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(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 10 lipca 2006 r.

uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia
EOG

(Sprawa COMP/M.4000 – INCO/Falconbridge)

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3052)

(Jedynie wersja w języku angielskim jest autentyczna)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/163/WE)

Dnia 4 lipca 2006 r. Komisja przyjęła decyzję w sprawie połączenia przedsiębiorstw na podstawie
rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji
przedsiębiorstw (1), w szczególności art. 8 ust. 2 tego rozporządzenia. Nieopatrzony klauzulą poufności
pełny tekst decyzji w autentycznej wersji językowej postępowania oraz w językach roboczych Komisji
można znaleźć na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji pod następującym adresem:
http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I. STRESZCZENIE

(1) Niniejsza sprawa dotyczy przejęcia przez przedsiębior-
stwo Inco Limited („Inco”, Kanada) przedsiębiorstwa
Falconbridge Limited („Falconbridge”, Kanada). Oba
przedsiębiorstwa prowadzą działalność na całym świecie
w zakresie wydobycia, przetwarzania, rafinacji
i sprzedaży szeregu produktów z niklu, miedzi, kobaltu
i metali szlachetnych.

(2) Inco jest międzynarodowym przedsiębiorstwem wydoby-
wczym prowadzącym działalność głównie w zakresie
wydobycia, przetwarzania, rafinacji i sprzedaży szeregu
produktów z niklu, miedzi, kobaltu i metali szlachetnych,
jak również produktów na bazie siarki. Światowa
sprzedaż Inco w roku 2004 wyniosła 3 439 mln EUR.
Działalność Inco skupia się głównie na niklu, którego
sprzedaż stanowiła 83 % całkowitej sprzedaży, podczas
gdy miedź stanowiła 9 %, kobalt 1 %, a metale szlachetne
5 % całkowitej sprzedaży przedsiębiorstwa.

(3) Falconbridge jest międzynarodowym przedsiębiorstwem
wydobywczym prowadzącym działalność głównie
w zakresie wydobycia, przetwarzania, rafinacji
i sprzedaży szeregu produktów z niklu, miedzi, kobaltu,

ołowiu, cynku, aluminium i metali szlachetnych, jak
również produktów na bazie siarki. Wartość globalnej
sprzedaży przedsiębiorstwa w 2004 r. wyniosła 5 610
mln EUR. Połowa sprzedaży przedsiębiorstwa była zwią-
zana z miedzią, 26 % z niklem, 14 % z aluminium, 6 %
z cynkiem, a 2 % z kobaltem.

(4) Dnia 11 października 2005 r. przedsiębiorstwo Inco
ogłosiło zamiar przejęcia, w drodze oferty publicznej,
wszystkich znajdujących się w obrocie akcji przedsiębior-
stwa Falconbridge. W ramach proponowanej transakcji
Inco uzyska wyłączną kontrolę nad Falconbridge.
Dlatego też transakcja ta stanowi koncentrację
w rozumieniu art.3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia
w sprawie łączenia przedsiębiorstw. Zgłoszona operacja
stanowi zatem koncentrację.

(5) Badanie rynku wykazało, iż transakcja w zgłoszonej
wersji w znaczący sposób przeszkodziłoby skutecznej
konkurencji na rynku dostaw niklu dla przemysłu galwa-
nicznego i galwanoplastycznego w EOG oraz na global-
nych rynkach dostaw niklu o wysokiej czystości do
celów wytwarzania nadstopów/nadstopów wykorzysty-
wanych w produkcji ważnych elementów związanych
z bezpieczeństwem oraz na potrzeby dostaw kobaltu
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o wysokiej czystości do celów wytwarzania nadstopów
wykorzystywanych w produkcji ważnych elemen-
tów urządzeń związanych z bezpieczeństwem.
W następstwie koncentracji nowy podmiot stałby się
zdecydowanie największym w EOG dostawcą produk-
tów z niklu dla przemysłu galwanicznego
i galwanoplastycznego oraz prawie monopolistą
w zakresie dostaw niklu o wysokiej czystości do celów
wytwarzania nadstopów oraz kobaltu o wysokiej czys-
tości do celów wytwarzania nadstopów wykorzystywa-
nych w produkcji ważnych elementów związanych
z bezpieczeństwem. Badanie wykazało, iż nowy podmiot
miałby możliwość oraz motywację do podnoszenia cen
na tych rynkach wobec braku jakichkolwiek znaczących
ograniczeń konkurencyjnych. Ustalono również, że
korzyści związane z wydajnością, wynikające
z proponowanej transakcji, nie przyniosłyby najprawdo-
podobniej korzyści bezpośrednio konsumentom, a co za
tym idzie nie przeciwdziałałyby negatywnemu oddziały-
waniu na konkurencję.

