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1. W dniu 4 stycznia 2008 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1) Komisja otrzy-
mała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Rexel SA („Rexel”, Francja) prze-
jmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady całkowitą kontrolę nad wszystkimi dziedzinami
działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Hagemeyer N.V. („Hagemeyer”, Niderlandy) w następujących
państwa członkowskich EOG: Belgia, Republika Czeska, Niemcy (z wyjątkiem sześciu oddziałów), Estonia,
Finlandia, Irlandia, Łotwa, Litwa, Niderlandy, Norwegia, Polska, Hiszpania i Zjednoczone Królestwo oraz w
Rosji, jak również prowadzoną przez przedsiębiorstwo Hagemeyer na całym świecie działalnością agencyjną
w zakresie elektroniki użytkowej („działalność ACE”), w drodze publicznej oferty przejęcia ogłoszonej w
dniu 21 grudnia 2007 r.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

— w przypadku Rexel: hurtowa dystrybucja produktów elektrycznych; produkty z kategorii ogrzewanie,
wentylacja i klimatyzacja (produkty HVAC); elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i elektro-
nika użytkowa; a także w marginalnym zakresie wyposażenie ochrony osobistej dla specjalistów,

— w przypadku Hagemeyer: hurtowa dystrybucja produktów elektrycznych; produkty HVAC; elektroniczne
urządzenia gospodarstwa domowego i elektronika użytkowa; produkty potrzebne do obsługi technicznej,
napraw i bieżącej działalności (w tym wyposażenie ochrony osobistej dla specjalistów); jak również (w
ramach działalności ACE) hurtowa dystrybucja niektórych produktów elektroniki użytkowej w Niderlan-
dach, Australii i Nowej Zelandii oraz dystrybucja niektórych dóbr luksusowych (zegarki, artykuły modny
i kosmetyki) w Hongkongu, Chinach, Tajwanie, Korei Południowej i Indonezji.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporzą-
dzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej
kwestii.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat
planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publi-
kacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie,
podając numer referencyjny: COMP/M.4963 — Rexel/Hagemeyer, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds.
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