
 
 

 

 

 BroadPeak Diamond كل من شركةتولي حول مشروع عملية تركيز اقتصادي تخص بالغ مجلس المنافسة 

SLP LP  و Asia Green Fund Management Limited و Saudi Arabian Industrial 

Investments Company،   وحقوق التصويت رأس مال جميع أسهم المراقبة الحصرية غير المباشرة عبر اقتناء

 Belco Technologiesوشركة  DuPont Technologies Holding Company, Incشركة لالمرتبط به 

Corporation  وشركةRefining Technology Solutions, LLC  المملوكة لشركة ،DuPont de 

Nemours, Inc. 

-652من المرسوم التطبيقي رقم  10والمنافسة والمادة المتعلق بحرية األسعار  104-12من القانون رقم  13طبقا للمادة 
، يضع مجلس المنافسة رهن إشارة العموم "ملخص العملية" أدناه والذي يتضمن المعلومات الموجهة من قبل 14-2

 األطراف.

ات، الخاطئة وقد تم إعداد هذه المعلومات من قبل األطراف المبلغة التي تعتبر وحدها المسؤولة عنها، ذلك أن كل المعلوم
 أو غير الصحيحة، التي قد تشتمل عليها ال تعبر بتاتا عن موقف مجلس المنافسة حول العملية المرتقبة.

 :أسماء المقاوالت والمجموعات التي تنتمي إليها

 BroadPeak Diamond SLP LP ؛ 

 Asia Green Fund Management Limited ؛ 

 Saudi Arabian Industrial Investments Company ؛ 

 DuPont Technologies Holding Company, Inc؛ 

 Belco Technologies Corporation؛  

 Refining Technology Solutions, LLC. 

 

 :طبيعة العملية
 مباشرةالغير الالمراقبة المشتركة  تولي. 

 
 القطاعات االقتصادية المعنية:

 .الوقود وإنتاجإنتاج وإعادة توليد حمض الكبريتيك تقديم خدمة التكنولوجيات والحلول البديلة النظيفة في    

 
 :األجل المحدد لألغيار المعنيين من أجل إبداء مالحظاتهم

 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ. 10 -
 

 ملخص غير سري للعملية
 

على جميع األسهم المملوكة غير المباشرة  المراقبة المشتركةتولي توصل مجلس المنافسة بتبليغ مفاده أنه سيتم 

 ,DuPont Technologies Holding Companyوفروعها في شركة   .DuPont de Nemours, Incلشركة

Inc  وشركةBelco Technologies Corporation  وشركةRefining Technology Solutions, LLC  من

 Asia Green Fund Management Limited و  BroadPeak Diamond SLP LP طرف كل من شركة

 .Saudi Arabian Industrial Investments Company و

 ويتعلق األمر: DuPont de Nemours, Incالتكنولوجيا النظيفة لشركة  الشركات المستهدفة تنشط في مجال

  شركةDuPont Technologies Holding Company  تكنلوجية المتقدمة سوق الوفروعها التي تنشط في
 الكبريتيك؛للمحفزات والمعالجة إلنتاج وإعادة توليد حمض 

 
  شركةBelco Technologies Corporation  متقدمة لمراقبة تلوث الهواء النظمة األ سوقتنشط في

 الكيماوية؛للمصافي والمنشآت 
 شركة Refining Technology Solutions, LLC  تقديم خدمات وحلول ما بعد البيعسوق تنشط في.  