(6) W celu zaradzenia obawom o konkurencję, ujawnionym
w trakcie postępowania, dnia 16 marca 2006 r. strony
przedłożyły pakiet zobowiązań. Po rozległych dyskusjach
z Komisją strony następnie przedstawiły zmieniony
pakiet zaradczy dnia 5 kwietnia 2006 r. Zmieniony
pakiet zaradczy został poddany próbie rynkowej
z udziałem stron trzecich. Dnia 7 czerwca 2006 r. strony
przedłożyły zmieniony pakiet zaradczy. Następnie zobo-
wiązania zostały nieco zmienione. Ostateczną wersję
strony przedłożyły dnia 26 czerwca 2006 r.

(7) W ostatecznych zobowiązaniach przedłożonych przez
strony zobowiązują się one do zbycia rafinerii Nikkelverk
przedsiębiorstwa Falconbridge w Norwegii wraz
z powiązanymi aktywami („zbywana działalność”) przed-
siębiorstwu prowadzącemu działalność w zakresie wydo-
bycia lub przetwarzania posiadającemu wystarczające
zasoby niklu do podtrzymania rentowności rafinerii.
Ponadto dnia 7 czerwca 2006 r. przedsiębiorstwo
Falconbridge zawarło wiążącą umowę
z przedsiębiorstwem LionOre Mining International Ltd
(„LionOre”) dotyczącą sprzedaży zbywanej działalności.
Dnia 7 czerwca 2006 r. strony zwróciły się do Komisji
o zatwierdzenie przedsiębiorstwa LionOre jako odpo-
wiedniego nabywcę zbywanej działalności. Komisja
wierzy, iż przedsiębiorstwa te są w stanie rozwiązać
problemy związane z konkurencją, wynikające
z transakcji, oraz iż przedsiębiorstwo LionOre jest odpo-
wiednim nabywcą zbywanej działalności.

(8) W związku z powyższym proponuje się przyjęcie decyzji
zatwierdzającej, zawierającej warunki i zobowiązania
zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie
łączenia przedsiębiorstw.

II. UZASADNIENIE

1. Właściwe rynki produktowe

(9) Proponowana transakcja dotyczy sektorów niklu
i kobaltu. Strony utrzymują, iż właściwymi rynkami

produktowymi są rynki dostaw niklu i dostaw kobaltu.
Jednakże badanie rynku wykazało w sposób jasny, że
należy określić właściwe rynki produktowe niklu
i kobaltu według końcowych zastosowań. Po pierwsze,
zapotrzebowanie różni się znacząco w zależności od
końcowego zastosowania, szczególnie jeżeli chodzi
o czystość, rozmiar i kształt produktów, wymogi
w zakresie dostaw oraz strukturę popytu; po drugie,
producenci niklu specjalizują się w znacznej mierze
w dostarczaniu pewnych zastosowań końcowych; a po
trzecie, okazuje się, że ceny produktów gotowych z niklu
różnią się w zależności od zastosowania.

(10) Badanie rynku potwierdziło, że właściwymi rynkami
produktowymi są następujące rynki:

i) rynek dostaw niklu dla przemysłu galwanicznego
i galwanoplastycznego;

ii) rynek dostaw niklu o wysokiej czystości do celów
wytwarzania nadstopów/nadstopów wykorzystywa-
nych w produkcji ważnych elementów związanych
z bezpieczeństwem;

iii) rynek dostaw kobaltu o wysokiej czystości do celów
wytwarzania nadstopów wykorzystywanych
w produkcji ważnych elementów związanych
z bezpieczeństwem.

A. Rynek dostaw niklu dla przemysłu galwanicznego
i galwanoplastycznego

(11) Proces galwanizacji jest wykorzystywany do pokrywania
przedmiotu pożądanym metalem poprzez przepusz-
czenie prądu elektrycznego przez odpowiedni roztwór
(elektrolit). Galwanoplastyka umożliwia pokrycie różnych
rodzajów form kształtami lub cienkimi warstwami
metalu.

