
V
(Ogłoszenia)

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

KOMISJA EUROPEJSKA

Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.7552 – Mitsui Chemicals/SK Holdings/JV)

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

(Tekst mający znaczenie dla EOG)
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1. W dniu 1 kwietnia 2015 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Mitsui Chemicals, Inc („MCI”, Japonia) oraz SKC Co, 
Ltd („SKC”, Korea Południowa) należące do grupy SK Holdings Co., Ltd (Korea Południowa) przejmują, w rozumieniu 
art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę 
w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce będącej spółką joint venture.

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

— w przypadku MCI: MCI jest japońskim przedsiębiorstwem chemicznym podzielonym na sześć sektorów działalności 
gospodarczej: (i) chemikalia funkcjonalne, w tym materiały medyczne, chemikalia rolnicze i włókniny; (ii) funkcjo
nalne materiały polimerowe, w tym elastomery i produkty polimerowe; (iii) poliuretan; (iv) podstawowe chemikalia, 
w tym toluen, fenol, oczyszczony kwas tereftalowy, żywica PET i chemikalia przemysłowe; (v) produkty petroche
miczne oraz (vi) folie i arkusze do pakowania, ochrony i przyczepności,

— w przypadku SKC: SKC prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży niektórych chemikaliów (np. tlenek 
propylenu, glikol propylenowy, toluen i poliol) oraz folii (folia optyczna używana w LCD i soczewkach, folia polies
terowa kurcząca się pod wpływem ciepła, a także folia PET i PVDF oraz arkusze z kopolimeru octanu etyleno-winy
lowego (EVA) do zastosowań energii słonecznej).

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 procedury rozpatrywania nie
których 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 planowanej 
koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 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.7552 – Mitsui Chemicals/SK Holdings/JV, 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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