Załącznik Nr2a (dla Spółki)

Wnioskodawca

.............................................

....................................................

miejscowość, data

....................................................
....................................................

Oświadczenie
Oświadczam, że Spółka:
-

-

-

-

-

nie prowadzi i nie wystąpiła z wnioskiem o wydanie zezwolenia
na wytwarzanie lub import produktów leczniczych lub produktów leczniczych
weterynaryjnych, prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, nie zajmuje się
pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi,
w okresie trzech lat przed dniem złożenia wniosku nie cofnięto Spółce
zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych lub produktów
leczniczych
weterynaryjnych,
prowadzenie
apteki
lub
hurtowni
farmaceutycznej,
w okresie trzech lat przed dniem złożenia wniosku Spółka nie została skreślona
z Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi,
w okresie trzech lat przed dniem złożenia wniosku nie nałożono na Spółkę
kary pieniężnej na podstawie art.127, art. 127b lub art. 127c ustawy - Prawo
farmaceutyczne.
Spółka nie prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego więcej niż 1%
aptek ogólnodostępnych albo podmioty przeze mnie kontrolowane w sposób
bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu
przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów nie prowadzą łącznie więcej
niż 1% aptek na terenie województwa,
nie jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia16 lutego
2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów /Dz.U. Nr 50 poz. 331 z późn.
zm/, której członkowie prowadzą na terenie województwa dolnośląskiego
więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych.

Na terenie województwa dolnośląskiego Spółka prowadzi niżej wymienione apteki
ogólnodostępne:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Podmioty kontrolowane przez wnioskodawcę w sposób bezpośredni lub pośredni,
w szczególności podmioty zależne w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów (oznaczenie podmiotu, jego siedziba i adres, a w przypadku osoby fizycznej
imię, nazwisko oraz adres):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Podmioty będące członkami grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów, której członkiem jest wnioskodawca (oznaczenie podmiotu, jego siedziba i
adres, a w przypadku osoby fizycznej imię, nazwisko oraz adres):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Pojęcie bezpośredniej lub pośredniej kontroli należy rozumieć zgodnie z przepisami ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentów dotyczącymi przedsiębiorców dominujących i zależnych.
Na mocy art.4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów
/Dz.U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm./, zależność ma miejsce, jeżeli przedsiębiorca dominujący:
- dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników
albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie
innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi
osobami, lub
- jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady
nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień
z innymi osobami, lub
- członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu
innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), lub
- dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo
na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi
osobami, lub
- wywiera decydujący wpływ na działalność innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy
zależnego), w szczególności na podstawie umowy przewidującej zarządzanie innym
przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego
przedsiębiorcę.
Stosownie do art. 4 pkt 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, pojęcie
grupy kapitałowej oznacza natomiast wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w
sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego
przedsiębiorcę.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

