
 

 

 

 

 

 Dufry" شركة توليبــالغ لمجلس المنافسة متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيـز اقتصادي بشأن 

AG " للمراقبة الحصرية لشركة" Zuyogrill S.p.A " لشركة التابعة "Edizione S.p.A" 

نسبة ب " Edizione S.p.Aشركة "مساهمة  % من رأسمالها مقابل50,3 نسبة عبر اقتناء

 "Dufry AG" رأسمال شركة في% 25,25

 

من المرسوم  10المتعلق بحرية األسعار والمنافسة والمادة  104.12من القانون رقم  13طبقا للمادة 

، يضع مجلس المنافسة رهن إشارة العموم "ملخص العملية" أدناه والذي 2.14.652 التطبيقي رقم 

 يتضمن المعلومات الموجهة من قبل األطراف.

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

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

 العملية المرتقبة.

 2.14.652من المرسوم رقم  9م المادة إن نشر هذا البالغ ال يفيد بأن ملف التبليغ يعتبر كامال طبقا ألحكا

 .المتعلق بحرية األسعار والمنافسة 104.12الصادر بتطبيق القانون رقم 

 

 :أسماء المقاوالت والمجموعات التي تنتمي إليها

- " Dufry AG" 

- " Autogrill S.p.A " 

- " Edizione S.p.A " 

- " Schema Beta S.p.A " 

   

 :طبيعة العملية
  

 الحصريةتولي المراقبة  -
 

 

 :لقطاعات االقتصادية المعنيةا

بأماكن السفر كالمطارات، خدمات البيع بالتقسيط للمسافرين )خدمات بيع منتجات للمسافرين قطاع  -

 (محطات القطار، محطات إلركاب البحرية، باحات االستراحة

 

 :األجل المحدد لألغيار المعنيين من أجل إبداء مالحظاتهم

 .2022أكتوبر 31وينتهي هذا األجل يوم ، أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ 10 -
 

 

 



 

 

 

 

 

 ملخص غير سري للعملية مسلم من قبل األطراف

 

"  للمراقبة Dufry AGتولي شركة " تتمثل فيتوصل مجلس المنــافسـة بتـبليغ عن عملية تركيز اقتصادي 

 50,3عبر اقتناء نسبة"  Edizione S.p.A" التابعة لشركة " Zuyogrill S.p.Aالحصرية لشركة " 

رأسمال شركة  في% 25,25نسبة ب"  Edizione S.p.Aشركة " مساهمة% من رأسمالها مقابل 

""Dufry AG 

 لشركة أوطوغريل س.ب.أ Dufry AG ("Dufry") شركة دوفري أ.ج يتعلق هذا التبليغ باقتناء

Autogrill S.p.A . ("Autogrill") عبر مرحلتين :  

، 2022يوليوز  11التي تم قبولها بتاريخ  2022يوليوز  10أوال، بموجب اتفاقية توحيد مؤرخة في  .1

وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل من طرف   « Schema Beta S.p.A» بيتا  ستقوم شركة شيما

Edizione S.p.A ، لعائلة بينيتون شركة عائلية Benetton ،  في شركة 50.3البالغة مبادلة حصتها ٪ 

Autogrill  شركة ٪ في 25.25بحصة بدون رقابة البالغة Dufry و ؛ 

عرض مناقصة إلزامي بموجب قواعد اإلدراج  Dufry ستطلق شركة المقترحة، بعد تحقيق العملية 2 .

  Autogrill .المتبقية من شركة اإليطالية القتناء األسهم

  .المقترحةكنتيجة للعملية  Autogrill الحصرية على شركة وحدها المراقبة Dufry ستقتني شركة

هي مزود عالمي لخدمات األطعمة والمشروبات للمسافرين، في امتيازات السفر، بينما  Autogrill شركة

تجزئة عالمي لمنتجات السفر، والتي تبيع مجموعة من المنتجات بما في ذلك  هي بائع Dufry شركة

التبغ، األدب، لعب األطفال والمواد الغذائية ومنتجات  الكترونية، المجوهرات، الساعات،المالبس، اآلالت 

  .في امتيازات السفر -الحلويات الفاخرة المعدة لالستهالك خارج نقاط البيع 

 

 .2022أكتوبر  20 ختاريبالرباط في  حرر

 

 

 

 

 


