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1. W dniu 25 lipca 2013 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1 ), Komisja 
otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo RWA Raiffeisen Ware 
Austria AG („RWA”, Austria), kontrolowane wspólnie przez BayWa Aktiengesellschaft („BayWa”, Niemcy) 
oraz RWA Raiffeisen Ware Austria Handel und Vermögensverwaltung eGen, Wiedeń („RWA Genossens
chaft”, Austria), przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia 
przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem GENOL Gesellschaft m.b.H & Co KG („GENOL”, 
Austria) w drodze umowy o zarządzanie. 

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

— w przypadku przedsiębiorstwa RWA: dystrybucja produktów rolnych (np. upraw zbożowych, roślin 
oleistych, drewna), czynników produkcji rolnej (nasion, produktów ochrony upraw, nawozów, pasz) 
oraz produktów konsumpcyjnych (zwłaszcza materiałów budowlanych oraz wyposażenia domu i ogro
du), 

— w przypadku przedsiębiorstwa BayWa: sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów rolnych i towarów, 
a także towarów konsumpcyjnych i energii (np. paliw stałych i ciekłych, oleju grzewczego i energii ze 
źródeł odnawialnych), 

— w przypadku przedsiębiorstwa RWA Genossenschaft: spółdzielnia rolna, która nie jest kontrolowana 
przez osoby trzecie i która prowadzi wyłącznie działalność holdingową bez jakiejkolwiek działalności 
operacyjnej na rynku, 

— w przypadku przedsiębiorstwa GENOL: dystrybucja oleju grzewczego, paliw silnikowych i produktów 
powiązanych (np. smarów) oraz innych paliw (w szczególności węgla, granulatu drzewnego i drewna 
opałowego). 

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. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie 
uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia WE w sprawie 
kontroli łączenia przedsiębiorstw ( 2 ), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury 
określonej w tym obwieszczeniu. 

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat 
planowanej koncentracji.
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( 1 ) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”). 
( 2 ) Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32 („obwieszczenie Komisji w sprawie uproszczonej procedury”).



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.6903 – RWA/ 
GENOL, 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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