
POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

KOMISJA EUROPEJSKA
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(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2014/C 457/08)

1. W dniu 10 grudnia 2014 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Sime Darby Plantation Sdn Bhd (Malezja), należące 
do Sime Darby Bhd (Malezja), przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia 
przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całością przedsiębiorstwa New Britain Palm Oil Limited („NBPOL”, Papua-Nowa 
Gwinea) w drodze przetargu publicznego ogłoszonego dnia 9 października 2014 r. Ten sam zamiar koncentracji zgło
szono już Komisji w dniu 31 października 2014 r., ale zgłoszenie zostało wycofane w dniu 27 listopada 2014 r.

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

— w przypadku Sime Darby Bhd: uprawa palmy olejowej i produkcja oleju palmowego, sprzedaż i wynajem urządzeń 
przemysłowych, sprzedaż silników, działalność deweloperska, działalność w zakresie energetyki i usług użyteczności 
publicznej,

— w przypadku NBPOL: uprawa palmy olejowej, produkcja i przetwórstwo oleju palmowego, produkcja cukru, woło
winy i nasion palmy olejowej.

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.

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.7417 – Sime Darby/New Britain Palm Oil, 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).
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