
     

 

 

 

 

 

ة س ف ا ن مل ا س  ل جمل غ  ال ــ  ب

 ختص اديـــول مرشوع معلية تركيـز اقتصـــح 

من قبل  هاع وفر  و " Penasanda Investment S.L.U" رشكة ل  تويل املراقبة احلرصية

عرب اقتناء هذه الأخرية  "  Rodenstock Beteiligungen Ausland GmbH"   رشكة

  .بطة بهوحقوق التصويت املرت  الأوىل رأأس مالموع جمل
 

                                         

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

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

عداد هذه املعلومات من ق   ئة ات، اخلاط ملعلومابل الأطراف املبلغة اليت تعترب وحدها املسؤوةل عهنا، ذكل أأن لك وقد 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 التب  الصادر  2.14.652من املرسوم رمق  9ليغ يعترب اكمال طبقا لأحاكم املادة ا 

 .املتعلق حبرية الأسعار واملنافسة 104.12بتطبيق القانون رمق 

 : املعنية أأسامء املقاوالت واجملموعات

  َشــركة" Rodenstock Beteiligungen Ausland GmbH  

 َةرشك" Penasanda Investment S.L.U َ"  ،"مبا يف ذكل رشكهتا الفرعية املغربية َ" Indo Maroc 

SARL  " 

  

 : طبيعة العملية

  احلرصيةتويل املراقبة. 

 :  القطاعات الاقتصادية املعنية

 صناعة وتوزيع العدسات  قطاع . 

بداء مالحظاهتمالأجل احملدد ال خبــــــ   : ار املعنيني من أأجل ا 

 10 2022يونيو 30يوم ، وينهتيي هذا الأجل غأأايم ابتداء من اترخي نرش هذا البال. 



     

 

 

 مسمل من قبل الأطراف ص غري رسي للعمليةــــملخ

% 100ل Rodenstock Beteiligungen Ausland GmbHستمتثل العملية املقرتحة يف اقتناء من طرف رشكة 

س بانية، مبا يف ذكل رشكهتا الفرعية Penasanda Investment S.L.Uمن رأأسامل رشكة   Indoاملغربية، رشكة ا 

Maroc SARL التاليني: رشكةاملفوتني ، اليت متارس نشاط صناعة وتوزيع العدسات، دلىE.V.L (Ergon Vehicle 

Look) SA رشكة ،Osquendo III (SCA) SICAR،  رشكةCrealux Innova SLU الس يد مصطفى ،

مارتينزي، الس يد هافيري سالرياس لويس، الس يد حسميدات زواين، الس يدة نواليا اكرس يا كونزالز، الس يد كزافيري فونطوفا 

لزوروداي لوبزي والس يدة اكتريينا لوزانو بنيتزي  .أأنريك فلورنسا أأورتزي، الس يد لويز ا 

 

 