(12) Badanie rynku wykazało, iż jedynie konkretne produkty
gotowe z niklu mogą być wykorzystywane do galwani-
zacji i galwanoplastyki. Klienci produktów galwanizowa-
nych mają konkretne wymagania pod względem czys-
tości, kształtu i pakowania. Sprzedaż produktów
z niklu używanych do galwanizacji i galwanoplastyki
odbywa się zwykle za pośrednictwem dystrybutorów.
Badanie rynku wykazało, że fragmentaryczna struktura
popytu oznacza potrzebę utworzenia i utrzymywania
przez dostawcę niklu sieci dystrybutorów sprzedaży.

(13) Z perspektywy podaży nie wszyscy dostawcy niklu mają
zdolność dostarczania produktów z niklu dla przemysłu
galwanizacyjnego i galwanoplastycznego, a niektórzy
producenci, w szczególności strony, opracowali
konkretne produkty dla tego końcowego zastosowania.
Dostawca niklu, który nie prowadzi jeszcze działalności
w branży, musiałby poczynić znaczne inwestycje, aby
móc dostarczać szeroki wachlarz produktów z niklu
wykorzystywanych w zastosowaniach galwanizacyjnych
i galwanoplastycznych.
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(14) Ponadto wewnętrzne dokumenty stron również wskazują
na istnienie odrębnego rynku produktowego,
z odrębnymi strategiami ustalania cen i marketingu od
pozostałych zastosowań niklu.

B. Rynek dostaw niklu o wysokiej czystości do celów wytwa-
rzania nadstopów/nadstopów wykorzystywanych w produkcji
ważnych elementów związanych z bezpieczeństwem

(15) Nadstopy używane są w zastosowaniach wymagających
pracy w środowiskach o wysokiej temperaturze
i wysokim obciążeniu. Takie zastosowania dotyczą
w szczególności sektorów lotnictwa, energetyki
i medycyny. Szczególną kategorią nadstopów są
nadstopy wykorzystywane w produkcji ważnych
elementów obrotowych związanych z bezpieczeństwem,
na przykład w łopatkach silników turbinowych oraz
tarczach do samolotów odrzutowych.

(16) Badanie rynku wykazało, iż nie wszystkie produkty
gotowe z niklu pochodzące od dowolnego dostawcy
mogą być używane zamiennie do produkcji nadstopów,
a odsetek ten jest jeszcze mniejszy w przypadku
nadstopów wykorzystywanych w produkcji ważnych
elementów związanych z bezpieczeństwem ze względu
na wymaganą wysoką czystość niklu (bardzo niski
poziom zanieczyszczeń i elementów śladowych) oraz
potrzebę certyfikacji i identyfikacji pochodzenia.

(17) Jeżeli chodzi o substytucyjność podaży, nie wszyscy
producenci niklu są w stanie wytworzyć wysokiej czys-
tości nikiel, który byłby odpowiedni do produkcji
nadstopów/nadstopów wykorzystywanych w produkcji
ważnych elementów związanych z bezpieczeństwem.
Porównanie specyfikacji produktów gotowych z niklu
pochodzących od szeregu dostawców oraz specyfikacji
wymaganych przez szereg wytwórców nadstopów
dowodzi, iż tylko niewielka liczba dostawców, w tym
także strony, jest w stanie wytworzyć produkty gotowe
z niklu o wystarczającej czystości, które mogłyby
sprostać specyfikacjom producentów nadstopów. Badanie
rynku ujawniło również, że istniały poważne bariery
wejścia na ten rynek produktowy.

C. Rynek dostaw kobaltu o wysokiej czystości do celów wytwa-
rzania nadstopów wykorzystywanych w produkcji ważnych
elementów związanych z bezpieczeństwem

(18) Szczególnym zastosowaniem końcowym kobaltu jest
produkcja nadstopów, z których szczególną kategorię
stanowią nadstopy wykorzystywane w produkcji
ważnych elementów związanych z bezpieczeństwem.
Nadstopy to jedno z głównych końcowych zastosowań
kobaltu i stanowią one 20–25 % całkowitego popytu na
kobalt.

(19) Badanie rynku wykazało, że nie wszystkie produkty
z kobaltu odpowiednie do użycia w nadstopach spełniają
specyfikacje odnośnie do wysokiej czystości kobaltu dla
nadstopów używanych w zastosowaniach o decydującym
znaczeniu dla bezpieczeństwa. Istnieje szczególne zapo-
trzebowanie na wysokiej czystości kobalt – określony
jego dokładnym składem chemicznym oraz niskim
poziomem zanieczyszczeń – wykorzystywany do
produkcji nadstopów wykorzystywanych w produkcji

ważnych elementów związanych z bezpieczeństwem.
Producenci nadstopów wykorzystywanych w produkcji
ważnych elementów związanych z bezpieczeństwem
nie mogą jako substytutów użyć jakiegokolwiek innego
produktu z kobaltu o niższej jakości oraz/lub innym
składzie chemicznym.

