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July 20, 2016 
 
 

 

Additional Petition for Approval of Filing a Derivative Action 
 
Further to the Company's report dated July 12, 2016, the Company hereby reports that it received 

another petition submitted by a shareholder (whose application was mentioned in the aforementioned 

report) to the Economic Division of the Tel-Aviv District Court for the approval of filing a derivative 

action. 

 

The subject of the petition (like the earlier petition, described in the aforementioned report), is the 

annual bonuses paid for the years 2014 and 2015 to the top-five highest paid senior officers of the 

Company, including the CEO and the Chairman of the Board of Directors, allegedly in a manner not 

conforming to the Company’s Compensation Policy and not in the best interest of the Company. The 

petition was submitted against the Company, the aforementioned senior officers and the members of 

the Board of Directors who approved the grant of said bonuses. According to the petition, the Court is 

requested to compel the top-five highest paid senior officers and the other Company officers, to retrieve 

the bonuses paid to them. Alternatively, the Court is requested to demand that the members of the 

Board of Directors compensate the Company for damages incurred in respect of the approval of these 

grants. The total claim is for $5.5 million (approximately ILS 21.3 million). 

 

The Company strongly rejects the petition and shall submit its response to the Court according to the 

law. 

 
 
 
 
 
Name of the authorized signatory on the report and name of authorized electronic reporter: Lisa 
Haimovitz 
Position: SVP, Global General Counsel and Company Secretary 
Signature Date: July 20, 2016 



 
 

 הנוסח המחייב הוא נוסח הדיווח באנגלית –תרגום נוחות 
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 2016 ביולי 20
 

 
 לאישור הגשת תביעה נגזרת  נוספת בקשה

 נוספת בקשה לה הומצאה כי לדווח החברה מבקשת ,2016 ביולי 12 מיום החברה של המיידי לדיווח בהמשך

 המחוזי המשפט לבית נגזרת תביעה הגשת לאישור )אשר פנייתו לחברה הוזכרה בדיווח האמור( מניות בעל של

   .אביב בתל – הכלכלית המחלקה –

 

-ו 2014שנתיים בגין השנים ה , במענקים()בדומה לבקשה הקודמת, כמפורט בדיווח האמור עניינה של הבקשה

יו"ר כן לו החברה ל"מנכ לרבות ,בחברההגבוה ביותר  התגמולבעלי משרה הנושאי לחמשת אשר שולמו , 2015

הבקשה הוגשה ושאינם לטובת החברה.  מדיניות התגמול של החברה, מפי הנטען-על החורגים, הדירקטוריון

, והדירקטורים אשר אישרו את הענקת המענקים האמורים. כאמורכנגד החברה, חמשת נושאי המשרה 

נושאי המשרה בחברה, להשיב יתר ולורות לחמשת נושאי המשרה במסגרת התביעה, בית המשפט מתבקש לה

מתבקש בית המשפט לחייב את הדירקטורים לפצות את , ששולמו להם. לחילופין המענקים לחברה את

-מיליון דולר )כ 5.5 התביעה הינוסך . המענקיםאישרו את שהחברה בגין נזקים שנגרמו לה בעקבות ההחלטות 

 . (קליםמיליון ש 21.3

 

 תגיש תגובתה לבית המשפט בהתאם להוראות הדין. מתנגדת בתוקף לבקשה ו החברה

 
 
 
 
 
 

 שם מורשה חתימה על הדיווח ושם מורשה חתימה אלקטרונית: לייזה חיימוביץ
 תפקיד: סמנכ"ל בכיר, יועצת משפטית גלובאלית ומזכירת החברה

 2016ביולי  20החתימה: תאריך 
 


	Derivative Action Adini
	תביעה נגזרת עדיני

