
     

 

 

 

 

 

ة س ف ا ن مل ا س  ل جمل غ  ال ــ  ب

 ختص اديـــول مرشوع معلية تركيـز اقتصـــح 

 "SAGARD SAS" من ِقبل رشكة " ADIT"  موعةجمل املشرتكةملراقبة تويل ا

 " Bpifrance Investissement "  رشكة و    

 
                                         

-14-652لتطبيقي رمق من املرسوم ا 10ملتعلق حبرية الأسعار واملنافسة واملادة ا 104-12من القانون رمق  13بقا للامدة طِ 

شارة العموم "ملخص العملية" أأدانه واذلي يتضمن املعلومات املوهجة من ق 2  طراف.بل الأ ، يضع جملس املنافسة رهن ا 

عداد هذه املعلومات من قِ  ئة ات، اخلاط ملعلوماهنا، ذكل أأن لك بل الأطراف املبلغة اليت تعترب وحدها املسؤوةل عوقد مت ا 

 أأو غري الصحيحة، اليت قد تش متل علهيا ال تعرب بتاات عن موقف جملس املنافسة حول العملية املرتقبة.

ن نرش هذا البالغ ال يفيد بأأن ملف التبليغ يعترب اكمال طبقا لأحاكم املادة  الصادر  2.14.652من املرسوم رمق  9ا 

 .املتعلق حبرية الأسعار واملنافسة 104.12بتطبيق القانون رمق 

 : املعنية أأسامء املقاوالت واجملموعات

  َشــركة" Sagard SAS " 

 َةرشك" Bpifrance Investissementَ"   

 َ" مجموعةADIT َ"  

 : طبيعة العملية

  املشرتكةتويل املراقبة. 

 :  القطاعات الاقتصادية املعنية

 الاستشارات اال سرتاتيجية  قطاع. 

بداء مالحظاهتمالأجل احملدد ال خبــــــ   : ار املعنيني من أأجل ا 

 10 2022يونيو 2يوم ، وينهتيي هذا الأجل أأايم ابتداء من اترخي نرش هذا البالغ. 

 مسمل من قبل الأطراف ص غري رسي للعمليةــــملخ



     

 

 

 Sagard رشكة دبرياليت ختضع لتدد من الصناديق من قبل ع ADIT ة العملية موضوع التبليغ يف تويل املراقبة املشرتكة جملموعتمتثل  

SAS    ىل صندوق خاضع ل   .Bpifrance Investissement رشكة تدبريابال ضافة ا 

 

لرأأسامل او يه تنشط يف جمال  ،الأسواق املالية هيئة متخصصة يف تدبري احملافظ املرخصة من قبل  Sagard SAS  رشكة -

 منايئ.الرأأسامل اال  معليات ذات الأثر املايل النوعي و كذا  ستامثرياال  الرأأسامل اال ستامثري و خاصة معليات 

 

- Bpifrance Investissement  و يه تقوم بشلك خاص ،الأسواق املالية هيئة مرخص لها من قبل تدبري رشكة 

 .Bpifrance Capital I رشكةو حتديدا  ADITذي املسامهة اال ستامثرية يف مجموعة صندوق املهين املتخصص ال  تدبريب 

 

 .الاستشارات اال سرتاتيجية  قطاع يف ADITمجموعة و تنشط  -

 