2. Właściwe rynki geograficzne
(20) Badanie rynku potwierdziło, że właściwymi rynkami

geograficznymi są następujące rynki:

i) rynek dostaw produktów z niklu dla przemysłu
galwanicznego i galwanoplastycznego posiada regio-
nalny wymiar geograficzny (EOG);

ii) niklu o wysokiej czystości do celów wytwarzania
nadstopów/nadstopów wykorzystywanych w
produkcji ważnych elementów związanych
z bezpieczeństwem posiada ogólnoświatowy wymiar
geograficzny;

iii) rynek dostaw kobaltu o wysokiej czystości do celów
wytwarzania nadstopów wykorzystywanych w pro-
dukcji ważnych elementów związanych
z bezpieczeństwem posiada ogólnoświatowy wymiar
geograficzny.

3. Rynki, których dotyczy sprawa
A. Rynek dostaw produktów z niklu dla przemysłu galwanicz-

nego i galwanoplastycznego
(21) W następstwie transakcji przedsiębiorstwo New Inco

stanie się zdecydowanie największym dostawcą
produktów z niklu dla przemysłu galwanicznego
i galwanoplastycznego, mając łączny udział w rynku
EOG wynoszący 70–80 % oraz sprzedaż przewyższającą
pięciokrotnie obroty jego najbliższego konkurenta (1).

(22) Badanie rynku wykazało, że pozostali producenci niklu
dla przemysłu galwanicznego i galwanoplastycznego nie
mogą wywierać konkurencyjnej presji na przedsiębior-
stwie New Inco, bądź to z powodu braku wystarczającej
zdolności i odpowiedniej technologii, bądź też z powodu
tego, iż nie prowadzą działalności w ramach EOG.
Dystrybutorzy i klienci potwierdzili, że jedynym alterna-
tywnym dostawcą dla przedsiębiorstwa New Inco byłoby
przedsiębiorstwo OMG. Jednakże problemy OMG
z pozyskiwaniem półproduktów („surowca zasilającego”)
oraz jego umowa o opłatach z Inco znacząco ograniczają
presję konkurencyjną, jaką OMG mogłoby wywrzeć na
New Inco.

(23) Wewnętrzne dokumenty dostarczone przez strony wska-
zują również, że Inco i Falconbridge są bezpośrednimi
konkurentami w branży dostaw produktów z niklu dla
przemysłu galwanicznego i galwanoplastycznego. Co
więcej, dokumenty te potwierdzają również, że strony
są motorami rynku, dysponując najszerszym asorty-
mentem produktów z niklu dla przemysłu galwanicz-
nego i galwanoplastycznego (różne kształty i rozmiary)
oraz markami, które cieszą się wyjątkową opinią na
rynku (markami „niezastąpionymi”).
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(24) Przedsiębiorstwo New Inco stanie się zatem jedynym
dostawcą zdolnym do zaoferowania jedynego w swoim
rodzaju asortymentu produktów dla przemysłu galwa-
nicznego i galwanoplastycznego. W następstwie tran-
sakcji przedsiębiorstwo New Inco będzie zatem miało
zdolność jednostronnego podnoszenia cen na produkty
z niklu przy ograniczonej presji konkurencyjnej ze
strony jakichkolwiek istniejących lub potencjalnych
dostawców produktów z niklu dla przemysłu galwanicz-
nego i galwanoplastycznego.

B. Rynek dostaw niklu o wysokiej czystości do celów wytwa-
rzania nadstopów/nadstopów wykorzystywanych w produkcji
ważnych elementów związanych z bezpieczeństwem

(25) Przedsiębiorstwo New Inco stanie się zdecydowanie
największym i prawie monopolistycznym dostawcą
wysokiej czystości niklu używanego w nadstopach przy
udziale w rynku globalnym wnoszącym 80–95 %.
Konkurencję na rynku nadstopów napędzała
w zasadniczej mierze rywalizacja pomiędzy Inco
i Falconbridge. Pozycja New Inco będzie bardzo silna,
gdyż żaden dostawca niklu nie jest lub nie będzie
w stanie sprostać wyjątkowej sile New Inco w zakresie
jakości produktu, zdolności produkcyjnych i opinii na
rynku dostaw wysokiej czystości niklu wykorzystywa-
nego do produkcji nadstopów/nadstopów używanych
w elementach urządzeń o decydującym znaczeniu dla
bezpieczeństwa. Większość producentów i klientów
nadstopów wyraziło obawy co do transakcji, która
zredukuje liczbę dostawców wysokiej czystości niklu
z trzech do dwóch, pozostawiając New Inco
w zasadzie jedynie wobec przedsiębiorstwa Eramet.

