
  

 متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيـز اقتصادي بــالغ لمجلس المنافسة

شركات  من جهة المراقبة المشتركة غير المباشرة على "VIVO ENERGY MAROCتولي شركة "بــخــصــوص 

"SUBLIME FOOD"و "TOP GOURMANDISE"و "PLANET PIZZA من أسهم  %50"، عبر اقتناء نسبة

 MFGتولي شـــركة " بــخــصــوص" و MULTIFOODالمرتبطة بها والمملوكة لشركة "رأسمال وحقوق التصويت 

VIVO HOLDING" من جهة أخرى المـــراقـــبـــة الـحـــصرية الـــمـــباشرة على شـــركة "TH ENERGY عبر اقتناء "

 "VIVO ENERGY MAROCمن أسهم رأسمال وحقوق التصويت المرتبطة بها والمملوكة لشركة " %100نسبة 

  

 من المرسوم التطبيقي رقم 10مادة ـة والـسـافـنـمـار والـعـة األسـريـحـق بـلـعـالمت 104-12من القانون رقم  13طبقا للمادة 

 ، يضع مجلس المنافسة رهن إشارة العموم "ملخص العملية" أدناه والذي يتضمن المعلومات الموجهة من قبل األطراف.2-14-652 

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

 الصحيحة التي قد تشتمل عليها التعبر بتاتا عن موقف مجلس المنافسة حول العملية المرتقبة.

  

 : بالعملية األولى المعنية والمجموعاتأسماء المقاوالت 

 ؛"VIVO ENERGY Plc"، وهي فرع لشركة "VIVO ENERGY MAROC" تنية :المق شركةال -
 

 ."MFG VIVO HOLDING" المستهدفة : شركةال -

 

                                              

 :األولى طبيعة العملية

  .مشتركةال تولي المراقبة -
  

 : بالعملية الموالية المعنية والمجموعاتأسماء المقاوالت 

 ؛"MFG VIVO HOLDING" المقتنية : كةشرال -
 

 ."TH ENERGY" المستهدفة : شركةال -

                                              

 :الموالية  طبيعة العملية

 الحصرية المباشرة.  تولي المراقبة -

 

 :  القطاعات االقتصادية المعنية

 .مطاعم الوجبات السريعة الحائزة على عقد اإلمتياز التجاري بالمغربسوق  -

 : األجل المحدد لألغيار المعنيين من أجل إبداء مالحظاتهم

 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ. 5        -

   
 

 مسلم من قبل األطراف ملخص غير سري للعملية

ى ــعملية أول وصــصــخــب عملية تركيزمشروع ملكة المغربية بإشعار متعلق ب، توصل مجلس المنافسة بالم2021 أكتوبر  5في 

 "SUBLIME FOOD" اتشرك علىغير المباشرة المراقبة المشتركة  "VIVO ENERGY MAROCركة "ــي شـولـم تـهـت

تبطة من أسهم رأسمال وحقوق التصويت المر %50عبر اقتناء نسبة  ،"PLANET PIZZAو" "TOP GOURMANDISEو"

عملية موالية تهم تولي شركة  عملية تركيزمشروع متعلق باإلشعار الخص ، كما ي"MULTIFOOD" مجموعةبها والمملوكة ل

"MFG VIVO HOLDING" ة "ــركــى شـــالمراقبة الحصرية المباشرة علTH ENERGY من  %100" عبر اقتناء نسبة

 ."VIVO ENERGY MAROCة "ــركــشــلأسهم رأسمال وحقوق التصويت المرتبطة بها والمملوكة 

 سوق توزيع المحروقات وزيوت التشحيممجهولة اإلسم تنشط في  مغربيةشركة  "،VIVO ENERGY MAROC" شركة 

 .والغاز

 ومجموعة ،"PLANET PIZZAو" "TOP GOURMANDISEو" "SUBLIME FOOD" اتشرك

"MULTIFOOD" و"MFG VIVO HOLDING" و"TH ENERGY" ،مطاعم الوجبات سوق تنشط في  يةمغرب اتشرك

 .السريعة الحائزة على عقد اإلمتياز التجاري بالمغرب

 


