
  

( التي كانت EB Businessأنشطة كيماويات البناء )ء قتناايخص  بــالغ لمجلس المنافسة

 LSF11Skyscraper Investments شركة من طرف BASFمملوكة لمجموعة 

S.à.r.l (MB Solutions Investments S.à.r.l )حاليا 
 

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

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

 من قبل األطراف.

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

 لخاطئة أو غير الصحيحة، التي قد تشتمل عليها ال تعبر بتاتا عن موقف مجلس المنافسة حول العملية المرتقبة.ا

2-14-652رقم من المرسوم  9المادة  أحكامطبقا  كاماليعتبر  بأن ملف التبليغ يفيد الالبالغ إن نشر هذا   

 لمنافسة.وا األسعارالمتعلق بحرية  104-12رقم الصادر بتطبيق القانون 

 :األولىبالعملية  المعنية أسماء المقاوالت والمجموعات

 حالياLSF11Skyscraper Investments S.à.r.l  (MB Solutions Investments S.à.r.l ) شركة -

 .BASF ةمجموع -

 :األولى العمليةطبيعة 

 .تولي المراقبة الحصرية -

 :بالعملية األولى المعنيةقطاعات االقتصادية ال

 .الموجهة للبناء الكيماويةالمواد قطاع  -

 

 :مالحظاتهممن أجل إبداء  ينالمعني لألغياراألجل المحدد 

 .2022 اكتوبر 17 يوم األجلوينتهي هذا  ،البالغمن تاريخ نشر هذا  ابتداءأيام  10 -

 

 ملخص غير سري للعملية 

 LSF11Skyscraper Investments S.à.r.l (MB Solutionsشركة تتعلق العملية المرتقبة باقتناء 

Investments S.à.r.l )حاليا ( أنشطة كيماويات البناءEB Business التي كانت مملوكة لمجموعة )BASF. 

 

قرار موضوع  قد كانتدون تبليغ إلى مجلس المنافسة. و 2020 شتنبر 30بتاريخ  فعليا هذه العملية تم إنجازها

 . 2022 شتنبر 29بتاريخ  2022ق//101مجلس المنافسة رقم 

 

MB Solutions Investments S.à.r.l  هي شركة فرعية عير مباشرة لشركةStar Fund XI,L.P 

(LSFXI). 

 

Lone Star على الصعيد العالمي في أسواق  هي شركة استثمارية رائدة تقدم استشارات للصناديق التي تستثمر

على  1995نذ تأسيس صندوقها األول سنة م Lone Starتعمل و العقارات والمعدات واألصول المالية األخرى.

( مليار دوالر 85( صندوق أسهم خاصة يبلغ مجموعها ما يناهز خمسة وثمانين )21تسيير واحد وعشرين )

 أمريكي.

 
قبل اإلنجاز الفعلي للعملية، كانت تتكون الجهة المستهدفة من مجموع أنشطة كيماويات البناء التي كانت مملوكة 

ثل في تصميم وإنتاج وتسويق حلول كيميائية موجهة لقطاع البناء، خصوصا مضافات تمت ،BASFلمجموعة 

 .الخرسانة ومضافات االسمنت ومواد طالء االرضيات

 2022 أكتوبر 6بتاريخ  ،الرباطفي حرر 


