
 

 

 

 

 شركةتولي بــالغ لمجلس المنافسة متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيـز اقتصادي بشأن 

" KKR Inception BidCo, S.L.U. ةشركل" المراقبة الحصرية" IVI-RMA 

Global S.L."  لهاالفرعية التابعة والشركات  

 

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

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

 الموجهة من قبل األطراف.

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

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 

 .ية األسعار والمنافسةالمتعلق بحر 104.12الصادر بتطبيق القانون رقم 

 

 :أسماء المقاوالت والمجموعات التي تنتمي إليها

 ؛"KKR Inception BidCo, S.L.U. " شركة -

 ؛"IVI-RMA Global S.L." شركةو -

 ؛" Valwealth " شركة -

 ؛" IVI Activos"  شركة -

 " US PropCo " شركة -

   
 :طبيعة العملية

 

  .تولي المراقبة الحصرية -
 

 :االقتصادية المعنيةلقطاعات ا

لمستعملة في مجال تقديم الخدمات الطبية المتعلقة بالمساعدة اسوق توزيع المستلزمات المخبرية  - -

 .على اإلنجاب

 

 :األجل المحدد لألغيار المعنيين من أجل إبداء مالحظاتهم

 .2022 يونيو 2يوم وينتهي هذا األجل  .أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ 10 -
 

 

 

 

 



 
 

 ملخص غير سري للعملية مسلم من قبل األطراف

 

بتبليغ مجلس المنافسة بعملية   KKR Inception BidCo, S.L.U. ةأبريل، قامت شرك 20بتاريخ 

"، و هي وعاء  KKR Inception BidCo, S.L.U شركة "و التي تتمثل في اقتناء  تركيز اقتصادي

أنشيء لهدف محدد، و حاليا مملوكة بالكامل من قبل صندوق يتلقى االستشارة و/أو يخضع لتسيير شركة 

KKRلشركة ،.IVI-RMA Global S.L  و كذا الشركات التي توجد في ملكيتها و هي ، 

Valwealth و IVI Activos وUS PropCo. 

KKR  األصول البديلة و أسواق رأس المال و حلول التأمين. هي شركة استثمار عالمية تقدم حلول تدبير

 ولديها شركاء واالتمان واألصول العينيةصناديق االستثمار التي تستثمر في األسهم الخاصة  KKRترعى 

 استراتيجيون يديرون صناديق التحوط.

IVI-RMA م هي مجموعة عالمية مختصة في الخدمات الصحية و تنشط في مجال طب اإلنجاب و تقد

 المساعدة على اإلنجاب و الخدمات ذات الصلة في أوروبا و أمريكا.

 

  


