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 זתשע" י"ב באיירירושלים, 

 2017 במאי 8
 
 

 
 בע"מניופארם דראגסטורס  , מנכ"לרמי שביט

 , נתניה1הצורן 

 לכבוד
 ניופארם דראגסטורס בע"מ

 , נתניה1הצורן 

 

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

 

 שלום רב,

 דרישת נתוניםהנדון: 

בהתאם , ו"(שופרסל")להלן: לשופרסל בע"מ בין ניופארם דראגסטורס בע"מ  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 בהקדם האפשרי ולא  ומר רמי שביט ניופארם דראגסטורס בע"מ החוק,

)ביחד  2בשליטתכםלרבות כל חברה , ניופארםשל  ספקיםכלל השל  השימר, 11.5.2017ם יאוחר מיו

ציינו כמו כן, של הספק. עוסק מורשה ובציון מספר  ,3וצריםקטגורית מ, בחלוקה ל"(החברהלהלן: "

מצורפת טבלה להמחשה  , ללא מע"מ.2016בשנת מכל אחד מהספקים הללו  החברהאת סך רכישות 

 בלבד:

מספר עוסק  קטגורית מוצרים

 מורשה

סך רכישות החברה  שם הספק

, 2016מהספק לשנת 

 ללא מע"מ

 X סנו 123456 מוצרי ניקוי

 

                                                      

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

)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  8,163,360-ר המכירות של תאגיד )ולא יותר מממחזו 3%לאדם או ₪  306,130ום המירבי עומד על סכום העיצ

 .  1988-כהגדרתה בחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח –" שליטה 2

 ע"פ חלוקת נילסן או ע"פ החלוקה הקיימת במחשבי החברה. 3
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ו במפורש כי מעבר לחומר שמועבר במסגרת מענה לדרישת הנתונים לא קיים בידיכם כל חומר נא ציינ

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 , ביטרמי ש מרככל שבדעתכם להשיב לדרישה באמצעות אדם שאינו 

 .להשיב בשמם לדרישת הנתונים החברהו רמי שביטי מר המשיב הוסמך על יד

 ניתן לשלוח ישירות לכתובת הדוא"ל . נים האמורים באמצעות מדיה מגנטיתאבקש לקבל את הנתו

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

   


