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  �לעיתונות הודעה�

רשות הגבלי� עסקיי� הודיעה על כוונתה להטיל 
  מיליו� ש"ח 62בס� של  עיצומי� כספיי�

  "החברה המרכזית"על 
 

 ') על כוונתהדרשות הגבלי� העסקיי� הודיעה היו� (
החברה המרכזית להפצת "על מלש"ח  62  כ להטיל עיצו� כספי בס�

הפרת  ,בגי� ניצול לרעה של מעמדה המונופוליסטי ,"קלי� משקאות
 . הוראות, הפרת צו מוסכ� והפרת תנאי מיזוג

  
 340,000כמו כ� הודיעה הממונה על כוונתה להטיל עיצו� כספי בס� של 

 חברה.ב בכיר על נושא משרה ש"ח
  

כי היא  ,לי�לחברה המרכזית להפצת משקאות ק) ד'הממונה על הגבלי� עסקיי� הודיעה היו� (
בשוק משקאות ניצלה לרעה את מעמדה כבעלת מונופולי# לקבוע שהחברה המרכזית שוקלת 

קולה. בנוס$ הודיעה הממונה, כי מצאה שהחברה המרכזית הפרה לכאורה הוראות שניתנו לה ה
במסגרת מיזוג החברה המרכזית ונביעות והוראות  יהכבעלת מונופולי#, תנאי� למיזוג שהוטלו על

מי� עיצו להטיל על החברה המרכזית. בגי# כל אלה שוקלת הממונה שנחת� עימה ו מוסכ�של צ
   ש"ח. מיליו# 62 �כ כספיי� בסכו� מצטבר של

הגור� הדומיננטי בתחו� המשקאות הקלי� בישראל. המותג המרכזי היא החברה המרכזית 
זה מחזיקה החברה  מותג חזק ובעל כוח שוק ללא עוררי#. לצד מותגהוא  ,"קוקה קולה" ,שלה

. י�גבוהמכירות  ינתח שג� בה� יש לההמרכזית ג� במותגי� אחרי� מתחו� השתייה המוגזת 
מכירות לו נתח ג� התה הקר "פיוז טי" שהוא  דומיננטית בומותג נוס$ שהחברה המרכזית 

המורכב ממיצי�, סודה ומי� משקאות קלי� משמעותי. לצד אלו מחזיקה החברה המרכזית בסל 
במוצרי� אלו כוח השוק של החברה המרכזית חלש יותר והיא חשופה בו ליותר תחרות  .רלי�מינ

מחזיקה של משקאות קלי� . כסל כולל יפאורה וטמפולמשל  –מצד השחקניות הנוספות בתחו� 
  מהשוק.  שני שליששל כמכירות החברה המרכזית בנתח 

הרשות התמקדה חקירת  ית.בחקירה נגד החברה המרכזפתחה הרשות  2014בחודש פברואר 
מזנוני� ומסעדות "מזו# מהיר"  , בי# היתרבנקודות מכירה קמעוניות השייכות ל"שוק הקר"

   .מיידיתמשקאות קלי� מקוררי� לצריכה המוכרי� 

חקירת הרשות העלתה חשש על פיו לכאורה ניצלה החברה המרכזית את כוחה המונופוליסטי 
על מנת לקד� את המכירות של  ,במותג קוקה קולה בעיקר ,ועשתה שימוש בכוח השוק שלה

  . עזה יותר בה� היא חשופה לתחרותמשקאות קלי� 

  � נקודות המכירה הקמעונאיות  –כלפי לקוחותיה  את כוחה ניצלה לכאורה החברה המרכזית
 . החברה המרכזית עשתה זאתוזאת על מנת לדחוק את מוצרי המתחרי� מנקודות המכירה

 לרכישה בלעדית של המשקאות הקלי� מהחברה המרכזית.הטבות ו נחותקשירת הבאמצעות 
או  ההטבות אות# העניקה החברה המרכזית ללקוחותיה השתנו מלקוח ללקוח וכללו מת# מקרר

, הקדמת הנחות, הענקת שלט ממותג או ציוד ממותג, איו� על ביטול איו� בהוצאת מקרר קי�



 

כ+ ; עי# את הסכמי הבלעדיות שעשתה ע� לקוחותיההחברה המרכזית הסוותה ביודהנחות, ועוד. 
"שיתו' אלא להשתמש במילי�  "בלעדיות"עובדיה נדרשו שלא לעשות שימוש במושג  למשל, 

   פעולה מלא".

