
  

 

  يخص بــالغ لمجلس المنافسة

غير  الحصرية" المراقبة  COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE تولي شركة "

عن طريق اقتناء مجموع "  VARROC LIGHTING SYSTEMS " ةلشركالمباشرة 

 حصص رأسمالها و حقوق التصويت المرتبطة به

 

من المرسوم  10ر والمنافسة والمادة المتعلق بحرية األسعا 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.

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

ومات، الخاطئة أو غير الصحيحة، التي قد تشتمل عليها ال تعبر بتاتا عن موقف مجلس المنافسة حول المعل

 العملية المرتقبة.

2-14-652رقم من المرسوم  9المادة  أحكامطبقا  كاماليعتبر  بأن ملف التبليغ يفيد الالغ البإن نشر هذا   

 والمنافسة. سعاراألالمتعلق بحرية  104-12رقم الصادر بتطبيق القانون 

 

 :إليهاأسماء المقاوالت والمجموعات التي تنتمي 

 ؛" COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE " شركة:  الطرف المقتني -

 

 ."  VARROC LIGHTING SYSTEMS" شركة الطرف المستهدف : -

 

 :العمليةطبيعة 

 .غير المباشرة الحصريةتولي المراقبة  -

 

 المعنية:قطاعات االقتصادية ال

 .وتطوير أجزاء السياراتصناعة  -

 

 :مالحظاتهممن أجل إبداء  ينالمعني لألغياراألجل المحدد 

 .2022 يونيو 30 يوم األجلوينتهي هذا  ،البالغمن تاريخ نشر هذا  ابتداءأيام  10 -

 

 

 األطرافمسلم من قبل ملخص غير سري للعملية 

 

                               شركةاقتناء تهم  عملية تركيزمشروع ، توصل مجلس المنافسة بإشعار متعلق ب2022 يونيو 10 في

"COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE" شركة  مجموع أسهم رأسمالل                       

" VARROC LIGHTING SYSTEMS" ،اقتناء المراقبة الحصرية غير المباشرة على قسم  عبر

                لك فرعها في المغربذ ، بما في"VARROC""نظام اإلضاءة" التابع لشركة 

"VARROC LIGHTING SYSTEMS MOROCCO". 

 



على المستوى العالمي كمورد  فاعلةي مجموعة عائلية مستقلة "، وهPLASTIC OMNIUM" شركة

 في سوق تطوير وتصنيع وتوريد المكونات واألنظمة للمركبات الخفيفة. ، وتنشطللسيارات

 

أيضا في تنشط  "PLASTIC OMNIUM"شركة فإن ، "HBPO" ومن خالل الشركة المشتركة

تطوير وتصنيع وتوريد مقدمة السيارات وحلول داخلية للسيارات وحلول شحن السيارات الكهربائية وكذا 

 موجهة للسيارات الخفيفة.(، والFEMوتوريد الواجهة األمامية ) وتجميعتطوير 

 

، وهي عالميالمستوى ال ىلمجموعة تنشط ع "VARROC LIGHTING SYSTEMS"شركة 

 متخصصة في تطوير وتصنيع وتوريد إضاءة السيارات وخاصة المصابيح الخارجية للمركبات الخفيفة.


