
     

 

 

 

 

 

ة س ف ا ن مل ا س  ل جمل غ  ال ــ  ب

 ختص اديـــول مرشوع معلية تركيـز اقتصـــح 

 Tenaz"   من قبل رشكة هاع وفر  و " SDX Energy Plc" رشكة ل  تويل املراقبة احلرصية

Energy Corp  " وحقوق التصويت  الأوىل رأأس مالموع عرب اقتناء هذه الأخرية جمل

  .املرتبطة به
 

                                         

-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 امل ئة ات، اخلاط ملعلومابل الأطراف املبلغة اليت تعترب وحدها املسؤوةل عهنا، ذكل أأن لك علومات من ق  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 التبليغ يعترب اكمال طبقا لأحاكم املا الصادر  2.14.652من املرسوم رمق  9دة ا 

 .املتعلق حبرية الأسعار واملنافسة 104.12بتطبيق القانون رمق 

 : املعنية أأسامء املقاوالت واجملموعات

  شــركة" Tenaz Energy Corp   " 

 ةرشك  "SDX Energy Plc  "  

 : طبيعة العملية

  احلرصيةتويل املراقبة. 

 :  القطاعات الاقتصادية املعنية

 الصناعات النفطية و الغازية. 

بداء مالحظاهتمالأجل احملدد ال خبــــــ   : ار املعنيني من أأجل ا 

 10 2022وزيل يو  07يوم ، وينهتيي هذا الأجل أأايم ابتداء من اترخي نرش هذا البالغ. 

 

 مسمل من قبل الأطراف ص غري رسي للعمليةــــملخ



     

 

 

شعار متعلق بعملية تركزي مبوجهبا قررت رشكة 2022وين يو  14يف   Tenaz، توصل جملس املنافسة ابململكة املغربية اب 

Energy Corp  رشاء أأسهم رشكةSDX Energy  عرب ترتيب تنفيذ خمطط للقانون اال جنلزيي(scheme 

implementation arrangement) تتكون العملية من .‘’ combination of shares ‘’  املقصود يف ابملعىن

 القانون اال جنلزيي. 

 

Tenaz Energy Corp  ويه رشكة مسامهة من القانون الكندي مدرجة يف سوق الأوراق املالية، والاكئنة يفSuite 

2500, 605 5th Ave SW, Calgary, Alberta حتت رمق ،RT0001 844950154 .وتعمل يف قطاع الطاقة 

 

SDX Energy Plc ال جنلزيي، قابضة جملموعة متخصصة يف قطاع الطاقة، واملسجةل يف ويه رشكة من القانون ا

 W1G، شارع ويلبيك، لندن، اململكة املتحدة، 38والاكئنة يف  11894102السجل التجاري و الرشاكت حتت رمق 

8DP 

 

س امي يف  يف السوق ادلويل، ال  Tenaz العملية املقرتحة ستسمح للمجموعتني تعزيز خربهتام التقنية وتوس يع حضور

 املغربية.   السوق

 

 


