
     

 

 

 

 

 

 

ة س ف ا ن مل ا س  ل جمل غ  ال ــ  ب

قتناء صندوق الاستامثر صخي اديـــول مرشوع معلية تركيـز اقتصـــح  املغريب  ا 

« Capmezzanin III » رأ سامل وحقوق التصويت رشكة من  %44,9 صةحل

« Comaner Distribution SARL » 
 

                                         

-14-652لتطبيقي رمق من املرسوم ا 10املتعلق حبرية ال سعار واملنافسة واملادة  104-12ون رمق من القان 13بقا للامدة ط  

شارة العموم "ملخص العملية" أ دانه واذلي يتضمن املعلومات املوهجة من ق 2  طراف.بل ال  ، يضع جملس املنافسة رهن ا 

عداد هذه املعلومات من ق   ئة ات، اخلاط ملعلوماحدها املسؤوةل عهنا، ذكل أ ن لك بل ال طراف املبلغة 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 املادة  الصادر  2.14.652من املرسوم رمق  9ا 

 .املتعلق حبرية ال سعار واملنافسة 104.12القانون رمق بتطبيق 

 : املعنية أ سامء املقاوالت واجملموعات

 صندوق الاستامثر " Capmezzanin III    " 

  شــركة" Comaner Distribution SARL" 

 : طبيعة العملية

  ةاحلرصيتويل املراقبة. 

 :  القطاعات الاقتصادية املعنية

 دية والاغدية الزراعيةصناعة الاغ  قطاع. 

بداء مالحظاهتمال جل احملدد ال خبــــــ   : ار املعنيني من أ جل ا 

 10 2022نونرب 14يوم ، وينهتيي هذا ال جل أ ايم ابتداء من اترخي نرش هذا البالغ. 

 



     

 

 

 

 مسمل من قبل ال طراف ص غري رسي للعمليةــــملخ

قتصادي توصل جملس املنافسة بتبليغ معلية تركزي  قتناء صندوق الاستامثر ختص ا   « Capmezzanin III »املغريب  ا 

 .»   Comaner » Distribution SARL من رأ سامل وحقوق التصويت الرشكة املغربية %44,9لنس بة 
 

خاضع للقانون املغريب، ومقره صندوق استامثر رأ سامل جامعي " هو CAPMEZZANINE IIIصندوق الاستامثر "

 .CDG Invest Growthتسري مؤسسة الاستامثر هذه من قبل رشكة  الرئييس يف ادلار البيضاء.

يه رشكة ذات مسؤولية حمدودة خاضعة للقانون املغريب، مقرها   « Comaner Distribution SARL »رشكة 

البيع و الرشاء تسويق والعموةل والوساطة ادلولية و ال الرئييس يف ادلار البيضاء. هذه الرشكة متخصصة بشلك رئييس يف 

 عية.والاس ترياد والتصدير وتوزيع مجيع املنتجات والسلع واملواد ، ال س امي يف الصناعات الغذائية والزرا

 

 2022نونرب  03حرر يف الرابط بتارخي 

 

 


