
 

 

 

 

 متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيـز اقتصادي بــالغ لمجلس المنافسة

المراقبة الحصرية   "Invesdustrial" المملوكة لمجموعة "Della Toffola S.p.A" تولي شركة تخص 

 ."Permeare s.r.lشركة "لالمرتبطة به المملوكة أسهم رأسمال وحقوق التصويت جميع عن طريق اقتناء 

 

-14-652من المرسوم التطبيقي رقم  10المتعلق بحرية األسعار والمنافسة والمادة  104-12من القانون رقم  13للمادة طبقا 

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

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

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

 

 :أسماء المقاوالت والمجموعات التي تنتمي إليها

 . "Della Toffola S.p.A "ركة ش -

 . "Investindustrialشركة " -

 ." .l.rPermeare s"شركة  -

  

 :طبيعة العملية

 . الحصريةالمراقبة تولي  -

 

 لقطاعات االقتصادية المعنية:ا

والمشروبات  « Œnologie »األنظمة القائمة على تقنيات األغشية لقطاعات النبيد الت واال وتسويقتصنيع  -

                                    .واألغدية

 

 :األجل المحدد لألغيار المعنيين من أجل إبداء مالحظاتهم

 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ. 3 -

 

 ملخص غير سري للعملية مسلم من قبل األطراف

 

االيطالية المملوكة لمجموعة " Della Toffola S.p.A" شركة بتولي تتعلق عملية التركيز موضوع التبليغ  

"Invesindustrial"  المرتبطة به المملوكة أسهم رأسمال وحقوق التصويت جميع المراقبة الحصرية عن طريق اقتناء

 .االيطالية" Permeare s.r.lلشركة "

 

 األطراف المعنية بعملية التركيز هي:

 

من لدن  1960شركة مجهولة، خاضعة للقانون االيطالي، أسست سنة هي " Della Toffola S.p.A"شركة  -

عملة لالنتاج في قطاع صناعة تعمل في مجال تصميم وتصنيع وتسويق االليات المستDella Toffola عائلة 

اويات الخمور، وكذلك لالنتاج في قطاعات المشروبات والتعبئة والتغليف ومنتجات الحليب ومعالجة المياه والكيم

 مستحضرات الصيدالنية.وال

وال تتوفر على أي فرع أو تمثيلية قانونية  خاضعة للقانون االيطاليو 1961تأسست سنة  " Pemeare s.r.l"ركة ش -

وخدمة وتسويق وتصنيع تصميم مجال في الشركة . وتنشط بالمغرب، كما أنها لم تحقق أي نشاط أو رقم معامالت به

 والمشروبات واألغدية. « Œnologie »ما بعد البيع االالت واألنضمة القامة على تقنيات األغشية لقطاعات النبيد 


