רשות ההגבלים העסקיים

החלטה בתיק מזג  " :5735בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
די .בי .אס שירותי לווין ) (1998בע"מ

בהתאם לסעיף ) 20ב( לחוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח ) 1988להלן " -החוק"( ,אני מודיע על
הסכמתי לאישור המיזוג בין החברות כמפורט להלן:1
מספר התיק

שמות החברות המתמזגות

מזג 5735

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
די .בי .אס שירותי לווין ) (1998בע"מ

הסכמתי למיזוג מותנית במילוי תנאים אלה ,על ידי החברות וכל מי מטעמן:
 .1בזק לא תעביר מידע מסחרי לדי.בי.אס ולא תאפשר לה גישה למידע כאמור ,במישרין או
בעקיפין .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,עובד בזק לא יפנה לקוחות החברה לרכישת מוצר או
שירות מדי.בי.אס ולא יידע את די.בי.אס על לקוחות כאמור;
 .2לתקופה של תשעה חודשים מיום אישור המיזוג ,לא יעלה חלקה היחסי של בזק ,במישרין או
בעקיפין ,בכל הזרמת כספים לדי .בי .אס ,על חלקה היחסי במניות די .בי .אס ,כאשר החלק
האחר יוזרם על ידי בעלי המניות האחרים בדי.בי.אס ,כולם או חלקם.

1

אישור זה לבקשת המיזוג ,ניתן על-פי הנתונים שהוגשו לממונה ואין בו משום מתן הכשר או אישור ,מבחינת דיני
ההגבלים העסקיים ,לכל פעולה אחרת זולת ביצוע המיזוג לבדו ,על-פי הבקשה כאמור .כמו כן ,אין באישור זה
משום מתן אישור או הכשר לכל מיזוג קודם שבוצע  -אם בוצע  -בין צד למיזוג זה לבין צד שלישי ,ללא אישור כדין,
ואין בו כדי למנוע מהממונה לנקוט בכל הליך כנגד צד כאמור ,על פי החוק.
האישור ניתן על בסיס ההנחה כי הצדדים למיזוג הביאו לידיעת רשות ההגבלים העסקיים את הנתונים הנכונים
והמלאים הקשורים בעסקת המיזוג ,הן במישרין והן בעקיפין ,לרבות כל המידע בדבר ההסדרים הקיימים בין
הצדדים למיזוג ,גופים השולטים במי מהם ,גופים בשליטת מי מהם או כל גוף קשור אחר ,או בין מי מאלה לבין
גופים בתחרות עם צד למיזוג או גוף אחר כאמור.
כל הבנה ,מצג ,או הסכמה ,בכתב או בעל-פה ,בין הצדדים לבין הממונה ,שקדמו למתן אישור זה  -בטלים ,והאמור
באישור זה ממצה את כל אשר הוסכם ,ככל שהוסכם ,בקשר למתן האישור; הכל – למעט הסכמה של צד או של
צדדים למיזוג לתנאים שנקבעו ,אשר תעמוד בתוקפה גם לאחר אישור המיזוג.
תוקף האישור לתקופה של עד שנה או עד להשלמת ביצוע העיסקה ,לפי המוקדם.
אין באישור זה משום היתר או מתן פטור לכל כבילה שבהסכם המיזוג ,ואין בו היתר להפעלת כל אופצייה או זכות
דומה נוספת ,אף אם מי מאלה כלולות בהסכם המיזוג ,זולת ככל שצוין במפורש באישור.
החברות המתמזגות ,כל אדם העלול להיפגע מן המיזוג ,איגוד עסקי או ארגון צרכנים רשאים להגיש ערר על החלטה
זו תוך  30ימים מיום שההודעה על ההחלטה פורסמה בשני עתונים יומיים .הגשת ערר על עצם ההחלטה או הגשת
ערר על תנאי מתנאיה משמעה שבית הדין רשאי לאשר את החלטת הממונה ,לבטלה או לשנותה.
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רשות ההגבלים העסקיים
על אף האמור לעיל ,כספים בגין חלקם של בעלי המניות האחרים יכול שיבואו מכספים
שגויסו ממשקיעים מוסדיים חיצוניים )להלן":המלווה החיצוני"( ובלבד שכספים אלה אינם
מובטחים ,במישרין או בעקיפין ,בערבות או התחייבות לשיפוי של בזק ,או בבטוחה אחרת
שבזק תעמיד מנכסיה לטובת המלווה החיצוני.
חל שינוי בנסיבות ,יהיו בזק ו/או די.בי.אס רשאיות לעתור לשינוי האמור בתנאי זה.
 .3מקום שבו מוטלים בתנאים אלה ,על בזק או על די.בי.אס ,חובה או איסור – יחולו החובה
והאיסור גם על כל אדם מטעמן ,לרבות נושא משרה ועובד וכל אדם המכהן בתפקיד כלשהו
בחברה או עבורה ,לרבות כיועץ ,שלוח ,נאמן או כל תפקיד אחר יהא תוארו אשר יהא.
 .4התעורר ספק בנוגע לפירוש תנאי מתנאים אלה ,או לגבי דרך יישומו – יובא הדבר להכרעת
הממונה.
 .5הגדרות:
"בזק" – בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ,לרבות חברה בת שלה;
"במישרין או בעקיפין" – לרבות באמצעות אדם אחר ,חברה בת ,יועץ או שלוח;
"די.בי.אס" – די.בי.אס .שירותי לווין ) (1998בע"מ;
"לקוח בזק" – לרבות מי שהזמין שירות אך טרם סופק לו שירות זה;
"מידע מסחרי" – מידע אודות לקוחות בזק ופרטים אודותם; בכלל זה ייחשב כמידע מסחרי גם
אך לא רק( פרטים אודות ביקושים של לקוחות בזק למוצר או שירות ,מאפייני הצריכה שלהם או
תנאים מסחריים שהם מקבלים; וכן – מידע המצוי בידי בזק והנוגע למתחרה של די.בי.אס לרבות
בדבר לקוחותיו ,תכניותיו העסקיות ,פעילותו וכל נתון אחר לגבי עסקיו שאינו נחלת הכלל.
"מניות די .בי .אס" – לרבות אופציות לקבלת או רכישת מניות.

דרור שטרום
הממונה על הגבלים עסקיים
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