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 ניופארם דראגסטורס בע"מ , מנכ"לרמי שביט

 , נתניה1הצורן 

 לכבוד
 ניופארם דראגסטורס בע"מ

 , נתניה1הצורן 

 

 law.co.il-zvi@agmon,  law.co.il-urip@agmon באמצעות דוא"ל:

 

 שלום רב,

 דרישת נתוניםהנדון: 

בהתאם , ו"(שופרסל")להלן: בע"מ  שופרסללניופארם דראגסטורס בע"מ בין  ת המיזוגבמסגרת בדיק

 )ב( לחוק ההגבלים העסקיים46( לפי סעיף "הממונה"לסמכות הממונה על הגבלים עסקיים )להלן: 

כי יש בכך כדי להבטיח או להקל על ביצוע  הולאחר שהממונה מצא 1,("החוק" :)להלן 1988-התשמ"ח

נדרשים להעביר למשרדינו  רמי שביט "( ומרהחברה)להלן: " ניופארם דראגסטורס בע"מ החוק,

  ונתונים כדלקמן: מסמכיםמידע, , 25.5.2017ם בהקדם האפשרי ולא יאוחר מיו

 ף ציינו את הפרטים הבאים:נא העבירו רשימה של כל סניפי החברה. עבור כל סני .1

 שם הסניף ומספרו הסידורי  .א

 תאריך הפתיחה של הסניף .ב

 פורמט הסניף )דראגסטור, "מדיקל" וכו'( .ג

 שטח המכירה של הסניף .ד

 , וכן גוש וחלקה. (Y,Xכתובת הסניף ובפרט קואורדינטות המציינות את מיקומו ) .ה

, קרי מיום 2014 פדיון המכירות בחלוקה לרבעונים, החל מהרבעון השני של שנת .ו

  1.4.2017שנים, קרי, עד יום  3ולמשך  1.4.2014

                                                      

)ב( לחוק קובע, כי: "כל אדם חייב, לפי דרישתו של הממונה, או מי שהוא הסמיך לכך מבין עובדי המדינה, 46סעיף  1
יצועו למסור לו את הידיעות, המסמכים, הפנקסים, ושאר התעודות שלדעת הממונה יש בהם כדי להבטיח או להקל את ב

)ב( לחוק, שהעונש הקבוע לה הוא עד שנת 47אי מענה לדרישת הנתונים מהווה עבירה פלילית לפי סעיף  של חוק זה."
לחוק. ד)ב( 50מאסר וקנס. כן מוסמך הממונה להטיל עיצום כספי על מי שהפר דרישה למסור נתונים, כקבוע בסעיף 

 ₪(.מיליון  8.1-ממחזור המכירות של תאגיד )ולא יותר מ 3%לאדם או ₪  306,130סכום העיצום המירבי עומד על 
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סיווג המתחם שבו ממוקם הסניף ושמו )למשל: קניון "שבעת הכוכבים"; מרכז  .ז

 מסחרי פתוח; מרכז מסחרי סגור; מדרחוב; חנות רחוב; תחנה מרכזית וכן הלאה(

 ראו טבלה להמחשה בלבד בנספח א'. 

י החברה שקיים לגביהם הסדר בלעדיות במקרקעין או כל נא העבירו רשימה של כל סניפ .2

הסדר אחר המגביל את סוגי העסקים שבעלי הקרקע שעליה ממוקם הסניף רשאים 

צרפו את ו ,את תוקפווציינו מתי החוזה נחתם להתקשר איתם. ככל שהסדר כזה קיים, אנא 

 חוזה השכירות עם בעלי הקרקע. 

ם, הסכמה, זיכרון דברים, מזכר הבנות וכדומה. יש לרבות הסכ –" הסדרלעניין סעיף זה "

לא נחתם הסכם סופי יש שבמידה לצרף עותק מלא מכל הסכם ולכלול את כל נספחיו. 

בעל פה  ותלהעביר את הטיוטה האחרונה שהוחלפה לקראת חתימתו. במידה וקיימת הסכמ

 .א העלו אותן על הכתבבלבד, נ

השנים האחרונות. עבור כל סניף  3סגרו במהלך נא העבירו רשימה של כל סניפי החברה שנ .3

, לרבות פדיון רבעוני עד למועד הסגירה, בנוסף 1ציינו את אותם הפרטים המופיעים בסעיף 

 לתאריך הסגירה.

נא ציינו את שמותיהם, מיקומם ומספרם הסידורי של הסניפים הנמצאים במתחמי סחר או  .4

 .שופרסלמרכזים מסחריים שבהם פועלים גם סניפי 

שנרשם בישיבות הדירקטוריון או  פרוטוקול מכל למקור ונאמן מלא עותק לידנו העבירו נא .5

ועד היום  1.1.2014יום מ החל ההנהלה של החברה או של כל פורום מקביל אחר,

 :הבאים מהנושאים, במלואם או בחלקם, לאחד או יותר המתייחסים

תחומי הפעילות החופפים עם התחרות ו/או מצבה התחרותי של החברה ב למצב .א

 , כפי שאלו פורטו בהודעת המיזוג. שופרסל

 אסטרטגיית החברה ביחס לשוק מוצרי הדראגסטור וביחס למתחרים הפועלים בו.  .ב

 אסטרטגיית החברה ביחס לשוק בתי המרקחת וביחס למתחרים הפועלים בו. .ג

 '.מדיניות התמחור של מוצרים בתחומי הפעילות שצוינו בס"ק א .ד

מי הפעילות שצוינו תחרותיות של החברה והשקעות בתחועסקיות ו הזדמנויות .ה

 . בס"ק א'

 בין ניופארם והחברה.  עסקת המיזוג .ו

, עסקית תכנית"ח, חוות דעת כלכלית, דו מכל למקור ונאמן מלא עותק לידנו העבירו נא .6

על ידי  נערכו אשר מצגת או שוק סקר, צרכנים סקר, אסטרטגית עבודה, שיווקית תכנית

ועד היום, והוצגו לדירקטוריון או הנהלת החברה או  1.1.2014החברה או עבורה החל מיום 

, במלואם או בחלקם, לאחד המתייחסים פורום מקביל אחר של החברה או למי מחבריהם,

 לעיל. 5בסעיף המפורטים  מהנושאיםאו יותר 
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 נא ציינו במפורש כי מעבר לחומר שמועבר במסגרת מענה לדרישת הנתונים לא קיים בידיכם כל חומר

רלוונטי נוסף. ככל שאין בידכם חומר או מסמכים העונים על דרישת הנתונים כולה או איזה מסעיפי 

 הבקשה או חלקם, נא ציינו זאת מפורשות.

, יש לציין במפורש בתשובה כי רמי שביט ככל שבדעתכם להשיב לדרישה באמצעות אדם שאינו מר

 .בשמם לדרישת הנתוניםלהשיב  ובשם החברה רמי שביטהמשיב הוסמך על ידי מר 

, טבלאות Wordאו  PDF מצעות מדיה מגנטית )מסמכים בקבציאבקש לקבל את הנתונים האמורים בא

 או על גבי דיסק. yotamco@aa.gov.il ניתן לשלוח ישירות לכתובת הדוא"ל . בקבצי אקסל(

 בדוא"ל.או  02-5458571בטלפון:  הלמתן הבהרות ככל שתידרשנ אני לרשותכם 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב ובברכה,

 
 יותם כהן, כלכלן

 רשות ההגבלים העסקיים
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 נספחים

 :1טבלה המחשה לסעיף  –נספח א' 
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