
 

 

 

 ةتعلق باقتناء شركت متعلـق بتبليغ عملية تركيـز اقتصادي بــالغ لمجلس المنافسة

"Compagnie Plastic Omnium SE"  لشركة  غير المباشرة الحصريةالمراقبة 

"HBPO Beteiligungsgesellschaft GmbH"  

 

من المرسوم التطبيقي  10والمادة المتعلق بحرية األسعار والمنافسة  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.

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

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

 العملية المرتقبة.

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

 .والمنافسةالمتعلق بحرية األسعار  104.12الصادر بتطبيق القانون رقم 

 

 :أسماء المقاوالت والمجموعات التي تنتمي إليها

 "؛Plastic Omnium GmbH"شركة  :بصفة مباشرة الجهة المقتنية  -

 ؛"Compagnie Plastic Omnium SEشركة "المقتنية بصفة غير مباشرة : الجهة  -

 ."HBPO Beteiligungsgesellschaft GmbHشركة " : الجهة المستهدفة -

  

 :العمليةطبيعة 
 

  .غير المباشرة الحصريةالمراقبة  تولي -
 

 

 :لقطاعات االقتصادية المعنيةا

 أجزاء الغيار للمركباتقطاع  -

 

 :األجل المحدد لألغيار المعنيين من أجل إبداء مالحظاتهم

 .2022 أكتوبر 20 وينتهي هذا األجل يوم، أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ 10 -

 

 

 للعملية مسلم من قبل األطرافملخص غير سري 

شركة هم اقتناء تاقتصادي،  عملية تركيزبمتعلق  بإشعارتوصل مجلس المنافسة ، 2022 شتنبر 30 في

"Compagnie Plastic Omnium SEلشركة " ،" المراقبة الحصرية غير المباشرة HBPO 

Beteiligungsgesellschaft GmbH" ة "شركل ، المملوكةHella GmbH & Co. KGaA". 

من أسهم رأس المال وحقوق التصويت المرتبطة  %66,67" نسبة Plastic Omniumتمتلك شركة "

من أسهم رأس المال وحقوق التصويت  %33,33نسبة " Hellaشركة "، بينما تمتلك "HBPO"بشركة 

  المرتبطة به.



 

 

 

" Plastic Omnium"من المراقبة المشتركة بين شركة  "HBPO"شركة على إثر العملية ستتغير رقابة 

 ."Plastic Omniumشركة "، إلى المراقبة الحصرية من طرف "HBPO"وشركة 

 "، وهي مجموعة عائلية مستقلة فاعلة على المستوى العالمي كمورد للسياراتPlastic Omniumشركة "

أساسا  ، وتنشط في سوق تطوير وتصنيع وتوريد المكونات واألنظمة للمركبات الخفيفةمن الدرجة األولى

تخزين الوقود وأوعية الهيدروجين واألنظمة المتكاملة المرتبطة  وأنظمةواقية الصدمات واألبواب الخلفية 

 به.

سوق تطوير وتصنيع وتوريد الواجهة  فيسوق الوحدات األمامية للمركبات، و، تنشط في "HBPO"شركة 

األمامية وحلول داخلية للسيارات )قمرة القيادة ووحدات التحكم المركزية( وحلول شحن السيارات الكهربائية 

 وكذا تطوير وتجميع وتزويد الوحدات األمامية.

 

 2022 أكتوبر 6حرر بالرباط بتاريخ 

 


