
 

 

 

 

 بــالغ لمجلس المنافسة متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيـز اقتصادي

                         لشركة  المراقبة الحصرية ".Rovensa S.A" شركة  تولي تخص

" de CV Kimek Cosmocel S.A." أسهم من  %100  عبر اقتناء  نسبة

 وحقوق التصويت المرتبطة به. هرأسمال

 

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

، يضع مجلس المنافسة رهن إشارة العموم "ملخص العملية" أدناه والذي يتضمن المعلومات 652.14.2رقم 

 الموجهة من قبل األطراف.

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

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 104.12صادر بتطبيق القانون رقم ال

 

 :تي تنتمي إليهالأسماء المقاوالت والمجموعات ا

 

 ."Kimek Cosmocel S.A. de CV "ركة ش -

 .".Rovensa S.A "شركة  -

 ."Partners Group AGشركة " -

 ." Bridgepoint Group Holdings Limited"شركة  -

   

 :العمليةطبيعة 
 

  .تولي المراقبة الحصرية -

 

 لقطاعات االقتصادية المعنية:ا

 .الصحة النباتيةقطاع منتجات  -

 

 :األجل المحدد لألغيار المعنيين من أجل إبداء مالحظاتهم

 

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

 

 

 

 



 

 

 

 مسلم من قبل األطرافملخص غير سري للعملية 

 

 ".Rovensa S.A عن عملية تركيز اقتصادي يتعلق بتولي شركة "توصل مجلس المنــافسـة بتـبليغ 

 Trade Corporation شركةلشركتها التابعة ٪ وعبر 0.01مباشرةً بنسبة (المراقبة الحصرية 

International SAU    المملوكة بطريقة غير مباشرة لصناديق االستثمارية التي يتم  99بنسبة ،)%

ومن  "Bridgepoint Group Holdings Limited" لـإخطارها و/ أو إدارتها من قبل الشركات التابعة 

أو   "Partners Group AG"   قبل بعض الصناديق االستثمارية التي يتم إخطارها و/أو إدارتها بواسطة

 ." Kimek Cosmocel S.A. de CV" لشركةت التابعة لها ، الشركا

 

مباشرة القبة الحصرية غير اعلى المر  Bridgepoint و Partners Group نتيجة لهذه الصفقة، ستحصل

  .Rovensa S.A . من خالل  Kimek Cosmocel S.A. de CV على شركة

 

 العملية:األطراف المعنية بهذه 

 

- "Kimek Cosmocel S.A. de CV "  هي مجموعة مكسيكية تعمل بشكل أساسي في إنتاج وبيع

، مع ةالزراعيالتغذية المتخصصة وحماية المحاصيل والمواد المساعدة للصناعة  وتوزيع منتجات

منتجاتها في جميع أنحاء  وتوزعتبيع  والتي المتخصصة والمواد المساعدة، التركيز على منتجات التغذية

 المتحدة األمريكية. المكسيك والواليات في وباألخصالعالم 

 

 - "Rovensa S.A. "  هي مزود عالمي لحلول إدارة دورة حياة المحاصيل المختلفة. تعمل في المقام

وتسويق التغذية المتخصصة وحماية المحاصيل والمنتجات المساعدة من خالل العديد  األول في تصنيع

 يًضا المشورة الفنية للعمالء.أ Rovensa تقدم .من العالمات التجارية

 

- "Partners Group"  ا رشركة إلدارة االستثمار في األسواق الخاصة مسجلة ومقرها في سويسهي

مليار دوالر أمريكي من األصول الخاضعة لإلدارة في مجاالت الملكية الخاصة  127ولديها أكثر من 

المستثمرين " Partners Group" . توفروالديون الخاصة الخاصة ت الخاصة والبنية التحتيةاوالعقار

إلى أصول السوق الخاصة مع مجموعة واسعة من  المؤسسيين الدوليين الذين يسعون للوصول المباشر

 المستثمرين. صناديق االستثمار والمحافظ المصممة خصيًصا الحتياجات

 

- "Bridgepoint Group"  ، مليار  33أكثر من  تسيرالتي يقع مقرها الرئيسي في المملكة المتحدة

 6 باعتمادهافي استثمار األصول الخاصة في السوق المتوسطة ،  وتنشط،  يورو من األصول

عبر األسهم الخاصة واالئتمان الخاص ومنصة في جميع أنحاء أوروبا  استثمار متميزة اتاستراتيجي

 وآسيا.وأمريكا الشمالية 

 

2022يوليوز  15حرر بالرباط بتاريخ   

 


