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דוח מיידי למידע מהותי כללי
הסבר: אין להשתמש בטופס זה כאשר קיים טופס מותאם לארוע המדווח.

טופס דיווח זה נועד לדיווחים מהותיים שאין עבורם טופס ייעודי מתאים.
תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.

דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125.

אישור ותוקף של פסק דין להסדר הפשרה המתוקן מהות האירוע:
בתובענה ייצוגית גולדנברג

2022-01-063267 .2022-01-010680 ,2021-01-099961 ,מספרי אסמכתאות של דיווחים קודמים בנושא:

בהמשך לדיווחים מיידיים מיום 22 בנובמבר 2021, מיום 26 בינואר 2022 ומיום 22 ביוני 2022 (אסמכתאות: 2021-01-099961, 
2022-01-010680 ו-2022-01-063267, בהתאמה) ולאמור בביאור 15ב(3) לדוחות הכספיים שבדוח התקופתי של החברה לשנת 
2021, שפורסם ביום 30 במרץ 2022 ("הדוח התקופתי לשנת 2021") (אסמכתה: 2022-01-032250), בדבר הגשת הסדר פשרה 
מתוקן לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בקשר עם התובענה הייצוגית בעניין גולדנברג ("הסדר הפשרה המתוקן" ו-"בית הדין", 
בהתאמה), מתכבדת החברה לעדכן כי ביום 6 באוקטובר 2022 אישר בית הדין את הסדר פשרה המתוקן (לאחר הטמעת תיקונים 
פרוצדורליים מסוימים שהוצעו על ידי הצדדים להסדר במענה לעמדת היועצת המשפטית לממשלה), ונתן להסדר הפשרה המתוקן 

תוקף של פסק דין.  
לפרטים נוספים אודות עיקרי הסדר הפשרה המתוקן, ראו ביאור 15ב(3) לדוחות הכספיים שבדוח התקופתי של החברה לשנת 

2021, הכלול בזאת על דרך ההפניה.  
יצוין כי החברה לא נדרשה לעדכן את ההפרשה שבוצעה בספריה, בסך של 5 מיליון ₪, בגין הסכומים שיידרשו ליישום הסדר 

הפשרה המתוקן. 

מצורף קובץ _________

חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסהאינההחברה

המועד בו נודע לתאגיד לראשונה על הארוע: 06/10/2022 בשעה: 17:00

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

תפקידשם החותם
אחר מיכל רטנר1

יועצת משפטית ראשית ומזכירת החברה

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת
סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .

 

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

תאריך עדכון מבנה הטופס: 13/09/2022ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב
שם מקוצר: ג'י וואן

כתובת: שחם 14 , פתח תקווה 4951714   טלפון: 03-6899224 , פקס: 03-6396637
www.g1-group.com :אתר החברה   SHARON.BOLANDI@G1-GROUP.COM :דואר אלקטרוני

http://www.isa.gov.il/Download/IsaFile_6588.pdf


שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: רטנר מיכל תפקידו: יועץ משפטי ראשי ומזכיר החברה שם חברה מעסיקה:
michal.rattner@g1-group.com :כתובת: שחם 14 , פתח תקווה 4951714 טלפון: 03-6899210 פקס: 03-6396637 דואר אלקטרוני


