
     

 

 

 

ة س ف ا ن مل ا س  ل جمل غ  ال ــ  ب

قتناء املراقبة احلرصية عرب ا " MICHOC SA " ةرشكتويل  ختص اديـــمرشوع معلية تركيـز اقتصول ـــح 

 ." CAKE SARLAU PRIMO" من أ سهم رأ سامل وحقوق التصويت اململوكة لرشكة  % 90نس بة 
                                         

، يضع جملس 2-14-652 من املرسوم التطبيقي رمق 10املتعلق حبرية ال سعار واملنافسة واملادة  104-12من القانون رمق  13بقا للامدة ط  

شارة العموم "ملخص العملية" أ دانه واذلي يتضمن املعلومات املوهجة من قبل ال طراف.  املنافسة رهن ا 

عداد هذه امل  ريغاخلاطئة أ و  بل ال طراف املبلغة اليت تعترب وحدها املسؤوةل عهنا، ذكل أ ن لك املعلومات،علومات من ق  وقد مت ا 

 الصحيحة، اليت قد تش متل علهيا ال تعرب بتاات عن موقف جملس املنافسة حول العملية املرتقبة.

ن نرش هذا البالغ ال يفيد بأ ن ملف التبليغ يعترب اكمال طبقا ل حاكم املا در بتطبيق القانون رمق الصا 2.14.652من املرسوم رمق  9دة ا 

 املتعلق حبرية ال سعار واملنافسة. 104.12

 : املعنية أ سامء املقاوالت واجملموعات

  شــركة"MICHOC SA" 

 ةرشك "CAKE SARLAU PRIMO  " 

 : طبيعة العملية

 .تويل املراقبة احلرصية 

 :  القطاعات الاقتصادية املعنية

  تصنيع وبيع البسكويتقطاع. 

بداء مالحظاهتمال جل احملدد ال خبــــــ   : ار املعنيني من أ جل ا 

 .2022س مار 17، وينتهي هذا األجل يوم ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ أيام 10 -

 ص غري رسي للعمليةــــملخ

ية عرب املراقبة احلرص "  MICHOC SA ة "رشكتويل ختص  معلية، مبلف تبليغ 2022 فرباير 9توصل جملس املنافسة، يف اترخي  

 ". CAKE SARLAU PRIMO"من أ سهم رأ سامل وحقوق التصويت اململوكة لرشكة   % 90قتناء نس بة ا  

 

 :ال طراف املعنية هبذه العملية 

 تصنيع وبيع احللوايتتنشط يف جمال خاضعة للقانون املغريب و مغربية مسامهة رشكة  ويه « MICHOC SA »كة رش  -

 .شوكوالتةال و 

ذات خشص واحد خاضعة للقانون املغريب ذات مسؤولية حمدودة ، ويه رشكة  CAKE SARLAU» «PRIMOرشكة  -

 . البسكويت تصنيع وبيعتنشط يف جمال و 


