
  

 

 SMSتولي شركة "بــالغ لمجلس المنافسة متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيـز اقتصادي تخص 

GmbHصندوق االستثمار " و "Altor Fund V" عن طريق شركة 

 "SMS Altor Holding SA" لمراقبة المشتركة لشركة "لKaefer Isoliertechnik 

GmbH & Co. KG"  
 

                                                                                    

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

قبل  ، يضع مجلس المنافسة رهن إشارة العموم "ملخص العملية" أدناه والذي يتضمن المعلومات الموجهة من14-2

 األطراف.

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 ال تعبر بتاتا عن موقف مجلس المنافسة حول العملية المرتقبة.

  

المعنية أسماء المقاوالت والمجموعات  : 

 " SMS GmbH " شركة  - 

 " Altor Fund Vصندوق االستثمار"   - 

 "SMS Altor Holding SAشركة "   -

  " Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG " شركة-   

                                               

 : طبيعة العملية

 المشتركةتولي المراقبة      -

 

 :  نيالقطاع االقتصادي المع

(  IASPالخدمات الصناعية المتعلقة بالعزل ، تكنولوجيات الولوج ، حماية األسطح والحماية من الحرائق) -

  باإلضافة إلى خدمات ذات الصلة تستهدف  الشركات الصناعية.

  

 : األجل المحدد لألغيار المعنيين من أجل إبداء مالحظاتهم

 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ. 5        -

 ملخص غير سري للعملية

 

للمراقبة  "Altor Fund V" صندوق االستثمار " و SMS GmbH " شركةتتمثل العملية المزمع إنجازها في تولي 

عن طريق شركة تم انشاؤها خصيصاً إلنجاز " Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG " لشركة  المشتركة

 ."SMS Altor Holding SAشركة "التركيز  وهي  عملية 

 إن األطراف المعنية بعملية التركيز هي:

 الشركة المقتنية بصفة غير مباشرة " "SMS GmbH في تصنيع اآلالت والمنشئات  تنشطو هي شركة ألمانية

 .صناعة الحديد والصلبوالهندسة الميكانيكية ل

  الشركة المقتنية بصفة غير مباشرة"Altor Fund V" مؤسس في السويد ينتمي إلى ي استثمار وهو صندوق

يتم تسيير و" التي تركز على االستثمار وتطوير الشركات المتوسطة الحجم. Altor"صناديق االستثمارمجموعة 

"Altor Fund V" شركة من طرف "Altor Fund Manager AB"االستثمار صندوقمسير  ا، بصفته.  

 شركة  " Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG" بشكل  وتنشط وهي شركة خاضعة للقانون االلماني

حماية األسطح والحماية من ، تكنولوجيات الولوج ، بالعزل الخدمات الصناعية المتعلقة أساسي في توفير 

 .تستهدف  الشركات الصناعية خدمات ذات الصلةباإلضافة إلى   (IASP)الحرائق


