
  

                    تولـي شركة بــخــصــوص  متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيـز اقتصادي بــالغ لمجلس المنافسة

"Gallus Bidco Limited" "وDr. Urs Spitz"  المراقبة المشتركة على شركة                             

"Biosynth Beteiligungs ag أسهم رأسمال وحقوق التصويت المرتبطة بهامن  %100" عبر اقتناء نسبة  
  

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

 من قبل األطراف. ، يضع مجلس المنافسة رهن إشارة العموم "ملخص العملية" أدناه والذي يتضمن المعلومات الموجهة2-14-652 

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

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

  

 :بالعملية المعنية والمجموعاتأسماء المقاوالت 

 ؛"Gallus Bidco Limited" شركة :في الشطر األول من العملية  الطرف المقتني -

 ؛"Dr. Urs Spitz" :في الشطر الثاني من العملية  المقتنيالطرف  -

 

 ."Biosynth Beteilingungs AG" شركة : مستهدفالالطرف  -

 

                                                                                         

 : طبيعة العملية

 . سبة للشطر الثانينبالالمشتركة  تولي المراقبةوالحصرية بالنسبة للشطر األول من العملية  تولي المراقبة -

 

 

 :  القطاعات االقتصادية المعنية

 .في مجال علوم الحياة اتالمختبربيع وتوزيع مستحضرات  سوق

 

 : عنيين من أجل إبداء مالحظاتهماألجل المحدد لألغيار الم

 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ. 5        -

   

 

 مسلم من قبل األطراف ملخص غير سري للعملية

 

ركة ــي شـولـتتتم على مرحلتين، في مرحلة أولى ست عملية تركيزمشروع ، توصل مجلس المنافسة بإشعار متعلق ب2021نونبر  19 في

"Gallus Bidco Limited" " وهي فرع لKKR،"  ة شرك علىالمباشرة الحصرية المراقبة         "Biosynth Beteilingungs 

AG"،  تولي وكمرحلة ثانية سيتبطة بها، من أسهم رأسمال وحقوق التصويت المر %100عبر اقتناء نسبة"Dr. Urs Spitz"  المراقبة

من أسهم رأسمال وحقوق  %30االحتفاظ بحصة عبر " Biosynth Beteilingungs AG" ة ــركــى شـــعل المشتركة غير المباشرة

 .في الجهة المستهدفة المراقبة الجزئيةله تولي تخول تبطة بهاته األخيرة مما سالتصويت المر

 شركةط . كما تنشأسواق رؤوس األموال والتأميندم حلوال في مجاالت إدارة األصول واستثمار عالمية تقشركة وهي  "،KKR" شركة 

"KKR "باالسهم الخاصة واإلئتمان واألصول العقارية في إدارة شركات االستثمارذات الصلة. 

 Kohlberg"، وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة وهي فرع لشركة                              "Gallus Bidco Limited" شركة

Kravis Robers & Co. L.P (KKR)"؛ 

المستحضرات "، وهي مجموعة شركات تنشط في مجال بيع وتوزيع وكدا تصنيع وتطوير Biosynth Beteilingungs AG" شركة

 Biosynth Beteilingungs" شركةكما تقدم  .، السيما الكربوهيدرات والنيوكليوزيدات واالنزيماتالبيوكـيـميائية والمواد الـكــيــميائية

AG تلك المتعلقة بمستحضرات  والصناعات الغذائية والكيميائية وكداة ة وعلوم الحيامجال الصيدل" مجموعة من الخدمات لزبنائها في

 .التجميل ومعدات التشخيص

" على أي وحدة إنتاجية بالمغرب وتقتصر مبيعاتها على كميات محدودة موجهة Biosynth Beteilingungs AG" شركةال تتوفر 

 لزبون واحد فقط.

 


