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1. Dnia 4 listopada 2016 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłosze
nie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Compagnie Générale des Etablissements Michelin 
(„CGEM”, Francja) za pośrednictwem należącej do niego w całości spółki zależnej Spika oraz przedsiębiorstwo Lima
grain Group („Limagrain”, Francja) za pośrednictwem swojej spółki zależnej Vilmorin & Cie przejmują, w rozumieniu 
art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad całym przedsię
biorstwem Exotic Systems (Francja) w drodze zakupu udziałów/akcji.

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

— CGEM to spółka holdingowa Grupy Michelin. Michelin to francuska grupa prowadząca działalność w zakresie pro
dukcji opon dla samochodów, furgonetek, ciężarówek, maszyn rolniczych, maszyn do robót ziemnych, motocykli, 
skuterów, rowerów, statków powietrznych, pociągów metra oraz tramwajów. Michelin prowadzi działalność w sekto
rze produkcji opon oraz w branży dystrybucji opon za pomocą sklepów detalicznych i sieci internetowych,

— Limagrain jest międzynarodową grupą rolno-przemysłową, specjalizującą się w produkcji nasion uprawnych, nasion 
warzyw i produktów zbożowych. Vilmorin & Cie jest spółką kontrolowaną przez Limagrain i prowadzi działalność 
w zakresie badań naukowych, hodowli, produkcji oraz sprzedaży nasion sektorowi profesjonalnemu,

— Exotic Systems to francuska spółka inżynierów konsultantów specjalizująca się w projektowaniu i produkcji połączo
nych urządzeń.

3. Po wstępnej analizie Komisja Europejska uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia 
w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja Europejska zastrzega sobie prawo do podjęcia osta
tecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej proce
dury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/20042 (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.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać 
do Komisji Europejskiej faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 
lub listownie, podając numer referencyjny: M.8264 – Michelin/Limagrain/Exotic Systems, 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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