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 متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيـز اقتصادي بــالغ لمجلس المنافسة

 لشركة ةالمراقبة الحصري "Valoris Fund Equity"شركة تولي تخص 

"LAB Services Maroc"  من رأس المال 88 ما يقاربعبر اقتناء ٪

 المتعلقة به وحقوق التصويت

من المرسوم التطبيقي  10بحرية األسعار والمنافسة والمادة  المتعلق 104-12من القانون رقم  13طبقا للمادة 

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

 الموجهة من قبل األطراف.

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

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 

 .تعلق بحرية األسعار والمنافسةالم 104.12الصادر بتطبيق القانون رقم 

 

 :أسماء المقاوالت والمجموعات التي تنتمي إليها

 "Valoris Fund Equity" ركةش -

 "LAB Services Maroc"شركة  -

   

 :طبيعة العملية

 

  .الحصريةالمراقبة تولي  -

 

 :لقطاعات االقتصادية المعنيةا

 .(métrologie) القياس اتتقنيسوق  -

 

 :المعنيين من أجل إبداء مالحظاتهماألجل المحدد لألغيار 

 .2022 شتنبر26وينتهي هذا األجل يوم ، أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ 10 -
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 ملخص غير سري للعملية مسلم من قبل األطراف

وفقًا ألحكام الباب الرابع  المقترحة،مجلس المنافسة بشأن عملية التركيز  تبليغتم  ،2022 غشت 26في 

 األسعاربشأن حرية  2014 غشت 7 الصادر في 12-104)عمليات التركيز االقتصادي( من القانون رقم 

يستحوذ سوالذي بموجبه  ،2014ديسمبر  4الصادر في  652-14-2والمنافسة والمرسوم التنفيذي رقم 

 وحقوق التصويتمن رأس المال  ٪88على ما يقرب من  Fund Equity Valoris االستثمار صندوق

 .Lab Services Morocco ("LSM") التابعة ل

كالتالي:أنشطة الشركات المعنية هي   

خمسمائة مليون درهم  استثماراتهحجم  يبلغهو صندوق استثمار  : Valoris Equity Fund لبالنسبة 

على حصص في الشركات الصغيرة والمتوسطة  اقتناءدرهم مغربي( ويهدف إلى  500.000.000.00)

 .التي تتمتع بإمكانيات نمو قوية

 تنشط في::LSM شركةبالنسبة لـ

  الصناعية؛ لفحص الجودة ومعدات المختبراتتسويق معدات تقنية القياس 

  ،؛وتقنية القياساصالح المعدات الحاملة لعالمات تجارية متعددة 

  والجودةتوفير التكوين على تقنية القياس. 

 

 2022شتنبر  15حرر بالرباط بتاريخ 


