
 

 

 

 

بــالغ لمجلس المنافسة متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيـز اقتصادي بشأن 

 Theramex Healthcare Topco " لشركةتولي المراقبة المشتركة 

Limited  " من طرف صندوق االستثمار "PAI Partners "ومن طرف  

 ."Carlyle"شركة 

 

من المرسوم  10األسعار والمنافسة والمادة  المتعلق بحرية 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.

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

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 

 .بحرية األسعار والمنافسةالمتعلق  104.12الصادر بتطبيق القانون رقم 

 

 :أسماء المقاوالت والمجموعات التي تنتمي إليها

- " PAI Partners" 

- " Carlyle" 

- " Theramex Healthcare Topco Limited " 

   
 :طبيعة العملية

 

  .تولي المراقبة المشتركة -
 

 :لقطاعات االقتصادية المعنيةا

 .ةيالصح الخدمات -

 

 :من أجل إبداء مالحظاتهم األجل المحدد لألغيار المعنيين

 .2022ماي  26وينتهي هذا األجل يوم ، أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ 10 -
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ملخص غير سري للعملية مسلم من قبل األطراف

 

 Theramex Healthcare لشركةالمراقبة المشتركة  توليتوصل مجلس المنــافسـة بتـبليغ مفـاده   

Topco Limited  وشركاتها الفرعية المباشرة وغير المباشرة المملوكة بالكامل"Theramex " من

شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة وهي  .PAI Partners S.A.R.Lالصناديق التي تديرها طرف 

PAI Partners S.A.S   جنبًا إلى جنب مع جميع الشركات التابعة لها والشركات التابعة الخاضعة للرقابة

، Carlyle Group، التي تتحكم فيها الصناديق التي تديرها مجموعة  .CEP V S.A.R.Lات ومشارك

Inc.  الشركات التابعة لها و 

 :األطراف المعنية بهذه العملية

 

- PAI Partners  هي شركة أسهم خاصة تدير عددًا من الصناديق التي تستثمر في خدمات األعمال

 ، واألغذية والمستهلكين ، وقطاعات الصناعة والرعاية الصحية العامة.

 

- Carlyle  هي شركة عالمية إلدارة األصول البديلة يتم تداولها علنًا وتستثمر عالميًا في فئات أصول

 مختلفة.

 

- Theramex دوية عالمية متخصصة في صحة المرأة ، مع التركيز على وسائل منع هي شركة أ

 الحمل والخصوبة وانقطاع الطمث وهشاشة العظام.

 


