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(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2014/C 283/02)

1. W dniu 18 sierpnia 2014 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Metal One, kontrolowane przez Mitsubishi Corpora
tion („MC Group”), oraz przedsiębiorstwo Mitsui & Co. Steel Ltd. („MBS”), spółka zależna należąca w całości do Mitsui & 
Co. Ltd. („Mitsui Group”), zakładają wspólne przedsięwzięcie Metal One Mitsui Bussan Resource & Structural Steel 
Corporation („MOMBR & SSC”) i przejmują nad nim wspólną kontrolę w rozumieniu art. 3 ust. 4 rozporządzenia 
w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. MOMBR & SSC zintegruje pięć spółek zależnych należących w całości do 
Metal One i dwie spółki zależne należące w całości do MBS.

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

— w przypadku MC Group: różne rodzaje działalności przemysłowej i powiązanej, w tym działalność Metal One 
w zakresie handlu stalą,

— w przypadku Mitsui Group: sprzedaż różnych produktów, logistyka, finansowanie, a także infrastruktura oraz roz
wijanie innych projektów, w tym działalność MBS w zakresie handlu stalą i żelazem, przygotowania surowców do 
produkcji stali i szeregu wyrobów stalowych, oraz

— w przypadku MOMBR & SSC: dystrybucja stali do celów budowlanych oraz handel odpadami stalowymi i złomem 
w Japonii.

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

4. Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je prze
syłać do Komisji faksem (+32  22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub 
listownie, podając numer referencyjny: M.7357 – Metal One/Mitsui & Co. Steel/Metal One Mitsui Bussan Resource & 
Structural Steel Corporation, na poniższy adres:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel
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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