
     

 

 

 

 

 

ة س ف ا ن مل ا س  ل جمل غ  ال ــ  ب

 ختص اديـــول مرشوع معلية تركيـز اقتصـــح 

  احلرصيةملراقبة ا "Sherwin-williams Company " رشكةتويل 

قتناء  " Industria Chimica Adriatica S.P.A لرشكة "  رأ ساملها وحقوق مجموع عرب ا 

 التصويت املرتبطة به

 
                                         

-14-652لتطبيقي رمق من املرسوم ا 10املتعلق حبرية ال سعار واملنافسة واملادة  104-12من القانون رمق  13بقا للامدة ط  

شارة العموم "ملخص العملية" أ دانه واذلي يتضمن املعلومات املوهجة من ق 2  طراف.بل ال  ، يضع جملس املنافسة رهن ا 

عداد هذه املعلومات من ق   ئة ات، اخلاط ملعلومابل ال طراف املبلغة اليت تعترب وحدها املسؤوةل عهنا، ذكل أ ن لك وقد مت ا 

 أ و غري الصحيحة، اليت قد تش متل علهيا ال تعرب بتاات عن موقف جملس املنافسة حول العملية املرتقبة.

ن نرش هذا البالغ ال يفيد بأ ن ملف التبليغ يعترب اكمال طبقا ل حاكم املادة  الصادر  2.14.652سوم رمق من املر  9ا 

 .املتعلق حبرية ال سعار واملنافسة 104.12بتطبيق القانون رمق 

 : املعنية أ سامء املقاوالت واجملموعات

  شــركة"Sherwin-williams Company  " 

  شــركة"Industria Chimica Adriatica S.P.A" 

 : طبيعة العملية

  ةاحلرصيتويل املراقبة. 

 :  القطاعات الاقتصادية املعنية

 نتاج الصباغة والطالء  قطاع  .ا 

بداء مالحظاهتمال جل احملدد ال خبــــــ   : ار املعنيني من أ جل ا 

 .2022أ كتوبر  3أ ايم ابتداء من اترخي نرش هذا البالغ، وينهتيي هذا ال جل يوم  10 -

 

 



     

 

 

 مسمل من قبل ال طراف ص غري رسي للعمليةــــملخ

تي بموجبها تعتزم اقتناء مجموع رأس المال االجتماعي وحقوقالعملية ال   Sherwin-Williams Company  كةبلغت شر   

(“ القتناءا ”) .Industria Chimica Adriatica S.p.A  المرتبطة به لشركة التصويت          

تهلكين، نيين والمصنعين والمسفي مجال إنتاج الصباغة و الطالء وتستهدف المه Sherwin-Williams Companyوتنشط شركة 

 السيما في أسواق أمريكا الشمالية ، أمريكا الجنوبية وبأوروبا 

   -Sherwin دولة 120اجير و تبسط نشاطها في  60.000حوالي  Sherwin-Williams Companyوتشغل شركة 

الزجاجي و ومسوق للتغليف الخشبي في ميدان الصناعة الكيماوية ومنتج فاعال Industria Chimica Adriaticaتعتبر شركة 

 .أساسا ولألغراض الصناعية

 

 2022 شتنبر 22حرر بالرباط بتاريخ 
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