
  

 

 

 

 
 متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيـز اقتصادي بــالغ لمجلس المنافسة

رأسمال و من  %100نسبة المراقبة الحصرية عبر اقتناء " Rayon" شركةتولي تخص 

 IM و " " Techniques Science Santé (T2S) "حقوق التصويت المملوكة لشركات 

Alliance" و " Binarios" 

  

 2-14-652من المرسوم رقم  10المادة كذا المتعلق بحرية األسعار والمنافسة و 104-12من القانون رقم  13طبقا للمادة 

، يضع المتعلق بحرية األسعار والمنافسة 104-12( بتطبيق القانون رقم 2014)فاتح دجنبر  1436صفر  8الصادر في 

 من المعلومات الموجهة من قبل األطراف.مجلس المنافسة رهن إشارة العموم "ملخص العملية" أدناه والذي يتض

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

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

 

 : التي تنتمي إليها طبيعيينالشخاص واأل المقاوالت والمجموعاتأسماء 

 "  .Helios Investors IV, L.P شركة  " -

 ؛"  Rayonشركة  " -

 ؛ " Techniques Science Santé (T2S) شركة " -

 ؛ "  IM Alliance شركة " -

 ؛ "   Binarios شركة " -

 

 : طبيعة العملية

 .الحصريةلمراقبة تولي ا -

 

 :المعنية لقطاعات االقتصادية ا

 .المستلزمات الطبية توزيعقطاع  -

 

 :مالحظاتهماألجل المحدد لألغيار المعنيين من أجل إبداء 

 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ. 3 -

 

 

 ملخص غير سري للعملية مسلم من قبل األطراف
 

 اتمـــن رأسمال و حقـوق تصويت شـرك %100تنـــوي اقتناء  RAYONغ مفاده أن شركة ة بتبليتــــوصـل مجلس المنافس

Techniques Science Santé (T2S) ،IM ALLIANCE و ،BINARIOS. 

RAYON ور التأسيس مملوكة من طرف شركة ي طهي شـركة قابضة خاضعة للقانون المغربـي فـTRONE 

Investment Holding ة من طرف شــرك، فـرع مملوكHélios Investos IV LP و التي هي شـركة استثمارية ،

 T2S ،IMخاصة يـوجد مقـرها االجتماعي بالمملكة المتحـدة، و المملوكة من طرف المديرين المؤسسين للشركات 

ALLIANCE ،BINARIOS  وCYCLOPHARMA. 

T2S هو صيان و توزيـع المعـدات الطبية بما في ذلك معـدات التصـوير  اطهاهي شركة مساهمة خاضعـة للقانون المغربي، نش

 التشخيـصي و عالج األورام.

IM ALLIANCE  هي شركة محـدودة المسؤوليـة خــاضعة للقـانون المغربي، نشـاطهـا الرئيسي استيـراد و توزيــع

لمخبري و كــذا الكــواشف المستخدمـــة في إطــار المعدات الطبيـة، بما في ذلك المعـدات الطبيـة المستعملة في التشخيص ا

 التشخيص المخبري.

BINARIOS  ي هو تصميم، تطوير، نشـر و خاضعة للقانون المغربي، نشـاطها الرئيسهي شـركة محـدودة المسؤوليـة

 صيانة المعلومات الطبيـة و أنظمة التصـوير الطبي.

CYCLOPHARMA  هو فرع مملوك و تابع لشـركةT2S شــركة مسـاهمـة خاضعـة للقـانون المغربي، نشاطهـا ،

 الرئيسي هو تطوير حلول التصوير الجزئي في علم األورام و األعصاب و أمراض القلب.
 


