ההודעה כדי להעביר לכל הבעלים המוטבים הללו או ( )2לספק רשימה
של השמות והכתובות של אותם בעלים מוטבים למנהלן ההודעה ,עדיף בטבלה של נתוני MS Excel
שתגדיר( :א) כותרת/רישום( ,ב) כתובת רחוב( ,ג) עיר/מדינה/מיקוד; על תוויות דיוור אלקטרוניות בקובץ
( MS Wordגודל תווית  ,)Avery #5162או מודפסים על תוויות דיוור פיזיות .אם תבחר באפשרות השנייה,
מנהלן התביעות ישלח עותק של גלויית ההודעה אל הבעלים המוטבים .לאחר ציות מלא להוראות אלו,
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ממונים אלה יוכלו לבקש החזר עבור הוצאותיהם הסבירות אשר ייגרמו בפועל ,על-ידי מסירת תיעוד הולם
למנהלן התביעות ,המגבה את ההוצאות שעבורן נדרש ההחזר.
אפשר להשיג עותקים של הודעה זו באתר האינטרנט,www.mylansecuritylitigation.com ,
על -ידי יצירת קשר עם מנהלן ההודעות בשיחת חינם למספר
 1-888-383-0351על -ידי שליחת הודעת דוא"ל למנהלן ההודעות בכתובת
 ,info@mylansecuritieslitigation.comאו על -ידי יצירת קשר עם מנהלן ההודעות בכתובת:
Mylan Securities Litigation
אצל JND Legal Administration
PO Box 91375
Seattle, WA 98111
בחינת מסמכים ושאילתות
לקבלת מידע נוסף על התובענה ,תוכל ליצור קשר עם עורך הדין של הקבוצה בכתובות המפורטות
לעיל או לעיין בכתבי הטענות ובמסמכים אחרים שהוגשו בתובענה במשרד פקיד בית המשפט המחוזי של
ארצות הברית עבור המחוז הדרומי של ניו יורק ,40 Foley Square, New York, NY 10007 ,במהלך
שעות העבודה הרגילות של כל יום עסקים .אם יש לך חשבון ב ,PACER -תוכל לעיין בכתבי הטענות
ובמסמכים אחרים באמצעות מערכת הגשות התיקים האלקטרונית באתר האינטרנט של המחוז הדרומי
של ניו יורק.https://ecf.nysd.uscourts.gov ,
אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לתיק זה או בנוגע לחברותך בקבוצה ,אנא צור קשר עם מנהלן
ההודעות בכתובת:
Mylan Securities Litigation
אצל JND Legal Administration
PO Box 91375
Seattle, WA 98111
info@mylansecuritieslitigation.com
www.mylansecuritieslitigation.com
טלפון1-888-383-0351 :
אין להפנות שאילתות לבית המשפט ,למשרדו של פקיד
בית המשפט ,לנתבעים או לעורך הדין של הנתבעים.

תאריך 25 :במרץ 2021

בהוראת בית המשפט
בית המשפט המחוזי של ארצות הברית
המחוז הדרומי של ניו יורק
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