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 א.ג.נ,

 

  הודעה על כוונת חיוב בקשר עם  מוסכם צובנוגע ל הסכמהחתימת החברה על  -משלים  ימיידדיווח 

הודעה על בעניין ו בעניין קביעה בדבר ניצול מעמד לרעה ,5.9.2019בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 
ש"ח בגין אי מענה לדרישה  8,285,810)שקילת הטלת עיצום כספי נוסף על החברה בסך של  כוונת חיוב

וטעה במסגרת בדיקה שנערכה ברשות התחרות בקשר עם נושא למסירת מידע ונתונים ומסירת מידע מ
בפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי של החברה  2.16.8.7בסעיף בעניין זה ובהמשך לתיאור  ,הקביעה(

צו מוסכם לפי הסכמה בנוגע לחתמה החברה על  3.5.2020, ניתן בזה דיווח מיידי משלים כי ביום 2019לשנת 
לאוצר חברה תשלם האשר לפיו בקשר עם ההודעה על כוונת חיוב  1988-חוק התחרות הכלכלית, תשמ"ח

 . "(ההסכמה)" ש"חמיליון  4.2סך של המדינה 

, מודה החברה כי היא לא מסרה מידע מלא כנדרש במסגרת המענים לדרישות נתונים של ההסכמהבמסגרת 
התחרות  )ב( לחוק46ובכך הפרה את סעיף  ,טרם שניתנה הקביעה() רשות התחרות בקשר עם הקביעה

, החברה אינה מודה כי ידעה בזמן המענה כי המידע הנמסר שגוי. ומאידך "(,החוק)" 1988-הכלכלית, תשמ"ח
ולביצוע התשלום בית הדין לתחרות  ידי-של הצו המוסכם עלכי בכפוף לאישורו  ,נקבעההסכמה במסגרת 

תחרות צעדי אכיפה כנגד החברה או מי מטעמה הינקטו הממונה על התחרות או רשות לא לאוצר המדינה, 
שנדרש בבדיקה שקדמה לקביעה ושנמסר לרשות  בקשר עם המידע, לחוק )ב(46סעיף בגין הפרת הוראות 

 ."(ההסדר)" ההסכמהעובר לחתימת החברה על  החברה ידי-עלהתחרות 

אישור סופי של הממונה ההסכמה טעונה וכי , ההסכמהעל החברה בלבד  חתימתיודגש, כי בשלב זה מדובר ב
. בית הדין לתחרותידי -הצו המוסכם עלולאחריו אישור של  (,לאחר פרסום להערות הציבור)על התחרות 

 בהתאם, אין וודאות כי הסדר זה יאושר.

בכוונת החברה כי ו עצמה, הגש, כי אין בהסדר האמור כדי להשליך על המשך ההליכים בעניין הקביעדעוד יו
 בית הדין לתחרות.ל קביעההלהגיש ערר על 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,
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