بــالغ لمجلس المنافسة متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيـز اقتصادي
عن طريق عرض عومي مقدم من طرف شركة " "Garda World Security Corporationوذلك من أجل تولي
المراقبة الحصرية الغير مباشرة على شركة ""G4S PLC

طبقا للمادة  13من القانون رقم  104-12المتـعـلـق بـحـريـة األسـعـار والـمـنـافـسـة والـمادة  10من المرسوم التطبيقي رقم
 ، 2-14-652يضع مجلس المنافسة رهن إشارة العموم "ملخص العملية" أدناه والذي يتضمن المعلومات الموجهة من قبل
األطراف.
وقد تم إعداد هذه المعلومات من قبل األطراف المبلغة التي تعتبر وحدها المسؤولة عنها ،ذلك أن كل المعلومات الخاطئة أو
غير الصحيحة التي قد تشتمل عليها التعبر بتاتا عن موقف مجلس المنافسة حول العملية المرتقبة.
أسماء المقاوالت والمجموعات المعنية :
شركة " "Garda World Security Corporationوالتي تتولى مراقبتها بشكل غير مباشر شركة BC
 Partners LLP؛
شركة "."G4S PLC

-

طبيعة العملية :
-

مراقبة حصرية غير مباشرة على شركة " "G4S PLCعن طريق تقديم عرض عومي

القطاعات االقتصادية المعنية :
 خدمات األمن الخاص وإدارة النقد وحلول شاملة إلدارة المخاطر األمنية.األجل المحدد لألغيار المعنيين من أجل إبداء مالحظاتهم :
-

 10أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ.
ملخص غير سري للعملية مسلم من قبل األطراف

في  14أكتوبر  ،2020توصل مجلس المنافسة بالمملكة المغربية بإشعار متعلق بعملية تركيز عن طريق عرض عومي
للشراء مقدم من طرف شركة " "Garda World Security Corporationوذلك من أجل اقتناء السيطرة الحصرية
الغير المباشرة على شركة "."G4S PLC
" "G4S PLCشركة أمنية عالمية مسجلة في المملكة المتحدة ،والتي تقدم مجموعة شاملة من خدمات األمن في جميع
أنحاء العالم.
" "Garda World Security Corporationشركة خدمات أمنية ونقدية مسجلة في كندا ،وتقدم خدمات األمن الخاص
وإدارة النقد الشاملة وحلول شاملة إلدارة المخاطر األمنية ،والتي يتم التحكم فيها بشكل غير مباشر ومشترك من طرف
صناديق مـستشارة لشركة  BC Partners LLPومن طرف السيد  .Stéphan Crétierفالصناديق المستشارة لشركة
" "Partners LLPتمتلك حصة  %51من األسهم العادية ،والسيد  Stéphan Crétierيمتلك مع أعضاء من اإلدارة
بصفة مباشرة أوغير مباشرة نسبة  %49المتبقية.
 ،BC Partners LLPالتي يقع مقرها الرئيسي في المملكة المتحدة ،هي شركة دولية لالستثمار الخاص وتنشط في مختلف
الثطاعات.

