
 

 

 

 

  رشكةختص تويل  متعلـق بتبليغ مرشوع معلية تركيـز اقتصادي بــالغ جمللس املنافسة

«Alfa Laval N.V.» املراقبة احلرصية لرشكة «N.V. Desmet Ballestra Group 

S.A.»  هبا املرتبطة وحقوق التصويت هامن أ سهم رأ سامل  %100عرب اقتناء نس بة 

 

من املرسوم التطبيقي رمق  10املتعلق حبرية ال سعار واملنافسة واملادة  104-12من القانون رمق  13طبقا للامدة 

شارة العموم "ملخص العملية" أ دانه واذلي يتضمن املعلومات املوهجة 652-14-2 ، يضع جملس املنافسة رهن ا 

 من قبل ال طراف.

عداد هذه املعلومات من قبل ال طراف املبلغة اليت تعترب وحدها امل  سؤوةل عهنا، ذكل أ ن لك املعلومات، وقد مت ا 

 اخلاطئة أ و غري 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 املادة   2.14.652من املرسوم رمق  9ا 

 .املتعلق حبرية ال سعار واملنافسة 104.12رمق الصادر بتطبيق القانون 

 

لهيا  :أ سامء املقاوالت واجملموعات اليت تنمتي ا 

 ؛«.Alfa Laval N.V» كةرش  -

 .«.N.V. Desmet Ballestra Group S.A» رشكة -

 :طبيعة العملية

  .احلرصيةاملراقبة  -
 

 لقطاعات الاقتصادية املعنية:ا

 .تقنيات املعاجلة الغذائية -

بداء مالحظاهتمال جل   :احملدد لل غيار املعنيني من أ جل ا 

 .2022 ماي 26، وينهتيي هذا ال جل يوم أ ايم ابتداء من اترخي نرش هذا البالغ 10 -

 
 



 

 

 ملخص غري رسي للعملية مسمل من قبل ال طراف

 

من  %100نس بة «.Alfa Laval N.V»  رشكة يف اقتناء ،اليت مت تبليغها للمجلس ،تمتثل العملية

 رشكة اليت متتلكها «N.V. Desmet Ballestra Group S.A» رشكة أ سهم رأ سامل

Financière» DSBG SAS». 

-  «Alfa Laval N.V.» يف الرئيس مقرها ويوجد الهولندي القانون مبوجب تأ سست رشكة يه 

 ؛801874786 رمق حتت الهولندي الرشاكت وجسل التجاري السجل يف مسجةل ويه ،هبولندا بريدا

 ملنتجات واحللول اليت تشمل تقنيات احلرارة والفصل ونقل السوائل ؛ا تقوم هذه الرشكة بتوريد

- «N.V. Desmet Ballestra Group S.A» الرئيس مقرها ويوجد بلجيكية مسامهة رشكة يه 

 رمق حتت البلجييك الرشاكت وجسل التجاري السجل يف مسجةليه و ،بلجياك زافنتام يف

0403.642.140 . 

 قطاع ال غذية.بات وحلول املعاجلة والتكنولوجيا يف التطوير والهندسة وتوريد املعد هذه الرشكة نشطت 

 N.V. Desmet» لرشكة املراقبة احلرصية  «.Alfa Laval N.V» ، ستتوىل رشكةاملقرتحة الصفقة بعد

Ballestra Group S.A». 

 

 

 

 


