
 

 

 

 

تولي  تخص متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيـز اقتصادي بــالغ لمجلس المنافسة

شركة وفروعها من قبل   « Contabo Topco GmbH  » المراقبة الحصرية لشركة

« Constellation BidCo GmbH »  لشركة  فروعمملوكة بالكامل من قبل

« KKR & Co. Inc » 
 

من المرسوم التطبيقي  10المتعلق بحرية األسعار والمنافسة والمادة  12.104 من القانون رقم 13طبقا للمادة 

، يضع مجلس المنافسة رهن إشارة العموم "ملخص العملية" أدناه والذي يتضمن المعلومات 2-14-652رقم 

 الموجهة من قبل األطراف.

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

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 

 .المتعلق بحرية األسعار والمنافسة 104.12رقم  الصادر بتطبيق القانون

 

 :أسماء المقاوالت والمجموعات التي تنتمي إليها

 ؛" Constellation BidCo GmbH شركة " -

  ؛" KKR & Co. Inc شركة " -

  ؛" .Contabo Finco S.à r.l شركة " -

 ." Contabo Topco GmbH شركة " -

   
 :طبيعة العملية

 

  .المراقبة الحصريةتولي  -
 

 :القطاعات االقتصادية المعنية

 . سوق تقديم الخدمات السحابية -
 

 :األجل المحدد لألغيار المعنيين من أجل إبداء مالحظاتهم

 .2022 زيوليو 29وينتهي هذا األجل يوم ، أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ 10 -

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 ملخص غير سري للعملية مسلم من قبل األطراف

شركة وفروعها من قبل  Contabo Topco GmbHتتمثل الصفقة المزمع إنجازها في تولي مراقبة شركة 

Constellation BidCo GmbH  100، وهي شركة أحدثت خصيصا لهذا الغرض، ومملوكة بنسبة% 

موضوعة تحت مشورة وتسيير عدد لبعض الصناديق االستثمارية، ويتعلق األمر بشركات و/أو حسابات 

 (..KKR( والشركات التابعة لها )KKR&Co) KKRمن فروع شركة 

KKR  شركة استثمار عالمية تقدم حلول إدارة األصول البديلة وأسواق رأس المال وحلول التأمين. تدير

KKR ا شركاء صناديق االستثمار التي تستثمر في األسهم الخاصة واالئتمان واألصول العينية ولديه

 استراتيجيون يديرون صناديق التحوط.

Contabo  مزود عالمي للبنية التحتية السحابية ، بما في ذلكVPS / VDS  السحابية والسحابة المعدنية

المجردة وسحابة األلعاب والسحابة المسيرة للمقاوالت الصغرى والمتوسطة والمستهلكين المهنيين 

 ونية.والمطورين وممارسي األلعاب اإللكتر

 

2022يوليوز  15حرر بالرباط بتاريخ   

 

 


