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 בע"מ ע. לפידות פרמצויטיקלסעמי לפידות, מנכ"ל 

 3088900 ,קיסריה ,8השיטה 

 

 לכבוד

 בע"מ ע. לפידות פרמצויטיקלס

 3088900 ,קיסריה ,8השיטה 

 

 ami.lapidot@lapidot.com, monical@lapidot.com: באמצעות דוא"ל    

 רב, שלום

 דרישת נתוניםהנדון: 

לניופארם דראגסטורס בע"מ )להלן:  "("שופרסל)להלן: בין שופרסל בע"מ  ת המיזוגבמסגרת בדיק

)ב( לחוק 46( לפי סעיף "הממונה"בהתאם לסמכות הממונה על הגבלים עסקיים )להלן: , ו"("ניופארם

כי יש בכך כדי להבטיח  הצאולאחר שהממונה מ 1,("החוק" :)להלן 1988-התשמ"ח ההגבלים העסקיים

להעביר  יםנדרש עמי לפידותמר ו בע"מ . לפידות פרמצויטיקלסע חברת או להקל על ביצוע החוק,

  :הבאיםנתונים ההמידע ואת , 1.6.2017ם למשרדינו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מיו

 )להלן םכקשורה לחברתחברה של חברתכם, לרבות כל החודשיים  המכירותאת היקפי נא פרטו  .א

( ובמונחים כספיים יחידותמונחים כמותיים )לניופארם ולשופרסל בנפרד, ב 2,"(החברהביחד: "

כמו כן, עבור כל חודש . 2017ועד מרץ  2014 אפרילשבין בכל אחד מהחודשים , ללא מע"מ()₪ 

, במונחים לרבות שופרסל וניופארם, יהלכלל לקוחותהחברה ציינו מהו סך המכירות של 

 .ללא מע"מ()₪ ת( ובמונחים כספיים כמותיים )יחידו

 

 

 

 

                                                   

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

)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 

 ₪(.  8,163,360-ממחזור המכירות של תאגיד )ולא יותר מ 3%לאדם או ₪  306,130סכום העיצום המירבי עומד על 

חברות השולטות בתאגיד הנמען או נשלטות על ידו, במישרין או בעקיפין באמצעות   -" חברות קשורותלעניין זה: " 2
 .  1988-בלים העסקיים, תשמ"חכהגדרתה בחוק ההג –" שליטה". שליטה בתאגידים אחרים
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 להלן מצורפת טבלה להמחשה בלבד:

 

 חודש

 סך הלקוחות ניופארם שופרסל

 כמותי )יח'(
ללא )₪, כספי 

 מע"מ
 כמותי )יח'(

ללא )₪, כספי 
 מע"מ

 כמותי )יח'(
ללא )₪, כספי 

 מע"מ

2014 אפריל  X Y A B M N 

... ... ... ... ... ... ... 

2017 מרץ  C D E F I J 

 

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 , מי לפידותעמר תכם להשיב לדרישה באמצעות אדם שאינו ככל שבדע

 .להשיב בשמם לדרישת הנתונים החברהבשם ו מי לפידותעמר י המשיב הוסמך על יד

הנראה לכם רלוונטי להערכת ההשפעות שברשותכם כל פרט מידע הנכם מוזמנים להוסיף 

 התחרותיות הצפויות ממיזוג בין שופרסל לבין ניופארם.

, מסמכים בקבצי אבקש לקבל את הנתונים האמורים באמצעות מדיה מגנטית )טבלאות בקבצי אקסל

PDF) . ניתן לשלוח ישירות לכתובת הדוא"ל yotamco@aa.gov.il .או על גבי דיסק 

 בדוא"ל.או  02-5458571בטלפון:  האני לרשותכם למתן הבהרות ככל שתידרשנ 

 

 בכבוד רב ובברכה,

 

 יותם כהן, כלכלן

 רשות ההגבלים העסקיים

   