סל המוצרי� הכולל של המשקאות  בסיס העניקה ללקוחותיה הנחות עלג� החברה המרכזית 
ההנחה עבור קוקה קולה היה מותנה בהיק$ הרכישה הכולל גובה כ+ ש שנרכש מהחברה, הקלי�

בכ+  מוצרי� אחרי�, בכלל זה מוצרי� שכח השוק של החברה המרכזית במכירת� נמו+ יותר.
הוראות אשר ניתנו על  –היא הפרה לכאורה הוראות מפורשות שניתנו לה ליצור הפרדה בהנחות 

תמרי ללקוחות אשר רוכשי� ממילא  רמהחברה המרכזית למנ$ את כוחה כדי ליצומנת למנוע 
  את הקולה מהחברה המרכזית, לקנות את כל סל המשקאות מ# החברה המרכזית. 

באופ# ספציפי כנגד המותג נסטי.  המרכזית פעלה החברה לכאורה מסגרת דחיקת המתחרי�ב
ק במסגרת פירו .פורקה השותפות שבי# קוקה קולה העולמית לנסטלה העולמית 2012מהל+ שנת ב

השותפות נקבע שקוקה קולה העולמית תמשי+ להחזיק בזכויות לנוסחת הטע� של המשקה ואילו 
החברה המרכזית השיקה קו  2012נסטלה תמשי+ להחזיק במותג נסטי. בהתא�, באוגוסט 
, אס�  (חברה בת של נסטלה 2012משקאות תה קר תחת המותג "פיוז טי". בחודש אוקטובר 

  ."נסטי"רי תה קר תחת המותג העולמית) החלה לשווק מוצ

שירי מזיגה של נסטי החברה המרכזית ליעד להביא להוצאת מכשמה לה בהמש+ למהלכי� הללו 
; במסגרת . החברה ניהלה מעקב מדוקדק אחר הצבת מכונות המזיגה בבתי העסקשהתקינה אס�

עובדי . יהדיווח חויבו עובדי החברה המרכזית ג� לדווח א� המכשיר עתיד להיות מפורק ומת
בי# היתר  ,מבתי העסקשל אס� מכונת המזיגה  החברה המרכזית פעלו על מנת להוציא את
  המכונות.  תמורת הוצאתתמורת מת# הטבות שונות לאות� בתי עסק 

החברה המרכזית מדיניות של הפסקת אספקת משקאות מוגזי� ללקוחות אשר גיבשה כמו כ#, 
בש� "נוהל יבוא מדיניות מסמ+ יניות זו פורטה במד. מיבוא מקבילקולה �מכרו מוצרי קוקה

בחברה המרכזית. החברה המרכזית השתמשה במדיניות כאיו� כלפי  2009בשנת שחובר  מקביל"
  לקוחותיה שרכשו קוקה קולה מיבוא מקביל וא$ מימשה איו� זה.  

ה כפי שמתבטא מפעולותיפי המדיניות, �החברה המרכזית והתנהלותה על שאימצהמדיניות ה
סביר �לכאורה ניצול לרעה של מעמד מונופוליסטי, סירוב בלתי י�מהווהשונות כמפורט לעיל, 

תנאי� שהוטלו צו מוסכ� והפרת הפרת  י#,הוראות לבעל מונופוללספק מוצר שבמונופולי#, הפרת 
  .על החברה המרכזית בעת המיזוג ע� נביעות

והעיצומי�  וא רחב ומשמעותיההפרות, לכאורה, המיוחסות לחברה המרכזית הכלל היק$ 
  .מוטלי� בגי# מספר הפרות נפרדות של הדי#

 62,710,070  בסכו� מצטבר של הממונה להטיל על החברה המרכזית עיצומי� שוקלת בהתא�,
  ש"ח.  

נושא משרה בכיר בחברה, ש"ח על  340,000 �כ הממונה להטיל עיצו� בס+ של שוקלתכמו כ#, 
  ביצוע ההפרות שנסקרו. בלכל הפחות מעודכ# במדיניות החברה ו לגביו נמצא כי היה מעורב או

  לחברה המרכזית זכות להשמיע טענותיה בפני הממונה בטר� תגבש הממונה את עמדתה הסופית. 

 