(26) Biorąc pod uwagę istotne znaczenie barier wejścia na
rynek wysokiej czystości niklu (potwierdzone znacząco
nieobecnością innych podmiotów przynajmniej przez
ostatnie dziesięć lat), ograniczenia w przyszłych poczy-
naniach New Inco, narzucone przez potencjalną konku-
rencję, będą prawdopodobnie minimalne. W wyniku
połączenia New Inco będzie w stanie jednostronnie
podnosić ceny wysokiej czystości niklu, szczególnie że
popyt na wysokiej czystości nikiel szybko się zwiększa,
a podaż wysokiej czystości niklu jest niezwykle deficy-
towa ze względu na ograniczenia zdolności produkcyj-
nych, z jakimi borykają się inni dostawcy.

C. Rynek dostaw kobaltu o wysokiej czystości do celów wytwa-
rzania nadstopów wykorzystywanych w produkcji ważnych
elementów związanych z bezpieczeństwem

(27) Przedsiębiorstwo New Inco stanie się prawie monopolis-
tycznym dostawcą wysokiej czystości kobaltu do
produkcji nadstopów używanych w zastosowaniach
o decydującym znaczeniu dla bezpieczeństwa. Podobnie
jak w przypadku rynku dostaw wysokiej czystości niklu,
konkurencja na rynku dostaw wysokiej czystości kobaltu
wykorzystywanego w nadstopach używanych
w elementach urządzeń o decydującym znaczeniu dla
bezpieczeństwa jest napędzana rywalizacją pomiędzy
Inco i Falconbridge.

(28) Pozycja New Inco będzie bardzo silna, gdyż bardzo
niewielu dostawców wytwarza wysokiej czystości kobalt
spełniający surowe specyfikacje producentów nadstopów

używanych w zastosowaniach o decydującym znaczeniu
dla bezpieczeństwa. Badanie rynku wykazało, że żaden
inny producent kobaltu nie jest lub nie będzie w stanie
sprostać wyjątkowej sile New Inco w zakresie wysokiej
czystości i spójnej jakości produkcji kobaltu, zdolności
produkcyjnych i opinii na rynku dostaw wysokiej czys-
tości kobaltu wykorzystywanego do produkcji
nadstopów używanych w elementach urządzeń
o decydującym znaczeniu dla bezpieczeństwa. A zatem
żaden inny producent kobaltu nie będzie w stanie
wywierać jakiejkolwiek konkurencyjnej presji na New
Inco.

(29) Istnieją znaczne bariery wejścia na rynek wysokiej czys-
tości kobaltu odpowiedniego do produkcji nadstopów
używanych w zastosowaniach o decydującym znaczeniu
dla bezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę istotne znaczenie
tych barier, ograniczenia w przyszłych poczynaniach
New Inco narzucone przez potencjalną konkurencję
będą prawdopodobnie minimalne. W wyniku połączenia
zatem New Inco będzie w stanie jednostronnie podnosić
ceny produktów wykonanych z wysokiej czystości
kobaltu wymaganych do produkcji nadstopów używa-
nych w zastosowaniach o decydującym znaczeniu dla
bezpieczeństwa.

D. Ograniczenie globalnej podaży niklu

(30) Niektóre strony trzecie twierdziły, że New Inco miałoby
możliwość i motywację do opóźniania części swych
projektów wydobycia niklu, w szczególności projektu
Koniambo oraz że to miałoby wpływ na ceny niklu na
Londyńskiej Giełdzie Metali (LME). Jednakże badanie
rynku wykazało, że New Inco nie byłoby gospodarczo
zainteresowane ani w opóźnianiu projektu wydobycia
będącego na zaawansowanym etapie (na etapie rozwoju
lub podjętych zobowiązań) z powodu poniesionych
znacznych kosztów finansowych ani w opóźnianiu
projektu wydobycia znajdującego się we wczesnym
stadium (potencjalnego projektu), gdyż korzyści takiego
posunięcia, jeżeli chodzi o wyższe ceny na Londyńskiej
Giełdzie Metali (LME), mają charakter spekulacyjny i są
bez wątpienia bardzo ograniczone czasowo.

