
  

 

المجموعة  اقتناءتخص  مشروع عملية تركيـز اقتصاديبمتعلـق  بــالغ لمجلس المنافسة

 Financière" الفرنسيةشركة اللمجموع أسهم ورأسمال " Sika AG" السويسرية

Dry Mix Solutions SAS "الشركة األ( م لمجموعةParex) 
  

من المرسوم  10سعار والمنافسة والمادة المتعلق بحرية األ 104-12من القانون رقم  13طبقا للمادة 

، يضع مجلس المنافسة رهن إشارة العموم "ملخص العملية" أدناه والذي 2-14-652التطبيقي رقم 

 يتضمن المعلومات الموجهة من قبل األطراف.

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

المنافسة حول  معلومات، الخاطئة أو غير الصحيحة، التي قد تشتمل عليها ال تعبر بتاتا عن موقف مجلسال

 العملية المرتقبة.

 2.14.652من المرسوم رقم  9إن نشر هذا البالغ ال يفيد بأن ملف التبليغ يعتبر كامال طبقا ألحكام المادة 

 األسعار والمنافسة المتعلق بحرية 104.12الصادر بتطبيق القانون رقم 

 

 :إليهاأسماء المقاوالت والمجموعات التي تنتمي 

 ؛ Sika AG شركة -

 ؛Sika France SAS شركة -

 ؛Financière Dry Mix Solutions SAS  شركة -

 ؛ Parex مجموعة -

 .Sika مجموعة -

 

 :العمليةطبيعة 

 .غير المباشرة تولي المراقبة الحصرية -

 

 المعنية:القطاعات االقتصادية 

 .اد الكيماوية الموجهة للبناءالمو -

 

 :مالحظاتهممن أجل إبداء  ينالمعني لألغياراألجل المحدد 

 .2022أبريل  7. وينتهي هذا األجل يوم ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ يوما 30 -

 

 ملخص غير سري للعملية 

 مجموع أسهم ورأسمال شركة اقتناءقامت ب" Sika AG" شركة مجلس المنافسة ببالغ مفاده أنتوصل 

"Financière Dry Mix Solutions SAS  " الشركة االم لمجموعة(Parex)  مملوكة من التي كانت

 ,Parman1 SAS, Parman2 SAS, Parman3 SASو   Financière Santec SA قبل شركات

Parman4 SAS . 

 المنافسة. وهي موضوع تحقيق دون تبليغ إلى مجلس 2019ماي  23هذه العملية تم إنجازها بتاريخ 

 من قبل المصالح المختصة للمجلس. جاري



 Sikaوهي الشركة األم لمجموعة  ،السويسري خاضعة للقانونهي شركة  SIKA AG الشركة المشترية

 التي تنشط على المستوى العالمي في قطاع المواد الكيماوية الموجهة للبناء.

 Parman1SAS, Parman2SAS, Parman3SASو Financière Santec SAالشركات البائعة  -

Parman4 SAS ، الوحيد  انشاطهيتمثل ، وقانون لوكسمبورغ والقانون الفرنسيل ةخاضعهي شركات

 .أسهم الشركة المستهدفةامتالك وإدارة  في

خاضعة للقانون  هي شركة مساهمة Financière Dry Mix Solutions SAS المستهدفةالشركة  -

المواد الكيماوية الموجهة المتخصصة في إنتاج وتسويق  Parex الشركة األم لمجموعة هيو .الفرنسي

 .(Mortier industriel)السيما المالط الصناعي  للبناء

 


