
POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI 

KOMISJA EUROPEJSKA 

Zgłoszenie zamiaru koncentracji 

(Sprawa COMP/M.6756 – Norsk Hydro/Orkla/JV) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2013/C 88/07) 

1. W dniu 18 marca 2013 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1 ), Komisja 
otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Norsk Hydro ASA („Hy
dro”, Norwegia) i Orkla ASA („Orkla”, Norwegia) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporzą
dzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad nowo utworzoną spółką będącą 
wspólnym przedsiębiorcą w drodze zakupu udziałów/akcji. 

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

— Hydro jest światowym dostawcą aluminium prowadzącym działalność na każdym etapie łańcucha 
wartości, włącznie z produkcją i sprzedażą aluminium pierwotnego, miękkich wytłoczek ze stopów, 
systemów budowlanych i płaskich wyrobów walcowanych, 

— Orkla jest spółką norweską prowadzącą działalność międzynarodową. Jej działalność koncentruje się na 
markowych towarach konsumpcyjnych. Poza tym działa również w sektorze aluminium, energii wodnej 
i inwestycji finansowych, 

— spółka będąca wspólnym przedsiębiorcą będzie właścicielem działalności prowadzonej przez przedsię
biorstwa Sapa Holding AB i Hydro – spółki zależne stanowiące w całości własność spółki Orkla – 
w zakresie miękkich wytłoczek ze stopów oraz będzie zarządzać tą działalnością, włącznie z systemami 
budowlanymi i działalnością w zakresie rur precyzyjnych obu spółek. 

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.6756 – Norsk 
Hydro/Orkla/JV, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej: 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
Merger Registry 
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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