
Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.7941 – Saint-Gobain Glass France/Corning/JV)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 130/07)

1. W dniu 6 kwietnia 2016 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Saint-Gobain S.A. (Francja) oraz Corning Incorpora
ted (Stany Zjednoczone Ameryki) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie 
kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad nowo utworzoną spółką będącą wspólnym przedsiębiorcą.

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

— w przypadku Saint-Gobain: materiały innowacyjne (w tym szkło płaskie), wyroby budowlane i dystrybucja materia
łów budowlanych,

— w przypadku Corning: szkło specjalne, ceramika i rozwiązania optyczne do wykorzystania w wielu gałęziach prze
mysłu. Główne obszary działalności przedsiębiorstwa Corning obejmują : wyroby ze szkła płaskiego do zastosowa
nia w wyświetlaczach i obudowach urządzeń elektroniki użytkowej; światłowody, przewody, elementy konstrukcyjne 
i powiązane elementy sieci łączności; naczynia do badań laboratoryjnych i odkrywczych dla sektora nauk biologicz
nych; probówki; filtry ceramiczne i substraty pozwalające ograniczyć emisje z silników spalinowych oraz zaawanso
wane technologie szklane do innowacyjnych zastosowań,

— w przypadku wspólnego przedsiębiorcy: koncepcja, produkcja i komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań w zakre
sie lekkiego szkła wielowarstwowego dla przemysłu motoryzacyjnego, które obejmują co najmniej jedną warstwę 
cienkiego szkła glinokrzemianowego.

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.7941 – Saint-Gobain Glass France/Corning/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).
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