
 
 

 

 

 

 Greinerتولي شركة يخص  بــالغ لمجلس المنافسة متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيـز اقتصادي

AG في المائة من أسهم رأسمال وحقوق التصويت  27المباشرة عبر اقتناء نسبة  المراقبة الحصرية

 المتبقية، يليها عرض عمومي للشراء لألسهم Recticel NVشركة  المرتبطة به المملوكة من لدن

 

-14-652من 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 األطراف.2

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

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

 

 أسماء المقاوالت والمجموعات التي تنتمي إليها

 Greiner AG    شركة -

 Recticel NV/SA شركة -

   طبيعة العملية

 المراقبة الحصرية  تولي -

 

 القطاعات االقتصادية المعنية

 تصنيع الرغوة المرنة والصلبة -

 

األجل المحدد لألطراف المعنية من أجل إبداء مالحظاتها   

     أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ 05 -

 ألطرافمسلم من لدن ا لخص غير سري للعمليةم

 
 والرغوة،، وهي شركة نمساوية متخصصة في توفير حلول من البالستيك Greiner AG (" Greinerعتزم شركة )" ت

، وهي شركة بلجيكية لتصنيع الرغوة المرنة Recticel NV / SA (" Recticelتولي المراقبة الحصرية لشركة )"
 والصلبة )"العملية المقترحة"(.

 
 Recticel% من أسهم شركة  27لما يقرب من  Greiner( اقتناء 1تين متتاليتين، )ستتم العملية المقترحة على مرحل 

( عرض عمومي طوعي القتناء األسهم 2، ببلجيكا و )Compagnie de Bois Sauvage SAالتابعة لشركة 
 المتبقية.المعروضة 

 
Greiner  شركة قابضة تابعة لمجموعةGreiner Group ( تصنيع حلول 1تنشط في )، وهي مجموعة شركات عائلية

 - Greiner Bioقطاع التكنولوجيا الطبية من خالل  Greiner Packaging ، ((2التعبئة والتوليف من خالل شركة 
One ، ((3  تصنيع خطوط الطرد بالضغط من خاللGreiner Extrusion( إنتاج رغاوي البولي يوريثان من 4، و )
 . NEVEON خالل

 
 Recticel و  العزل،( حلول 2الرغاوي المصنعة هندسيا، ) (1) :شركة تنشط في إنتاج وتوزيع رغاوي البولي يوريثان
 األفرشة.( منتجات 3)

 


