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 על מאיימות ייצוגיות תביעות
בארה״ב הסיגריות יצרניות

היצרניות נגד ייצוגית תביעה שעבר בשבוע אושרה תקדימית בההלטה
 הגדולות הסיגריות יצרניות

 בסוף קשה מכה ספגו ארזז״ב של
מש שבית לאחר שעבר, השבוע

בה קבע בפלורידה במדינת פט
סיגרי מעשני סי תקדימית חלטה

ייצוגי תביעות להגיש יוכלו ות
סיגריות. יצרניות נגד ות

 שנשמעו כפי השופט, דברי אלו
 חיים המעשנים, ״כל הדיז: בפסק

 לעשז להפסיק יכלו שלא מתים, או
 ושסבלו לניקוטין, התמכרות בגלל

 סיגריות, מעישון שנגרמו ממחלות
ייצוגיות״. תביעות להגיש יכולים

 ייצוגית תביעה אישר השופט
דול מיליארדי עשרות של בהיקף

 כל של הכולל מהשווי יותר - רים
 הגתלות הסיגריות יצרניות
בארה״ב.
תבי התיר המשפט שבית לפני

הסיג יצרניות ציפו ייצוגיות, עות
 הטבק. בענף להתאוששות ריות

 ברבעון כי הודיעו ביניהן הגדולות
 בתוצאותיהן שיפור חל השלישי

 ״מלחמת סיום בעקבות הכספיות
מרלבורו״.

חברת קיצצה זו ב״מלחמה״

 הסיגריות מחירי את מודים פילים
 למלחמת וגרמה מייצרת, שהיא

 שכמובן דבר החברות, בין מחירים
 מודיס, פילים הרווחיות, את שחק
הסיגרי משוק 46%ב׳־ שולטת אגב,

בארה׳׳ב. ות
 במצבן לשיפור נוסף חיובי סימן

 היה הגדולות הטבק יצרניות של
 ביל ארה״ב, נשיא של כשלונו

 מס המטיל חוק להעכיר קלינטון,
סיגריות. מכירות על גבוה

 אחרו לא הרעות הבשורות אבל
 הפדראלית המסחר רשות לבוא.

)ftc( הרכי את תחסום כי הודיעה
 טבאקו אמריקן של המתוכננת שה
 טבק חברת ,B.A.T ידי על

 רכישה כי טענה הרשות איגלית.
הט בענף יתר לריכוזיות תגרום זו

 כזה שמקרה מכיודן האמריקני, בק
 יהיו האמריקני הטבק משוק 17%
.B.A.T בירי

 חברת החלטת גם
r jr  Na b is c o את להפריד 

 מהפעילות הטבק בתחום פעילותה
 לרעה השפיעה המאכלים בתחום

הענף. על
 לא ההחלטה כי טענו אנליסטים

 מכיוון המשקיעים, את עודדה
שהפר כלשהי ערבות קיימת שלא

 מפני החברה על תגן אכן זו דה
ייצוגיות. תביעות

 תמימי האנליסטים מקום, מכל
מהו הייצוגיות התביעות כי רעים

 שניצב העיקרי האיום את כרגע ות
 הגדולות. הסיגריות יצרניות בפני

את הורידה המשפט בית החלטת

 הסיגריות יצרניות מניות
יר מוריס פיליפ מניית הגדולות.

ומח ראשון, ביום דולר 3.35ב־ דה
 השוק משווי דולר מיליארד 2.9 קה

 את הורידה במניה הירידה שלה.
נקודות. בתשע ג׳ונס הראו מדד

r מניית jr  Na b isc o עלתה 
 על ההודעה בעקבות דולר 0.35ב־

 יותר מאוחר אך הפעילות, הפרדת
המס מתחילת לרמתה המניה חזרה

 לתביעות חששות בשל חר
ייצוגיות.

שהוג היצוגית התביעה פי על
יצר בפלורידה, המשפט לבית שה

 בהטעיית אשמות הסיגריות ניות
הי כי טוענים ותובעים מעשנים.

 לקוחותיהן את הזהירו לא צרניות
 שבהתמכרות הסכנות מפני

לניקוטין.
 יצרניות ניצחו בעבר נכון,

ח, שנערכו במשפטים הסיגריות נג

 פוסקות בלתי הן התביעות אבל
שתבי סיכוי קיים דבר של ובסופו

 את תפיל אחת גדולה ייצוגית עה
הענף.

 שלא מתים, או חיים המעשנים, ״כל השופט:
 לניקוטין, התמכרות בגלל לעשן להפסיק יבלו

 סיגריות, מעישון שנגרמו ממחלות ושסבלו
ייצוגיות״ תביעות להגיש יכולים

 העישון קורבנות של למותם משפטית אחריות האוזנר, ,ע :ראה *
.61-44 מט־נ, אשיא הדין, את ליתן נתבעים

 סיגריות סוחרי
העורך. -


