
Sprawozdanie końcowe funkcjonariusza ds. przesłuchań w sprawie COMP/M.3431 — Sonoco/
Ahlstrom

(zgodnie z art. 15 decyzji Komisji (2001/462/WE, EWWiS) z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie
zakresu uprawnień funkcjonariuszy ds. przesłuchań w niektórych postępowaniach z zakresu

konkurencji — Dz.U. L 162 z 19.6.2001, str. 21)

(2005/C 151/03)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dnia 18 maja 2004 r. do Komisji wpłynęło zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 4064/89
zgłoszenie planowanej koncentracji, w ramach której Sonoco Luxembourg S.à.r.l. (Luksemburg), należące
do Sonoco Products Company („Sonoco”, USA), oraz Ahlstrom Holding GmbH (Niemcy), należące do
Ahlstrom Corporation („Ahlstrom”, Finlandia) obejmuje wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Sonoco
— JV S.à.r.l. („JV”, Luksemburg), nowoutworzoną firmą stanowiącą wspólne przedsiębiorstwo.

Po zbadaniu dowodów przedstawionych przez strony w związku z planowaną koncentracją oraz po prze-
prowadzeniu badań rynku Komisja uznała, że koncentracja budziła poważne wątpliwości odnośnie do jej
zgodności ze wspólnym rynkiem i Porozumieniem EOG. Po przeprowadzeniu wstępnych badań rynku
uznano, że podjęte przez strony zobowiązania, zmieniające pierwotny plan koncentracji, nie były w stanie
na tym etapie rozwiać poważnych wątpliwości. W związku z tym Komisja wszczęła postępowanie zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia w sprawie łączenia przedsiębiorstw.

Dnia 6 sierpnia 2004 r. strony zaproponowały alternatywne zobowiązania zmieniające pierwotną propo-
zycję koncentracji, które zostały również poddane badaniom rynkowym. Dnia 25 sierpnia 2004 r. zapro-
ponowano kolejny szereg zobowiązań, które były bliższe pierwotnym zobowiązaniom przedstawionym w
pierwszej fazie postępowania. Po przeprowadzeniu na tym etapie szczegółowych analiz rynku oraz po
uzyskaniu od uczestników rynku odpowiedzi, odpowiednia służba Komisji uznała, że poważne wątpliwości
zostały usunięte. W związku z tym nie przesłano stronom pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń. Strony ani
inne przedsiębiorstwa nie zgłosiły funkcjonariuszowi ds. przesłuchań żadnych wątpliwości odnośnie do
przeprowadzonych badań rynkowych. Niniejsza sprawa nie wymaga specjalnego komentarza dotyczącego
prawa do ustnego złożenia wyjaśnień.

Bruksela, dnia 27 września 2004 r.
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