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1אישור זה לבקשת המיזוג ,ניתן על-פי הנתונים שהוגשו לממונה ואין בו משום מתן הכשר או אישור,
מבחינת דיני התחרות ,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 על התחרות )להלן הממונה( לנקוט בכל
הליך כנגד צד כאמור ,על פי החוק.
האישור ניתן על בסיס ההנחה כי הצדדים למיזוג הביאו לידיעת רשות התחרות 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 העסקה ,לפי המוקדם.
אין באישור זה משום היתר או מתן פטור לכל כבילה שבהסכם המיזוג ,ואין בו היתר להפעלת כל
אופציה או זכות דומה נוספת ,אף אם מי מאלה כלולות בהסכם המיזוג ,זולת ככל שצוין במפורש
באישור.
אין באישור זה כדי לשנות או לגרוע מהוראות חוק התחרות הכלכלית ,התשמ"ח ,1988-או מכל תנאי,
הוראה ,צו או חיוב אחר שחל על מי מהצדדים למיזוג מכוח דיני התחרות.
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 עיתונים יומיים .הגשת ערר על עצם ההחלטה או הגשת
ערר על תנאי מתנאיה משמעה שבית הדין רשאי לאשר את החלטת הממונה ,לבטלה או לשנותה.

