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1. W dniu 21 stycznia 2016 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja Europejska 
otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Teva Pharmaceutical Industries Limi
ted („Teva”, Izrael) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsię
biorstw, kontrolę nad częściami przedsiębiorstwa Allergan plc („Allergan Generics”, Irlandia) w drodze zakupu akcji 
i aktywów.

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

— Teva jest spółką farmaceutyczną o zasięgu globalnym z siedzibą główną w Izraelu, notowaną na nowojorskiej gieł
dzie papierów wartościowych oraz na giełdzie papierów wartościowych w Tel Awiwie. Teva specjalizuje się w opra
cowywaniu, produkcji, marketingu, sprzedaży i dystrybucji generycznych oraz oryginalnych produktów farmaceu
tycznych, a także biofarmaceutyków oraz farmaceutycznych składników czynnych na całym świecie,

— Allergan Generics obejmuje związaną z produktami generycznymi globalną działalność Allergan plc, spółki farma
ceutycznej o zasięgu globalnym z siedzibą główną w Irlandii, w tym jednostki handlowe ze Stanów Zjednoczonych 
i międzynarodowe jednostki handlowe zajmujące się produktami generycznymi, Medis – dostawcę będącego osobą 
trzecią, produkcję produktów generycznych na skalę światową, jednostkę ds. badań i rozwoju produktów generycz
nych, jednostkę handlową ds. międzynarodowych transakcji pozagiełdowych (z wyjątkiem transakcji pozagiełdowych 
produktami do pielęgnacji oczu), a także niektóre uznane międzynarodowe marki.

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.7746 – Teva/Allergan Generics, 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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