
 

 

 2016 דצמבר                                             הגבלים עסקיים מעו"דכן

  -מיזוגים "ירוקים בוהקים" נוהל רשות ההגבלים העסקיים פרסמה את 

 חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרותבמיזוגים שבאופן ברור אינם מקימים מהיר טיפול 

 נכבדים,וידידים לקוחות 

(, , בהתאמה"הודעת הרשות"-" והרשות") 2016 נובמבר מחודשהודעת רשות ההגבלים העסקיים על ברצוננו לעדכנכם 

הנוהל לטיפול במיזוגים שבאופן ברור אינם מקימים חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות  פורסם אופן הפעלתבמסגרתה 

 .בקישור הבא"(. הודעת הרשות המלאה זמינה "ירוקים בוהקים"מיזוגים )"

 רקע לפרסום הודעת הרשותה .א

, ראו "(הנוהל)" "ירוקים בוהקים"רשות הודעה לציבור בדבר בחינת נוהל לטיפול במיזוגים הפרסמה  2016במאי  8ביום 

 פי הנוהל:  -. בתמצית, עלבקישור הבא

  ירוק בוהק";"מיזוג כהרשות, בסיווג פנימי של רות יסווג, ים חשש סביר לפגיעה בתחברור שאינו מקשמיזוג 

 על  ,בעיקרו של דבר ,בדיקת מיזוג המסווג כ"ירוק בוהק" תיעשה במתכונת מצומצמת, כך שההחלטה במיזוג תתקבל

 מידע המצורף אליהן;הסמך הודעות המיזוג ו

  ב( 20הימים הקבועים בסעיף  30-יתקבלו בתוך פרק זמן קצר משמעותית מ "ירוקים בוהקים"החלטות במיזוגים(

 . 1988-לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח

השנייה, צמצום הנטל על  ;האחת, מיקוד משאבי הרשות -נועד להשגת שתי תכליות עיקריות נוהל הבהתאם להודעת הרשות, 

, במקרים שבהם ברור כי "(הממונהעל הגבלים עסקיים )" מגישי הודעת המיזוג וקיצור זמן ההמתנה להסכמת הממונה

בהודעת הרשות, כי מיום פרסום הנוהל )מאי עוד צוין  הממונה אינו צפוי להתנגד למיזוג או להתנות את הסכמתו בתנאים.

ההגבלים  . על כן, רשותפחות מחמישה ימיםמיזוגים כ"ירוקים בוהקים" ומשך הטיפול הממוצע בהם עמד על  20( סווגו 2016

העסקיים קוראת בהודעתה לציבור לעשות שימוש במסלול מיזוגים "ירוקים בוהקים", אשר מאפשר המתנה קצרה עד מאד 

 לקבלת אישור הממונה לעסקה.

 "ירוקים בוהקים"הכללים להפעלת הנוהל למיזוגים  .ב

 :בתמצית ,להלן .2016במאי  8בהודעת הרשות מיום  נקבעו מספר כללים להפעלתו מנת לקדם את תכליות הנוהל-על

  א( לתקנות ההגבלים העסקיים )מרשם, פרסום ודיווח על עסקאות(, 4, בהתאם לתקנה מלאותהגשת הודעות מיזוג(

 ;2004-תשס"ד

  ככל הניתן, הודעות המיזוג יפרטו וירחיבו במידע רלוונטי לניתוח התחרותי של העסקה ולהערכת השפעותיה. ככל

הניתן, המידע צריך להיות בעל אופי אובייקטיבי ונתמך בנתונים אובייקטיביים )סקרי שוק, דו"חות אנליסטים, 

   ידי גורמים אובייקטיביים וכיו"ב(;-מדידות נתחי שוק שבוצעו על

 ובמקרים בהם יש למגיש הודעת המיזוג יועץ משפטי מנכ"ל מגיש הודעת המיזוגידי -הודעת המיזוג תיחתם על ,

. בהקשר זה, החותמים על הודעת המיזוג יאשרו היועץ המשפטי הפנימי של מגיש הודעת המיזוגידי -גם על -פנימי 

, כל שישנו כזה, הוא מכתב הנלווה להודעת המיזוגבאמצעות מצג שייכלל בטופס הודעת המיזוג כי כל המידע הכלול ב

 מדויק ונכון;

 יחד עם הגשת הודעות המיזוג, הצדדים יספקו את  , נוספה דרישה נוספת, לפיה2016נובמבר מחודש  בהודעת הרשות

http://www.antitrust.gov.il/files/34269/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94_%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8_%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7_%D7%91%D7%95%D7%94%D7%A7_%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8_2016.pdf
http://www.antitrust.gov.il/files/34085/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C_%D7%9E%D7%99%D7%96%D7%95%D7%92_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7_%D7%91%D7%95%D7%94%D7%A7.pdf
http://www.antitrust.gov.il/files/34085/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C_%D7%9E%D7%99%D7%96%D7%95%D7%92_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7_%D7%91%D7%95%D7%94%D7%A7.pdf
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ופירוט של בעלי בצדדים למיזוג,  פירוט מלא של המחזיקים הישיריםעץ האחזקות של הצדדים למיזוג, הכולל 

 בכל בעל אחזקות ישיר בצד למיזוג. טההשלי

 ,נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה

  מחלקת הגבלים עסקיים
 פישר בכר חן וול אוריון ושות'
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 http://www.fbclawyers.com בקרו באתר שלנו:

 כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות'. ואין להסתמך עליו. ,אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטיוהוא מידע כללי בלבד,  ,הכלול באגרת זוהמידע 
 newsletter@fbclawyers.com, אנא פנו אל:זה או להסרה מרשימת התפוצה ניוזלטרלהירשם למנת -על
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