
Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.7459 – Becton Dickinson and Company/CareFusion)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2015/C 55/09)

1. W dniu 6 lutego 2015 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłosze
nie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Becton Dickinson and Company („Becton Dickinson”, 
Stany Zjednoczone) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsię
biorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem CareFusion Corporation („CareFusion”, Stany Zjednoczone) w drodze 
zakupu udziałów/akcji.

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

— w przypadku przedsiębiorstwa Becton Dickinson: działalność w sektorze opieki zdrowotnej, w szczególności 
w zakresie rozwijania, wytwarzania i sprzedaży urządzeń medycznych, zestawów do badań i odczynników. Przedsię
biorstwo to zajmuje się głównie produktami medycznymi służącymi polepszeniu systemów nośnikowych dla leków 
oraz poprawie jakości i przyspieszeniu diagnozowania chorób zakaźnych i nowotworowych, a także badaniami nad 
nowymi lekami i szczepionkami, ich odkrywaniem i produkcją,

— w przypadku przedsiębiorstwa CareFusion: działalność w sektorze opieki zdrowotnej, w szczególności w zakresie 
dostarczania produktów i usług dla szpitali, takich jak pompy infuzyjne i zestawy do dożylnego podawania leków, 
zautomatyzowane systemy dawkowania leków i identyfikacji pacjentów, wentylatory i respiratory, instrumenty chi
rurgiczne itp.

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 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 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.7459 – Becton Dickinson and Company/CareFusion, na poniższy adres 
Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

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).

C 55/14 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 14.2.2015

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

	Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7459 – Becton Dickinson and Company/CareFusion) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2015/C 55/09)

