
  

 

  يخص بــالغ لمجلس المنافسة

 " ة" المراقبة الحصرية لشرك PARTNERS GROUP HOLDING AG تولي شركة "

"JEEVES INFORMATION SYSTEMS AB « FORTERRO »   " عبر اقتناء

 و حقوق التصويت المرتبطة به   رأسمال االجتماعيالمجموع حصص 

 

من المرسوم  10ق بحرية األسعار والمنافسة والمادة المتعل 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

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

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

 .العملية المرتقبة

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

 متعلق بحرية األسعار والمنافسة.ال 104.12الصادر بتطبيق القانون رقم 

 :إليهاأسماء المقاوالت والمجموعات التي تنتمي 

- " PARTNERS GROUP HOLDING AG ".  

- " JEEVES INFORMATION SYSTEMS AB «FORTERRO» ".  

 :العمليةطبيعة 

 .تولي المراقبة الحصرية -

 المعنية:قطاعات االقتصادية ال

 .والبرمجيات المعلوماتيةحلول ال -

 :مالحظاتهممن أجل إبداء  ينالمعني لألغيارجل المحدد األ

 .2022أبريل 04يوم وينتهي هذا األجل  ،من تاريخ نشر هذا البالغ ابتداءأيام  10 -

 

 

 مسلم من قبل األطراف ملخص غير سري للعملية 

 Jeeves Information الحصول على المراقبة الحصرية على "يتعلق التركيز المبلغ عنه بمشروع 

Systems AB « Forterro » دارتها من قبل إو أخطارها و / إ"من خالل صناديق االستثمار التي يتم

"Partners Group AG "أ(.و الشركات التابعة لهاPartners Group( )العملية.) 

 ."Forterro" على المراقبة الحصرية على "Partners Groupنتيجة لهذه العملية سوف تحصل "

"Partners Group": متخصصة في إدارة  وهي ،في سويسرا ومقرهاتم أسيسها  ،هي شركة دولية

مليار دوالر من األصول الخاضعة لإلدارة في مجاالت  127من  أكثرأصول األسواق الخاصة ولديها 

 الخاصة. والديونالتحتية الخاصة  والبنيةالخاصة  والعقاراتالملكية الخاصة 

لى أصول السوق إسسيين الدوليين الذين يسعون للوصول المباشر نها توفر للشركاء المستثمرين المؤإ

 اجاتتيحاالمصممة خصيصا لتلبية  والمحافظمجموعة واسعة من صناديق االستثمار  الخاصة،

 المستثمرين.

"Forterro":  على توفير حلول  للمؤسسات، وتركزتكنولوجيا المعلومات  وحلولهي شركة تقدم برامج

 مناسبة لشركات التصنيع متوسطة الحجم.المؤسسات  برمجية لتخطيط موارد

مثل الحلول المتعلقة بإدارة العالقة مع  ،ن تتضمن هذه المنتجات عددا من المكونات المختلفةأيمكن 

وهي مصممة ألتمتة العمليات التجارية المعتادة لشركات التصنيع متوسطة  ،مداداتاإل وبسلسلةالعمالء 

 الحجم.

 


