
 

 

 

 متعلـق بتبليغ مرشوع معلية تركيـز اقتصادي بــالغ جمللس املنافسة

صنع يقع مل   «MONDI UNCOATED FINE & KRAFT PAPER GMBH» رشكةاقتناء ختص 

  «.Burgo Group S.p.A»رشكة من طرف اململوك ، الإيطالية دوينويف مدينة 

-14-652من املرسوم التطبيقي رمق  10الأسعار واملنافسة واملادة املتعلق حبرية  104-12من القانون رمق  13طبقا للامدة 

شارة العموم "ملخص العملية" أأدانه واذلي يتضمن املعلومات املوهجة من قبل الأطراف.2  ، يضع جملس املنافسة رهن اإ

عداد هذه املعلومات من قبل الأطراف املبلغة اليت تعترب وحدها املسؤوةل عهنا، ذكل أأن لك املعلومات، اخلاطئة  وقد مت اإ

 أأو غري الصحيحة، اليت قد تش متل علهيا ل تعرب بتاات عن موقف جملس املنافسة حول العملية املرتقبة.

ن نرش هذا البالغ ل يفيد بأأن ملف التبليغ يعترب اكمال طبقا لأحاكم املادة  الصادر بتطبيق  2.14.652من املرسوم رمق  9اإ

 .رية الأسعار واملنافسةاملتعلق حب 104.12القانون رمق 

لهيا  :أأسامء املقاولت واجملموعات اليت تنمتي اإ

 ؛«MONDI UNCOATED FINE & KRAFT PAPER GMBH» كةرش  املقتين:الطرف  -

ي دوينو، إيطاليامصنع إنتاج  املس هتدف:الطرف  -
 

 .الورق الموجود ف

 :طبيعة العملية

 .احلرصية املبارشةاملراقبة  -

 :املعنيةلقطاعات الاقتصادية ا

 .الورق املياكنييك املطيل -

بداء مالحظاهتم  :الأجل احملدد للأغيار املعنيني من أأجل اإ
 .2022 ش تنرب 26وينهتيي هذا الأجل يوم ، أأايم ابتداء من اترخي نرش هذا البالغ 10

 ملخص غري رسي للعملية مسمل من قبل الأطراف

شعار متعلق مبرشوع معلية 2022ش تنرب  اتسعيف    ختص اقتناء رشكة تركزي اقتصادي ، توصل جملس املنافسة بإ

«MONDI UNCOATED FINE & KRAFT PAPER GMBH» ويه رشكة فرعية مملوكة لكيا من طرف رشكة ،

MONDI AG، نتاج الورق املوجود يف دوينو  .«Burgo Group S.p.A»ي متتلكه رشكة ، اذلالإيطالية ملصنع اإ

- MONDI  للتغليف مجموعة موندي منتًجا متاكماًل  تربجزء من مجموعة رشاكت دولية )مجموعة موندي(. تع يه 

 دوةل حول العامل. 30يف أأكرث من  مس تخدم 26.000 ناهزوالورق ويعمل هبا ما ي 

نتاج الواقع يف دوينو  - نتاج ت . ويه أأجري 220مرت مربع ويعمل به  620.000تبلغ مساحة مصنع الإ نشط حالًيا يف اإ

". Lightweight Coated Paper)" الورق املطيل اخلفيف بدقةوبلتحديد وتسويق الورق املياكنييك املطيل، 

"LWC )"والورق املطيل املتوسط "(Medium Weight Coated Paper" :"MWC .)" 

 

 2022ش تنرب  15حرر بلربط بتارخي 


