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1. W dniu 26 kwietnia 2012 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1 ), Komisja 
otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Dow Europe Holding B.V 
(„Dow Europe”, Niderlandy), kontrolowane ostatecznie przez The Dow Chemical Company („Dow”, Stany 
Zjednoczone) oraz przedsiębiorstwo Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.S. („Aksa Akrilik”, Turcja), kontrolowane 
ostatecznie przez Akkök Sanayi Yatirim ve Gelistirme A.S. („Akkök”, Turcja) przejmują, w rozumieniu art. 3 
ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsię
biorstwem Aksa Karbon Elyaf Sanayi Anonim Șirketi („Aksa Karbon”, Turcja), w drodze zakupu akcji. 
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest: 
— w przypadku przedsiębiorstwa Dow: tworzywa sztuczne i chemikalia, rozwiązania naukowe w dziedzinie 

rolnictwa, produkty i usługi w sektorze węglowodorów i energii, 
— w przypadku przedsiębiorstwa Akkök: produkty chemii organicznej, nieorganicznej i środków uszla

chetniających, włókna akrylowe, techniczne i węglowe, wytwarzanie i produkcja energii elektrycznej, 
produkcja i farbowanie przędzy włókienniczej, budowa nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami 
oraz zarządzanie portami; oraz, 

— w przypadku przedsiębiorstwa Aksa Karbon: wytwarzanie włókien węglowych na bazie poliakrylonitrylu 
(„PAN”), produktów pośrednich w procesie wytwarzania włókien węglowych i kompozytów na bazie 
włókien węglowych, stosowanych głównie w sektorach: energii wiatrowej, transportu, samochodowym, 
infrastruktury, naziemnego przesyłu energii elektrycznej, a także urządzeń do przybrzeżnej produkcji 
ropy i gazu. 

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.6528 – Dow 
Europe/Aksa Akrilik/Aksa Karbon JV, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Euro
pejskiej: 
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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