
 

 

 

 

 متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيـز اقتصادي بــالغ لمجلس المنافسة

من طرف  "Światłowód Inwestycje sp. z o.o. (FiberCo)"تحت إسممشتركة  منشأةإحداث تخص 

 .".Acari Investments Holding B.V"  شركةو "Orange Polska S.A "كل من 

 

-14-652من المرسوم التطبيقي رقم  10المتعلق بحرية األسعار والمنافسة والمادة  104-12من القانون رقم  13للمادة طبقا 

 ، يضع مجلس المنافسة رهن إشارة العموم "ملخص العملية" أدناه والذي يتضمن المعلومات الموجهة من قبل األطراف.2

بلغة التي تعتبر وحدها المسؤولة عنها، ذلك أن كل المعلومات، الخاطئة أو وقد تم إعداد هذه المعلومات من قبل األطراف الم

 غير الصحيحة، التي قد تشتمل عليها ال تعبر بتاتا عن موقف مجلس المنافسة حول العملية المرتقبة.

 

 :أسماء المقاوالت والمجموعات التي تنتمي إليها

 ." Orange Polska S.A"ركة ش -

 ."Investments Holding B.V Acari.شركة "  -

 ."Światłowód Inwestycje sp. z o.o. (FiberCo)"شركة  -

   

 :طبيعة العملية

 إحداث منشأة مشتركة.  -

 

 لقطاعات االقتصادية المعنية:ا

 .خدمات االتصاالت اإللكترونيةقطاع  -

 

 :األجل المحدد لألغيار المعنيين من أجل إبداء مالحظاتهم

 من تاريخ نشر هذا البالغ.أيام ابتداء  10 -

 

 ملخص غير سري للعملية مسلم من قبل األطراف

من قبل "Światłowód Inwestycje sp. z o.o. (FiberCo)"مشتركة  المزمع إنجازها في إحداث شركةتتمثل العملية 

 ."Acari Investments Holding B.V." وشركة " Orange Polska S.A." كل من شركة

 األطراف المعنية بعملية التركيز هي:

- "Orange Polska S.A." ة والمتنقلة ذات النطاق العريض هي شركة اتصاالت تقدم خدمات االتصاالت الثابت

خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   OPLخدمات التلفزيون باألداء في بولونيا. بالضافة الى ذلك تقدم مجموعةو

 OPLوبيع معدات االتصاالت وخدمة إرسال البيانات وانشاء البنية التحتية لالتصاالت وبيع الكهرباء. وتخضع شركة 

 .".Orange S.A"االتصاالت العالمي مجموعةلمراقبة 

- ".Acari Investments Holding B.V"  بالكامل لشركةهي شركة فرعية مملوكة                                                            

"2021-APG Infrastructure Pool 2020شركة ها" والتي بدورها تدير " APG Asset Management N.V.

)APG("  شركة فرعية متخصصة في إدارة األصول، وهي مملوكة بالكامل لشركة.Groep N.VAGP   المسؤولة عن

 ."AGP Groep" و النشاط الذي تتولى تدبيره شركةاستتمار األرصدة لحساب منخرطي صناديق التقاعد الهولندية، وه

بنية تحتية من األلياف من أجل تقديم خدمات الولوج الجزافي لحزمة النطاق العريض  بانشاء "FiberCo"ستقوم شركة  -

 المناطق األقل كثافة في بولونيا.  ياف وفق نموذج الولوج المفتوح فيالسلبي عن طريق شبكة االل


