
Zgłoszenie zamiaru koncentracji 

(Sprawa COMP/M.6751 – BayWa/Wilhelm Bohnhorst/Bohnhorst Agrarhandel JV) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2013/C 8/06) 

1. W dniu 21 grudnia 2012 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1 ), Komisja 
otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo BayWa Agri GmbH, 
będące w 100 % spółką zależną BayWa AG („BayWa”, Niemcy), i przedsiębiorstwo Wilhelm Bohnhorst 
GmbH und Co. KG („Wilhelm Bohnhorst”, Niemcy) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporzą
dzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem 
Bohnhorst Agrarhandel GmbH („Bohnhorst Agrarhandel”, Niemcy) w drodze nabycia i przeniesienia udzia 
łów. Przed planowaną koncentracją przedsiębiorstwo Bohnhorst Agrarhandel było w stu procentach spółką 
zależną przedsiębiorstwa Wilhelm Bohnhorst. 

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

— Przedsiębiorstwo BayWa jest koncernem handlowo-usługowym prowadzącym działalność w skali ogól
noświatowej w trzech głównych segmentach: rolnym, energetycznym i budowlanym. W skład segmentu 
rolnego wchodzą trzy obszary: handel rolny, owoce i technika. Przedsiębiorstwo handluje sprzętem 
rolniczym i innymi towarami, nabywa i sprzedaje roślinne produkty rolne oraz sprzedaje surowce rolne, 

— Przedsiębiorstwo Wilhelm Bohnhorst jest spółką holdingową kontrolowaną przez Helmuta Bohnhorsta 
Jr., która oprócz udziałów w przedsiębiorstwie Bohnhorst prowadzi bardzo ograniczoną własną dzia 
łalność, 

— Bohnhorst Agrarhandel jest ogólnoświatowym przedsiębiorstwem handlu rolnego, które sprzedaje 
produkty rolne oraz zaopatruje w surowce rolne rolników i przedsiębiorstwa handlowe. Ponadto 
Bohnhorst świadczy usługi związane z zaopatrzeniem w środki produkcji, takie jak skup, magazyno
wanie, transfer, wprowadzanie do obrotu i transport plonów rolnych. 

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.6751 – BayWa/ 
Wilhelm Bohnhorst/Bohnhorst Agrarhandel 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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