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ة س ف ا ن مل ا س  ل جمل غ  ال ــ  ب

 ختص اديـــمرشوع معلية تركيـز اقتصول ـــح 
'' يف فرنسا وعىل مس توى YOPLAIT S.A.Sللمراقبة احلرصية لأنشطة مجموعة '' ''SODIAAL INTERNATIONALرشكة '' تويل

 .''YOPLAIT''القارة الأوروبية وكذا الرشااكت املنبثقة عن عقود الامتياز الس تغالل العالمة التجارية 

                                                                                    
-14-652تطبيقي رمق من املرسوم ال  10املتعلق حبرية الأسعار واملنافسة واملادة  104-12من القانون رمق  13طبقا للامدة 

شارة العموم "ملخص العم 2  طراف.بل الأ لية" اأدانه واذلي يتضمن املعلومات املوهجة من ق ، يضع جملس املنافسة رهن ا 

عداد هذه املعلومات من قبل الأطراف املبلغة اليت تعترب وحدها املسؤوةل عهنا، ذكل اأن لك ا ئة ات، اخلاط ملعلوموقد مت ا 

 تقبة.اأو غري الصحيحة، اليت قد تش متل علهيا ال تعرب بتاات عن موقف جملس املنافسة حول العملية املر 

 

 : املعنية اأسامء املقاوالت واجملموعات

 " شــركةLa Société de Diffusion Internationale Agro-alimentaireاملعروفة حتت "                         

 ."Sodiaal للحليب " ةالفرنس ي التابعة للمجموعة التعاونية" Sodiaal International تسمية "

 '' شـــركةYOPLAIT S.A.S''   وفرعهيا‘’Yoplait Marques’’  و ‘’Liberté Marques’’. 

 : طبيعة العملية

  راقبة احلرصيةاملتولــي. 

 :  القطاعات الاقتصادية املعنية

 نتاج قطاع  .ومش تقاته احلليب وتسويق ا 

بداء مالحظاهتمالأجل احملدد ال خبــــــ   : ار املعنيني من اأجل ا 

 05   البالغ.من اترخي نرش هذا  اأايم ابتداء 
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 ص غري رسي للعمليةــــملخ

 من قبل الأطراف  تسلميهكام مت 

  

                                                   مبلف تبليغ معلية الرتكزي اال قتصادي يفيد ان رشكة توصل جملس املنافسة "

Sodiaal International Agro-Alimentaire SASU ("Sodiaal")  لحصول عىل املراقبة احلرصية لتسعى

 .General mills, Inc ("General Mills")اليت ختضع حاليا وحرصاي لرشكة  YOPLAIT SAS لرشكة 

Sodiaal يه رشكة املسامهة املبسطة خاضعة للقانون الفرنيس، مقرها                                                              

200-216 Rue Raymond Losserand  75014 ابريس و مسجةل ابلسجل التجاري لباريس حتت ،                             

 ، بصفته رئيسا للرشكة.Damien Lacombe، ميثلها قانونيا الس يد 352 726 194رمق 

General Mills رشكة خاضعة للقانون الامرييك تأأسست يف والية ،Delaware  ومقرها                                             

1209 orange street, WILMINGTON Delaware ,1980 ,Etats unis d'Amérique  و ميثلها قانونيا

 .اعام امدير  ابصفته رئيس Jeffrey Harmening  الس يد

                          يه الرشكة املس هتدفة و يه رشكة مسامهة مبسطة خاضعة للقانون الفرنيس ومقرها  Yoplait SASرشكة

 150 Rue Garieni, Q2100 Boulogne - Billancourt – France ، و مسجةل ابلسجل التجاري                      

 .ابصفته رئيس  Ivanschits Gregor، وميثلها قانونيا الس يد 332 390 145حتت رمق   Nanterreل 

                       متياز يف فرنسا و اورواب وكذكل مراقبة انشطة اال   YOPLAIT بعد العملية املتوخاة، سيمت نقل مراقبة انشطة 

ىل س تظل و الرشكة الكندية اكمةل وحتتفظ مبراقبة الرشكة الكندية،   General Millsس متتكل رشكة و   Sodiaal ا 

 "صاحبة اال متياز يف امرياك الشاملية.

 