E. Efektywność

(31) Strony twierdzą, iż proponowana transakcja generowa-
łaby korzyści w postaci zwiększonej efektywności, wyni-
kające przede wszystkim z bliskiego sąsiedztwa odpo-
wiednich kopalni/zakładów przetwórczych w rejonie
Sudbury Basin, co pomogłoby im zoptymalizować ich
działalność wydobywczą i przetwórczą. Miałaby ona
skutkować zwiększoną produkcją przy niższych kosztach
i przyniosłaby korzyść wszystkim klientom niklu.
Niemniej jednak strony nie wykazały, iż zwiększona
efektywność spowodowana proponowaną transakcją nie
jest osiągalna przy mniej antykonkurencyjnej alterna-
tywie i przyniosłaby bezpośrednich korzyści końcowym
klientom na trzech właściwych rynkach produktowych,
na których ujawniono problemy związane
z konkurencją. Z tych powodów zwiększona efektyw-
ność, na którą powołują się strony, nie może być trak-
towana jako kompensująca negatywny wpływ propono-
wanej transakcji na konkurencję.
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F. Wniosek

(32) W załączonej decyzji zatem konkluduje się, iż zgłoszona
koncentracja może w bardzo znaczący sposób zaha-
mować skuteczną konkurencję, szczególnie w wyniku
stworzenia dominującej pozycji, oraz wydaje się być
niezgodna ze wspólnym rynkiem i funkcjonowaniem
Porozumienia EOG, jeżeli chodzi o każdy z trzech właś-
ciwych rynków.

4. Zobowiązania zaproponowane przez Strony

(33) W celu rozwiązania wyżej wymienionych problemów
związanych z konkurencją na rynkach dostaw niklu dla
przemysłu galwanicznego i galwanoplastycznego w EOG,
rynkach dostaw wysokiej czystości niklu do nadstopów/-
nadstopów używanych na całym świecie w elementach
urządzeń o decydującym znaczeniu dla bezpieczeństwa
oraz rynkach dostaw wysokiej czystości kobaltu do
nadstopów używanych na całym świecie w elementach
urządzeń o decydującym znaczeniu dla bezpieczeństwa,
Strony przedłożyły zobowiązania przedstawione poniżej.

(34) W ramach zobowiązań strony zobowiązują się do zbycia
jedynej rafinerii przedsiębiorstwa Falconbridge, rafinerii
Nikkelverk w Norwegii, wraz ze związaną z nimi
jednostką pozyskiwania surowca zasilającego oraz istnie-
jącymi umowami na dostawy surowca zasilającego ze
stronami trzecimi, związanymi organizacjami marketin-
gowymi i istniejącymi kontraktami z klientami, zastrze-
żoną technologią rafinacji i znakami towarowymi Falcon-
bridge (zbywana działalność) odpowiedniemu nabywcy,
mającemu dostęp do zasobów surowca zasilającego
wystarczających do podtrzymania rentowności ekono-
micznej rafinerii Nikkelverk. Ponadto strony zobowiązują
się zaoferować nabywcy zawarcie 10-letniej umowy na
dostawę surowca zasilającego, pokrywającej znaczącą
część potrzeb rafinerii Nikkelverk.

(35) Ponadto Falconbridge zawarła wiążącą umowę
z przedsiębiorstwem LionOre – stroną trzecią – doty-
czącą sprzedaży zbywanej działalności. Strony zwróciły
się z wnioskiem do Komisji o zatwierdzenie przedsię-
biorstwa LionOre jako odpowiedniego nabywcy
zbywanej działalności.

5. Ocena przedłożonych zobowiązań

(36) Nikkelverk jest jedyną rafinerią Falconbridge i produkuje
ona wszystkie produkty wykonane z niklu, które Falcon-
bridge dostarcza dla przemysłu galwanicznego
i galwanoplastycznego, wszystkie produkty wysokiej
czystości niklu dostarczane przez Falconbridge do
produkcji nadstopów oraz wszystkie produkty wysokiej
czystości kobaltu dostarczane przez Falconbridge do
produkcji nadstopów używanych w elementach urządzeń
o decydującym znaczeniu dla bezpieczeństwa. Ponadto
zbywana działalność obejmuje wszystkie podmioty
Falconbridge zajmujące się marketingiem i sprzedażą
tych produktów z niklu i kobaltu.

