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1. W dniu 27 sierpnia 2015 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Amcor Group GmbH (Szwajcaria), należące do grupy 
Amcor i Sidel Participations SAS (Francja), kontrolowane przez Tetra Laval Group, przejmują, w rozumieniu art. 3 
ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad spółką 
będącą wspólnym przedsiębiorcą składającą się z istniejącego podmiotu prawnego DISCMA AG („DISCMA”, Szwajcaria) 
oraz nowo utworzonego podmiotu LiquiForm Group LLC („LiquiForm”, USA), w drodze porozumień.

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

— w przypadku przedsiebiorstwa Amcor: wytwarzanie i dostawa sztywnych i elastycznych opakowań dla przemysłu 
spożywczego, przemysłu napojów, przemysłu związanego z ochroną zdrowia, przemysłu środków czystości 
i produktów higieny osobistej oraz przemysłu tytoniowego,

— w przypadku przedsiębiorstwa Sidel: Sidel jest częścią grupy Tetra Laval, prywatnej grupy spółek składających się 
z trzech grup przemysłowych: Tetra Pak, Sidel i DeLaval. Tetra Pak prowadzi działalność w zakresie przetwórstwa 
społecznego i opakowań. Główna działalność obejmuje sprzedaż opakowań i rozwiązań dystrybucyjnych w zakresie 
żywności w opakowaniach kartonowych. Sidel jest globalnym dostawcą opakowań i urządzeń pakujących, w szcze
gólności rozdmuchiwarek do butelek PET oraz urządzeń do napełniania butelek szklanych i plastikowych oraz 
puszek. DeLaval jest dostawcą kompleksowych usług dla producentów mleka. Spółka opracowuje, wytwarza 
i sprzedaje sprzęt i gotowe rozwiązania w zakresie produkcji mleka i hodowli zwierząt na całym świecie,

— w przypadku DISCMA i LiquiForm: wprowadzanie na rynek nowej technologii do formowania i napełniania pojem
ników na bazie polimerów do artykułów jednorazowego użytku.

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 roz
patrzenia 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.7728 – Amcor/Sidel/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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