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(2010/C 296/15) 

1. W dniu 22 października 2010 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1 ), 
Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Süd-Chemie 
AG („Süd-Chemie”, Niemcy), kontrolowane przez przedsiębiorstwo J.P. Morgan Chase & Co., oraz Ashland 
Inc. („Ashland”, Stany Zjednoczone) przekazują aktywa na rzecz istniejącego wspólnego przedsiębiorcy 
o pełnym zakresie funkcji Ashland-Südchemie Kernfest GmbH („ASK”, Niemcy), rozszerzając tym samym 
zakres jego działalności. 

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

— w przypadku przedsiębiorstwa Süd-Chemie: opracowywanie, produkcja i dostawa specjalistycznych 
chemikaliów dla różnych sektorów (sektora energii i środowiska, adsorbentów i dodatków, technologii 
katalizatorów, oczyszczania ścieków, wytrzymałych opakowań, produktów odlewniczych oraz specjalis
tycznych żywic), 

— w przypadku przedsiębiorstwa Ashland: wytwarzanie i dystrybucja kompozytów polimerowych, klejów, 
produktów konsumpcyjnych odlewanych z metalu, produktów używanych w procesach kondycjono
wania wody, eterów celulozy, smarów, kosmetyków samochodowych, dystrybucja chemikaliów, 
tworzyw sztucznych oraz materiałów kompozytowych, 

— w przypadku przedsiębiorstwa ASK: produkcja i dostawa chemikaliów dla przemysłu odlewniczego oraz 
specjalistycznych żywic, szczególnie na rzecz sektora farb i powłok. Przedsiębiorstwo ASK będzie 
prowadzić działalność w zakresie opracowywania, produkcji i sprzedaży konsumenckich produktów 
odlewniczych takich jak spoiwa, powłoki ognioodporne, podajniki, filtry oraz dodatki metalurgiczne. 

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporzą
dzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. 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 (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP- 
MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.5992 – Sud-Chemie/ 
Ashland/ASK JV, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej: 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
Merger Registry 
J-70 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË
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( 1 ) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).
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