
 
 

 

 

 

  شركة تولي  تخص بــالغ لمجلس المنافسة متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيـز اقتصادي

CHARTERHOUSE GP LLP من رأسمال و % 85عبر اقتناء  مبـــاشــــرةالغير مراقبة ال

  Calypso Investment B.V لشـركةالمملوكة حقـوق التصـويت 

 

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

 األطراف.

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

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

 

والت والمجموعات التي تنتمي إليهاأسماء المقا  

 Charterhouse GP LLP شركة -

  CCP No. 1.1 Limitedشركة  -

 CCP X No.1 LPشركة  -

 CCP No.2 LPشركة  -

 CCP X Co-investment LPشركة  -

  Calypso Investments B.Vشركة  -

     Telio مجموعة -

   طبيعة العملية

 المراقبة الحصرية  تولي -

 القطاعات االقتصادية المعنية

 توفير خدمات االتصاالت واإلعالم للمرافق اإلصالحية -

األجل المحدد لألطراف المعنية من أجل إبداء مالحظاتها   

     أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ 10 -

 

 ألطرافمسلم من لدن ا ملخص غير سري للعملية

 CHARTERHOUSE GPتــــوصـــــــل مجلــــــــــس المنـــــــــافســـــــة بتبليــــــغ مفــــــــــاده أن شــــركــــــة 
LLP (CGP LLP)  من رأسمال و حقـوق التصـويت للشـركة  %85تنوي اقتنــا بطريقـة غير مبـــاشــــرةCalypso 

Investment B.V.   و كــذا الشركات التي تنشــط تحت اسم« Telio » (Telio Group). 
GGP LLP  تنشـط كشــــــريـك / هـــــــــــي شـركــــــة ذات مسـؤوليـة محــــــــدودة خاضـعة للقـانون اإلنجليـزي

 .Charterhouse Capital Partners (CCPX)مديــــــر عـــــــام لشـركــــــة التــــوصيـة البسيـطة 
Charterhouse  هي من أقـدم صنـاديق االستثمار العاملة في أوروبـا و المتخصصـة في االستثمار في الشركات

 األوروبية متوسـطة الحـجم.
Calypso Investment B.V  هي شـركة ذات مسؤولية محـدودة، خاضعـة للقانون الهولنـدي، غرضهــا االجتماعي

 .« Telio »االستحواذ على حصص في عـدة شركات معينة تحت اسم 
Telio Group ة يــــــوفــــر خـدمــات االتصـــــــاالت و اإلعـــالم للمرافـــق اإلصالحيـــة و يسـاهم ماديـا في إعـاد

إدمــاج النزالء في المجتمـع كما تضـم مجموعة من المنتجـات نذكر منها على سبيل المثال الهـواتف، األنظمـة المتعلقـة 
 .والراديو بالمؤتمــرات عبر الفيديـو، التلفزيون

 


