
 
 

 

 

 

 Assa Abloyشركة  تولي تخص بــالغ لمجلس المنافسة متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيـز اقتصادي

Portugal, Unipessoal, Lda  ال م% من رأس 100عبر اقتناء نسبة المباشرة الحصرية المراقبة

 .Marques, S.Aشركة و .M. Rodrigues, S.Aشركة كل من وحقوق التصويت المرتبطة به ل

 Cylintec وشركة .Jomarliz - Indústria de Técnico-Transformadora, Lda وشركة

Lda  مباشرة لشركة الوللمراقبة غيرLumar, SARL  

 

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

 األطراف.

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

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

 أسماء المقاوالت والمجموعات التي تنتمي إليها

   Assa Abloy AB مجموعة -

 Assa Abloy Portugal, Unipessoal, Lda  شركة -

 M. Rodrigues, S.Aشركة  -

 Marques, S.Aشركة  -

 .Jomarliz - Indústria de Técnico- Transformadora, Ldaشركة  -

 .Cylintec Ldaشركة  -

 Lumar, SARLشركة  -

   طبيعة العملية

 المراقبة الحصرية  تولي -

 القطاعات االقتصادية المعنية

 .ذات الصلة األلمنيوم قِطع اآلالت من منتجاتوب ع وتوزيع أقفال وأسطوانات األبواتصني -

 األجل المحدد لألطراف المعنية من أجل إبداء مالحظاتها

     البالغأيام ابتداء من تاريخ نشر هذا  10 -

 

 ملخص غير سري للعملية

( %100تتعلق الصفقة المقترحة بعملية اقتناء شركة "أسا أبلوي برتغال أونيبيسوال" المحدودة )أسا أبلوي برتغال( لمجموع )
( جومارليز إندوستريا دي تيكنيكو 3( ماركيش .ش.م و)2( م. رودريكيش ش.م و)1األسهم مع المراقبة الحصرية لكل من )

( وسيلينتيك ش.م.م، وبشكل غير مباشر لومار ش.م.م )المشار إليها جميعا بلفظ "الشركات 4ترانسفورمادورا ش.م.م و)
 المستهدفة"(.

 
شركة أسا أبلوي كروب وهي مجموعة سويدية تنشط في مجال حلول لتملكه بالكامل  اشركة أسا أبلوي برتغال فرعتعتبر و

 بلدا حول العالم. 70مهني في أكثر من  48000الولوجيات، تشغل أكثر من 
 

والشركات المستهدفة تنشط في صنع وتوزيع أقفال األبواب اآللية واألسطوانات وكذا قطع اآلليات من األلمنيوم في كل من 
 البرتغال والمغرب.


