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ספקי "מגה" נדרשים לוודא עצמאית ובדחיפות
מהו גובה חובם
ביום  51.6.02פרסמה מגה קמעונאות בע"מ ("מגה") רשימה של היקף חובותיה לספקים
השונים ,במסגרת בקשתה הדחופה (הליך פר"ק  )60116-16-02להורות על כינוס אסיפת
נושים של החברה לפי סעיף ( 021א) לחוק החברות .רשימה זו כוללת את כל שמות הספקים
עימם עבדה מגה ,והחוב הרשום בספרי החברה ביחס לכל ספק וספק.
בית המשפט העניק לספקים שסבורים שחובם גבוה יותר אפשרות להגיש תביעת חוב לפחות
 86שעות קודם למועד אסיפת הנושים שמתקיימת ביום ראשון הקרוב ,ה 05.7.02 -בשעה
.01:11
הגשת תביעת חוב תאפשר לספקים אלה להצביע באסיפת הנושים לפי החוב שמצוי בספרי
הספקים ,ולא לפי זה המצוי בספרי מגה .חשוב לציין שכל אחד מהספקים נדרש לפעול
עצמאית מול מגה במידה והוא מבקש להגיש תביעת חוב .חבירה משותפת בין מספר ספקים
בהקשר זה דורשת בחינה ואישור פרטניים על פי דיני ההגבלים העסקיים והנחיות רשות
ההגבלים העסקיים שניתנו לעניין זה.
לאור לוח הזמנים האמור ,אנו ממליצים לספקים לבדוק בימים הקרובים את הרשימה אותה
פרסמה מגה ולבחון האם קיימים פערים בין החוב שפורסם לבין החוב הקיים בפועל בספרי
הספק .במידה וקיימים פערים אלה ,אנו ממליצים להגיש תביעת חוב בהתאם ללוחות הזמנים
האמורים.
לנו חיותכם ,ניתן למצוא את רשימת הספקים באתר מגה שהוקם לצורך הליך זה
.plan.mega.co.il
עוד נציין ,כי לאחרונה התקיימה פגישת ספקים של איגוד לשכות המסחר ,בה השתתפו ד"ר
חגית בולמש ,ראש קבוצת ההגבלים העסקיים ועו"ד גדעון גולדשטיין ,שותף במחלקת
הליטיגציה ומומחה בתחום הכינוסים והפירוקים במשרד פרל כהן .נציגי מגה ,ד"ר אביגדור
קפלן ורביב ברוקמייאר הציגו את הצעת מגה לספקים .בפגישה זו עלתה האפשרות
שאכן חלק מהחובות שפורסמו על ידי מגה אינם תואמים את החובות שבכרטסת הנהלת
החשבונות של הספקים .ד"ר בולמש אף נשאה דברים בנוגע למגבלות שחלות על ניהול משא
ומתן משותף על ידי ספקים מול מגה על פי דיני ההגבלים העסקיים ,ולקחים מההליכים
שננקטו בעבר במסגרת מכירת קלאבמרקט.
בכבוד רב ובברכה,
ד"ר חגית בולמש ,עו"ד
פרל כהן צדק לצר ברץ
טלפון (ישיר) – 10-6170710
נייד – 121-2261006
hbulmash@pearlcohen.com
מטרת המזכר היא עדכון כללי בלבד .האמור בו נועד לצרכים אינפורמטיביים ואינו מתיימר למצות
את כל הוראות הדין בעניין .אין להסתמך על האמור בו כעצה משפטית ואין לראותו כחוות-דעת
משפטית.
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