
  

 

  يخص بــالغ لمجلس المنافسة

 Dr. ING. H.C.F PORSCHE من طرف " منشأة مشتركةخلق 

AKTIENGESLLSCHAFT" و " RED BULL GMBHوتولي "             

" Dr. ING. H.C.F PORSCHE AKTIENGESLLSCHAFT المراقبة "

 "RED BULL TECHNOLOGY LTD" شركة المشتركة على

 

من المرسوم  10المتعلق بحرية األسعار والمنافسة والمادة  104-12نون رقم من القا 13طبقا للمادة 

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

 يتضمن المعلومات الموجهة من قبل األطراف.

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

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

 العملية المرتقبة.

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

 والمنافسة. األسعارالمتعلق بحرية  104-12رقم لقانون الصادر بتطبيق ا

 العملية األولى المتعلقة بخلق منشأة مشتركة  .1
 

 : بالعملية األولى المعنية أسماء المقاوالت والمجموعات

  Dr. ING. H.C.F PORSCHE AKTIENGESLLSCHAFT شركة -

 .RED BULL GMBH شركة -

 :األولى العمليةطبيعة 

 .ةخلق منشأة مشترك -

 :األولى العمليةب المعنيةقطاعات االقتصادية ال

 وحدة طاقة.تطوير وتصنيع  -

 

 بالمئة من أسهم منشأة 50العملية الثانية المتعلقة باقتناء  .2
  

 :الثانيةبالعملية  المعنية أسماء المقاوالت والمجموعات

  Dr. ING. H.C.F PORSCHE AKTIENGESLLSCHAFT شركة -

 .RED BULL TECHNOLOGY LTD شركة -

 :الثانية العمليةطبيعة 

  المستهدفة شركةالمن أسهم  %50اقتناء  -

 الثانية: العمليةب المعنيةقطاعات االقتصادية ال

 .(Formule 1) 1تطوير وتصنيع الهيكل الحديدي لفورميال  -

 

 :مالحظاتهممن أجل إبداء  ينالمعني لألغياراألجل المحدد 

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



 األطرافمسلم من قبل ملخص غير سري للعملية 

 

عمليتين تهم  عملية تركيزمشروع ، توصل مجلس المنافسة بإشعار متعلق ب2022يوليوز  8 في

 Dr. ING. H.C.F PORSCHE" )أ( من طرف  منشأة مشتركة إنشاء (i)مترابطتين، وهما 

AKTIENGESLLSCHAFT"                      وهي شركة ألمانية فرعية مملوكة بالكامل لشركة ،

" VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT "  ب( شركة و( "RED BULL 

GMBH" وهي شركة خاضعة للقانون النمساوي وهي الشركة األم لمجموعة ،"RED BULL" ؛ 

 

 Dr. ING. H.C.F PORSCHE"  شركةتولي  (ii)أما العملية الثانية فتهم 

AKTIENGESLLSCHAFT"  من أسهم شركة " %50اقتناء RED BULL 

TECHNOLOGY LTD" فرعية خاضعة لقانون المملكة المتحدة ومملوكة خدمات ، وهي شركة

 ."RED BULL GMBH بالكامل لشركة "

 

 Dr. ING. H.C.F PORSCHEمن طرف "  انشاؤهاالتي سيتم  مشتركةالمنشأة ال

AKTIENGESLLSCHAFT" و شركة ، "RED BULL GMBH"،  ستطور وتصنع وحدة طاقة

 ."RED BULL TECHNOLOGY LTD لشركة "

 

ع الهيكل يوتصن تطوير ستعمل على"RED BULL TECHNOLOGY LTD كما أن شركة "

والتي تديرهما " Formule 1في سباقات " الناشطين، "RED BULLالحديدي ألحد فريقي شركة "

 .عبر شركة تابعة لها

 

 

 

2022 غشت 15حرر بالرباط بتاريخ   