(37) Proponowane środki zaradcze usuwają zatem całą iloś-
ciową kolizję pomiędzy Inco i Falconbridge na tych
trzech rynkach, na których ujawniono problemy zwią-
zane z konkurencją. Zakładając, że zbywana działalność
będzie funkcjonować jako rentowny i konkurencyjny
podmiot, przejmie ona pozycję rynkową Falconbridge
na trzech właściwych rynkach i przywróci skuteczną
konkurencję istniejącą na tych rynkach przed dokona-
niem proponowanej transakcji.

(38) Badanie wykazało jednak, że istotną kwestią do doko-
nania oceny proponowanych środków zaradczych jest
zdolność zbywanej działalności do zapewnienia regular-
nego długoterminowego źródła dostaw niklu odpowied-
niego do produkcji wysokiej czystości niklu na ekono-
micznie atrakcyjnych warunkach. Jeżeli warunek ten nie
zostanie spełniony, prawdopodobnym jest, iż zbywana
działalność będzie słabym i podatnym konkurentem na
właściwych rynkach, który nie będzie w stanie skutecznie
konkurować z New Inco.

(39) Ocena obecnej struktury przemysłu niklowego wykazała,
że wertykalna integracja zakładów wydobywczych, prze-
twórczych i rafinacyjnych była dominującym modelem
gospodarczym. Nie ma obecnie żadnej wydzielonej rafi-
nerii w przemyśle niklowym, a ta niewielka liczba rafi-
nerii, które uzyskują surowiec od stron trzecich, również
posiada udziały w zakładach wydobywczych
i przetwórczych. Sytuacja taka prawdopodobnie nie
ulegnie znaczącej zmianie do roku 2015, gdyż werty-
kalnie zintegrowany model gospodarczy stanowi
skuteczną odpowiedź na potrzebę rafinerii zapewnienia
sobie stabilnych źródeł dostaw surowca w dłuższej
perspektywie czasu.

(40) Dlatego też jedynie nabywca z doświadczeniem
w wydobyciu i przetwarzaniu niklu oraz dostępem do
kopalni i wystarczającej ilości półproduktów z niklu
mógłby zapewnić wystarczająco zadawalające rozwią-
zanie, jeżeli chodzi o możliwość i motywację nabywcy
zbywanej działalności do przywrócenia konkurencji
w dłuższej perspektywie czasu. Potwierdzają to zdecydo-
wanie wyniki przeprowadzonego przez Komisję badania
rynku dotyczącego środków zaradczych.

(41) Jeżeli chodzi o kobalt, w przeciwieństwie do przemysłu
niklowego, integracja wertykalna nie jest dominującym
modelem gospodarczym w przemyśle kobaltowym,
gdzie handel półproduktami z kobaltu jest znaczący.
Ponad 50 % produkcji kobaltu rafinerii Nikkelverk
pochodzi od stron trzecich. Falconbridge zajmuje się rafi-
nacją surowca na zamówienie, w tym także kobaltu
zawartego w kamieniu nabywanym od BCL, oraz półpro-
duktów z kobaltu z Australii i Afryki, w ramach uzgod-
nień dotyczących zarówno nabywania surowca jak
i opłat za rafinację. Ponadto New Inco zobowiązało się
do dostarczenia do zbywanej działalności, przez okres do
dziesięciu lat, podobnych ilości surowca kobaltowego jak
te, które są obecnie dostarczane przez Falconbridge do
Nikkelverk.
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(42) Ostateczne zobowiązania stanowią, iż zbywana działal-
ność zostanie sprzedana jedynie przedsiębiorstwu prowa-
dzącemu działalność w branży wydobycia oraz/lub prze-
twórstwa metali, mającemu wystarczającą ilość zasobów
niklu do podtrzymania rentowności ekonomicznej
zbywanej działalności, gdy wygaśnie umowa na dostawy
kamienia z New Inco. Poziom 55 000 MT rocznie, które
to ilości dostarcza obecnie Falconbridge do Nikkelverk,
jest wymieniany przez Inco jako właściwy punkt odnie-
sienia.

(43) Postanowienie takie rozwiewa w pełni obawy Komisji co
do rentowności i konkurencyjności zbywanej działal-
ności, gdyż w sposób jasny stanowi wystarczające
zapewnienie co do dostaw surowca niklowego do
zbywanej działalności. Zobowiązania są zatem właściwe
dla całkowitego usunięcia określonych powyżej prob-
lemów z konkurencją.

(44) Ponadto uznano, że warunki 10-letnich elastycznych
dostaw surowca oraz mechanizm cenowy proponowany
w ostatecznej wersji zobowiązań są wystarczające dla
ochrony rentowności i konkurencyjności zbywanej dzia-
łalności, jeżeli będzie ona sprzedawana przedsiębiorstwu,
które prowadzi już działalność w branży wydobycia
metali.

