
Zgłoszenie  zamiaru  koncentracji

(Sprawa  M.7303  –  PTTGC/Vencorex)

Sprawa,  która  może  kwalifikować  się  do  rozpatrzenia  w  ramach  procedury  uproszczonej

(Tekst  mający  znaczenie  dla  EOG)

(2014/C  219/13)

1. W  dniu  2  lipca  2014  r.,  zgodnie  z  art.  4  rozporządzenia  Rady  (WE)  nr  139/2004 (1),  Komisja  Europejska 
otrzymała  zgłoszenie  planowanej  koncentracji,  w  wyniku  której  przedsiębiorstwo  PTTGC  International  B.V. 
(„PTTGC”,  Niderlandy)  ostatecznie  kontrolowane  przez  przedsiębiorstwo  PTT  Public  Company  Limited  („PTT 
Group”,  Tajlandia)  przejmuje,  w  rozumieniu  art.  3  ust.  1  lit  b)  rozporządzenia  w  sprawie  kontroli  łączenia 
przedsiębiorstw,  wyłączną  kontrolę  nad  całym  przedsiębiorstwem  Vencorex  Holding  S.A.S.  („Vencorex”,  Francja) 
w  drodze  zakupu  akcji.  Przedsiębiorstwo  Vencorex  jest  obecnie  wspólnie  kontrolowane  przez  przedsiębiorstwa 
PTTGC  i  Perstorp  Holding  A.B  („Perstorp”,  Szwecja).

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

— w  przypadku  przedsiębiorstwa  PTT  Group:  działalność  o  światowym  zasięgu  w  dziedzinie  energii,  gazu  ziem
nego,  dystrybucji  paliw  rafinowanych,  gazu  ciekłego  i  smarów,  jak  również  zakup,  przywóz  i  wywóz  oleju 
surowego,  kondensatu,  ropy  naftowej,  produktów  ropopochodnych  i  innych  specjalistycznych  substancji  oraz 
międzynarodowy  obrót  nimi,  ponadto  produkcja  przetworzonych  produktów  ropopochodnych,  rafinacja 
i  wprowadzanie  na  rynek  polimerów  oraz  działalność  logistyczna  z  nimi  związana,

— w  przypadku  przedsiębiorstwa  Vencorex:  działalność  o  światowym  zasięgu  w  zakresie  wytwarzania  różnych 
produktów  chemicznych,  między  innymi  diizocyjanianu  toluilenu  (TDI)  i  rafinatów  wykorzystywanych  głównie 
do  produkcji  pianek  i  powłok  poliuretanowych;  diizocyjanianów  alifatycznych  (HDI  i  IPDI)  wykorzystywanych 
do  produkcji  powłok  o  wysokiej  odporności;  oraz  produktów  chloro-alkalicznych  (chloru  i  sody  kaustycznej).

3. Po  wstępnej  analizie  Komisja  uznała,  że  zgłoszona  transakcja  może  wchodzić  w  zakres  rozporządzenia 
w  sprawie  kontroli  łączenia  przedsiębiorstw.  Jednocześnie  Komisja  zastrzega  sobie  prawo  do  podjęcia  ostatecznej 
decyzji  w  tej  kwestii.  Należy  zauważyć,  iż  zgodnie  z  zawiadomieniem  Komisji  w  sprawie  uproszczonej  proce
dury  rozpatrywania  niektórych  koncentracji  na  podstawie  rozporządzenia  Rady  (WE)  nr  139/2004 (2),  sprawa  ta 
może  kwalifikować  się  do  rozpatrzenia  w  ramach  procedury  określonej  w  tym  zawiadomieniu.

4. Komisja  zwraca  się  do  zainteresowanych  osób  trzecich  o  zgłaszanie  ewentualnych  uwag  na  temat  planowa
nej  koncentracji.

Komisja  musi  otrzymać  takie  uwagi  w  nieprzekraczalnym  terminie  dziesięciu  dni  od  daty  niniejszej  publikacji. 
Można  je  przesyłać  do  Komisji  faksem  (+32  22964301),  pocztą  elektroniczną  na  adres:  COMP-MERGER-
REGISTRY@ec.europa.eu  lub  listownie,  podając  numer  referencyjny:  M.7303  –  PTTGC/Vencorex  na  poniższy 
adres:

European  Commission
Directorate-General  for  Competition
Merger  Registry
1049  Bruxelles/Brussels
BELGIQUE/BELGIË

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
(2) Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
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