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ة س ف ا ن مل ا س  ل جمل غ  ال ــ  ب

 ختص يادـــمعلية تركيـز اقتصمرشوع ول ـــح 

،عرب اقتناء France NewCoاحلرصية لرشكة للمراقبة   ’’Mutares SE & Co. KGaa ’‘ شــركة تويل

   ذه ال خرية و حقوق التصويت املرتبطة بهسامل هأ  من ر   100%

 
                                        

، 2-14-652طبيقي رمق م الت من املرسو  10ة واملادة سر واملناف املتعلق حبرية ال سعا 104-12رمق  نونمن القا 13بقا للامدة ط  

شارة العموم "ملخص العملية" أ دانه واذلي يتضمن املعلومات  .ل طرافاملوهجة من قبل ا يضع جملس املنافسة رهن ا 

عداد هذه املعلومات من قبل ال طراف                         طئةات، اخلوماعلا املسؤوةل عهنا، ذكل أ ن لك املهدحاملبلغة اليت تعترب و  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 امل تطبيق الصادر ب  2.14.652من املرسوم رمق  9ادة ا 

 .رية ال سعار واملنافسةتعلق حبمل ا 104.12 رمق  القانون
 

لهيا أ سامء املقاوالت واجملموعات  :اليت تنمتي ا 

 شــركة " Mutares SE & Co. KGaa"  

 شــركة " France NewCo" 

 شــركة " Magna PT Bordeaux   SAS " 
 

 : طبيعة العملية

  رصيةاحلراقبة املتويل. 
 

 :  نيةقتصادية املع الا اعاتالقط

  نتاج  للمركبات اخلفيفة. يدوي ركةانقل حا 

 

بداء مالحظاهتمال جل احملدد    :لل غيار املعنيني من أ جل ا 

 10   2022 أ كتوبر 31  يوم يف ، وينهتيي هذا ال جلمن اترخي نرش هذا البالغ أ ايم ابتداء. 
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 مسمل من قبل ال طراف للعمليةص غري رسي ــــملخ
 

شعار متعلق مبرش  توصل لمراقبة ل’’  Mutares SE & Co. KGaa‘’ تويل شــركة تركزي هتم  يةوع معل جملس املنافسة ب 

 .Magna PT Bordeaux SAS ، ويه رشكة اتبعة لرشكة France NewCo لرشكةاحلرصية 

تالك ام يمتثل نشاطها يف و ،ال ملانية Mutares عةالقابضة جملمو يه الرشكة  Mutares SE & Co. KGAA رشكة

عادة هيلكهتا وتطويرهارشاكت اليت متال  يف مساهامت ملغرب من خالل يف ا Mutares تنشط مجموعة و .ر مبرحةل انتقالية وا 

 .، ويه مورد س يارات حللول نقل السوائل واخلمت ESF Industrial Solutions Group رشكة

 Magna PT Bordeaux SAS ة اتبعة لرشكةيه رشك Magna International Inc.  يارات عاملي مورد س  ، ويه

 .، أ ونتاريو ، كندا Aurora مقرها الرئييس يفقع ي

     Magna PT Bordeaux ، )الرشكة املس هتدفة( ، يه رشكة يف طور التأ سيس. س تقوم France NewCo رشكة

SAS  نتاهجا ىل كبات اخل ي للمر ناقل احلركة اليدو ل بنقل نشاط ا  دفة س هتة امل لرشكن يكون دلى ال .املس هتدفةرشكة ال فيفة ا 

 .أ ي أ نشطة يف املغرب Magna PT Bordeaux SAS أ و رشكة

نتاج انقل حركة يدوي للمركبات اخلفيفة عنية بلعمليةال نشطة امل   .يه ا 

 

  

 2022أكتوبر  20 ختاريب الرباط في حرر

 

 


