
 

 

 

 Lear » شركة اقتناء بــالغ لمجلس المنافسة متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيـز اقتصادي

Corporation » شركةالمملوكة من لدن  نشاط أنظمة الراحة الداخلية لمقاعد السيارةل  

«Kongsberg Automotive ASA»  

 

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

، يضع مجلس المنافسة رهن إشارة العموم "ملخص العملية" أدناه والذي يتضمن المعلومات الموجهة 652-14-2

 من قبل األطراف.

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

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

 

 أسماء المقاوالت والمجموعات التي تنتمي إليها

  Lear Corporation شركة -

  Kongsberg Automotive ASA شركة -

   Kongsberg Automotive مجموعة -

   طبيعة العملية

 عبر اقتناء األصول الحصريةالمراقبة  تولي -

 

 القطاعات االقتصادية المعنية

 تصميم وتصنيع وبيع معدات نظام الراحة الداخلية لمقاعد السيارات -

 األجل المحدد لألطراف المعنية من أجل إبداء مالحظاتها

     أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ 7 -

 ألطرافمسلم من لدن ا ملخص غير سري للعملية

 Lear Lear Corporation( تتمثل العملية المزمع إنجازها في تولي المراقبة الحصرية من طرف شركة )"1)

 Kongsbergالمستهدف"( من خالل مختلف فروع شركة  النشاطأنظمة وسائل الراحة الداخلية )" نشاطل ")

Automotive ASA ("Kongsberg Automotive Group")  

 Lear (2)   هي مورد لمقاعد السيارات وأسالك األسالك واإللكترونيات التي تزود كبريات شركات صناعة

في قطاع المقاعد التصميم والتطوير  Lear. يشمل نشاط بالواليات المتحدةاالجتماعي مقره يوجد  ،السيارات

والهندسة والتجميع في الموعد المحدد من قبل الزبون، وتسليم أنظمة المقاعد الكاملة إلى مصنعي المعدات األصلية 

وتصميم وتطوير وهندسة وتصنيع جميع المكونات الرئيسية للمقاعد، بما في ذلك أغطية المقاعد ومواد التغليف مثل 

 وهياكل وآليات المقاعد وإسفنج المقاعد ومساند الرأس.الجلد والقماش 

 Kongsberg Automotive Groupأنظمة وسائل الراحة الداخلية التابعة لمجموعة النشاط المستهدف يشمل ( 3)

بالنرويج. وتنشط شركة أنظمة الراحة الداخلية في مجال تدفئة المقاعد وتهوية المقاعد االجتماعي يقع مقرها التي و

عم أسفل الظهر ومعدات التدليك وتدفئة لوحة التحكم والوحدات اإللكترونية اإلضافية ومكونات النظم الخاصة ود

 . بعربات نقل الركاب