6. Właściwy proponowany nabywca

(45) LionOre Mining International Ltd („LionOre”) jest średniej
wielkości producentem niklu posiadającym czynne
kopalnie w Botswanie, Południowej Afryce i Australii
oraz w szeregu projektów wydobywczych w tych regio-
nach. Obecne kopalnie i projekty wydobywcze przedsię-
biorstwa LionOre stanowią w całości kopalnie siarczków.
Przedsiębiorstwo działa w branży niklu od 1996 r.
i wyprodukowało około 29 000 MT niklu w 2005 r.,
zajmując pozycję dziesiątego pod względem wielkości
producenta na świecie.

(46) LionOre posiada udziały własnościowe w czterech czyn-
nych kopalni niklu i jednej kopalni złota. W Afryce
przedsiębiorstwo posiada 85 % udział w Tati Nickel
w Botswanie oraz 50 % udział w kopalni niklu Nkomati
w Południowej Afryce. W Zachodniej Australii LionOre
posiada 100 % udziałów w działalności niklowej Lake
Johnston, 80 % udziałów w działalności niklowej Black
Swan, oraz 100 % udziałów w kopalni złota Thun-
derbox. Ponadto przedsiębiorstwo LionOre ma plany
eksploatacji złoża w Honeymoon Well w Zachodniej
Australii. Starając się stać w pełni zintegrowanym produ-
centem niklu przy pomocy posiadanej technologii

Activox, LionOre obecnie produkuje koncentrat
niklowy (1) i nie posiada żadnych zdolności rafinacji.
Pod koniec 2005 roku całkowita wykazana baza
zasobów niklu przedsiębiorstwa LionOre wynosiła 2,3
mln MT.

(47) Zgodnie z ogólnymi zasadami oraz kryteriami ustano-
wionymi w zobowiązaniach należy ocenić, czy po prze-
jęciu zbywanej działalności LionOre stanie się niezależną
siłą konkurencyjną na rynkach, na których ujawniono
problemy z konkurencją. W szczególności oceniono,
czy LionOre jest/pozostanie niezależne od Inco/New
Inco i posiada wystarczające zasoby finansowe do prze-
jęcia zbywanej działalności. Oznacza to skupienie się na
tym, jak przedsiębiorstwo LionOre mogłoby zintegrować
swoją istniejącą i przyszłą działalność w zakresie wydo-
bycia niklu przy pomocy Nikkelverk oraz na tym, czy
LionOre może dostarczyć wystarczających ilości surowca
do Nikkelverk dla podtrzymania rentowności ekono-
micznej zbywanej działalności, gdy wygaśnie umo-
wa na dostawy kamienia, jak przewidziano w
zobowiązaniach.

(48) LionOre spełnia wszystkie zawarte w zobowiązaniach
kryteria, jakie musi spełniać odpowiedni nabywca, oraz
ogólne warunki ustanowione przez Komisję, jakie powi-
nien spełniać odpowiedni nabywca w ramach procedury
zbycia tytułem środków zaradczych. Z tego też względu
nasuwa się wniosek, iż przedsiębiorstwo LionOre jest
odpowiednim nabywcą zbywanej działalności oraz iż
zapewni ono niezależność, rentowność i kon-
kurencyjność zbywanej działalności w dłuższej perspek-
tywie czasu. LionOre łączy w sobie szereg cech, które
określono jako zasadnicze dla spełnienia tych warunków:
posiada i) rozległe doświadczenie i wiedzę na temat prze-
mysłu niklowego; ii) własność kopalni i projektów wydo-
bywczych, które już produkują/będą produkować odpo-
wiedni surowiec dla Nikkelverk; oraz iii) wiedzę na temat
procesów oraz produkcji rafinerii Nikkelverk.

7. Wniosek

(49) Ze względu na wyżej wymienione przyczyny zobowią-
zania przedłożone przez strony są wystarczające dla
rozwiązania problemów związanych z konkurencją,
powstałych na skutek omawianej koncentracji.

(50) W związku z powyższym projekt decyzji proponuje
uznać zgłoszoną transakcję za zgodną ze wspólnym
rynkiem i Porozumieniem EOG zgodnie z art. 8 ust. 2
rozporządzenia w sprawie łączenia przedsiębiorstw.
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(1) LionOre posiada również 20 % udział w znajdującym się
w Botswanie wytapiaczu BCL (przetwarzanie niklu).


