
 
 

 

 

 

 Cirsa » تولي شركة تخص بــالغ لمجلس المنافسة متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيـز اقتصادي

International Business Corporation SL» مراقبة المشتركة لشركة   لا« Thousand and 

One Nights AB »  وحقوق التصويت المرتبطة به رأسمال من أسهم%75نسبة  اقتناءعبر.   

 

-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

  LHMC Topco S.A.R.L مجموعة -

 Cirsa International Business Corporation, S.L شركة -

 Thousand and One Nights AB شركة -

 Casino Group Management SARL AU شركة -

 

   طبيعة العملية

  المشتركةالمراقبة  تولي -

 

 القطاعات االقتصادية المعنية

 casinos ألعاب الحظ والترفيه -

مالحظاتهااألجل المحدد لألطراف المعنية من أجل إبداء    

     أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ 03 -

  لخص غير سري للعمليةم

 Cirsa تخطط لالستحواذ، بشكل غير مباشر من خالل شركتها الفرعية Cirsa تلقى مجلس المنافسة إشعارا بأن

International Business Corporation SL من أسهم شركة75، على % Thousand and One Nights AB ،

 .Jano Management LTDالمملوكتين حاليا لشركة Casino Group Management وهي الشركة األم لشركة

Cirsa تحت  بمدريد التجاريفي قطاع ألعاب الحظ والترفيه، مسجلة في السجل تنشط  سبانيخاضعة للقانون اإل هي شركة

 مدريد، إسبانيا. 28022، 7-5الكائن مقرها الرئيس في فيرمينا سيفيانو،  )79، الصحيفة 37939السجل (  M-675552رقم 

، هي شركة مساهمة سويدية، ويتمثل Thousand and One Nights AB هي شركة  مباشرة،بصفة الشركة المستهدفة 

    الشركة المستهدفة غير المباشرة.  Casino Group Managementنشاطها الوحيد في حيازة وإدارة حصص 

 Thousand and Oneمن رأسمال وحقوق التصويت بشركة  %75نسبة   CIRSA شركة ، ستمتلكالعمليةإثر إنجاز 

Nights AB. 

هي شركة مغربية ذات مسؤولية محدودة بشريك  Management  Casino Groupالشركة المستهدفة بصفة غير مباشرة : 

، الكائن مقرها الرئيس في طريق ماالباطا، خليج طنجة، طنجة، 13895وحيد، مسجلة في السجل التجاري بطنجة تحت رقم 

 المغرب. وتقوم الشركة بإدارة وتشغيل كازينو "ماالباطا طنجة". 


