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1. W dniu 23 kwietnia 2012 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1 ), Komisja 
otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Mexichem Soluciones 
Integrales Holding SA de C.V. („Mexichem”) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Wavin N.V. 
(„Wavin”) w drodze oferty publicznej ogłoszonej w dniu 9 marca 2012 r. 

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

— przedsiębiorstwo Mexichem specjalizuje się w opracowywaniu, produkcji oraz światowym obrocie PCV 
i plastyfikatorami, jak również w produkcji i dostawach niektórych półproduktów. Przedsiębiorstwo to 
również produkuje systemy rurociągów z PVC, łączniki i akcesoria z tworzyw sztucznych do transportu 
cieczy, głównie wody a także np. do przesyłu energii elektrycznej i gazu ziemnego, 

— przedsiębiorstwo Wavin specjalizuje się w wytwarzaniu i dostawach systemów rurociągów z różnych 
tworzyw. Produkuje i sprzedaje systemy rurociągów i oferuje rozwiązania w zakresie systemów przesyłu 
gazu, transportu wody, ścieków, systemów odwadniania, tras kablowych i innych celów budowlanych, 
wraz z armaturą dla takich systemów. 

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.6563 – Mexichem 
SIH/Wavin, 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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