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1. W dniu 2 września 2016 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa ABP Food Group („ABP”, Irlandia) i Fane Valley 
Co-operative Society Limited („FanceValley”, Zjednoczone Królestwo) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz 
art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Sla
ney Foods Joint Venture („Slaney JV”, Irlandia) i Slaney Proteins (Irlandia) poprzez szereg powiązanych transakcji, 
w drodze zakupu akcji.

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

— ABP to przedsiębiorstwo rolne. Jego spółki zależne działają w przetwórstwie mięsa, dostarczając szereg schłodzo
nych, zamrożonych i innych produktów mięsnych na rynki detaliczne, hurtowe i cateringowe na całym świecie. ABP 
prowadzi również działalność w dziedzinie karmy dla zwierząt domowych, energii odnawialnej i białek,

— Fane Valley to spółdzielnia działająca w różnych sektorach rolnych. Jej działalność obejmuje ubój i przetwórstwo 
wołowiny i jagnięciny w Irlandii Północnej i Wielkiej Brytanii,

— Slaney JV jest obecnie spółką joint venture (50:50) Fane Valley i Lanber Group (niepowiązane przedsiębiorstwo, 
osoba trzecia). Slaney JV obejmuje Slaney Foods International („SFI”, wołowina, z siedzibą z Republice Irlandii) i Irish 
Country Meats („ICM”, baranina/jagnięcina, z zakładami w Republice Irlandii i w Belgii). Slaney prowadzi trzy 
zakłady przetwórstwa mięsa na wyspie Irlandii, z których jeden prowadzi ubój bydła, a dwa ubój owiec. ICM prowa
dzi również skup tusz jagnięcych do dalszego przetwarzania,

— Slaney Proteins prowadzi również niewielki zakład utylizacji kategorii 3 który przede wszystkim przetwarza materiał 
kategorii 3 z Slaney JV.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie 
kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja Europejska zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decy
zji 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 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.7930 – ABP Group/Fane Valley Group/Slaney Foods, 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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