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1. W dniu 23 grudnia 2016 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Koninklijke Bunge B.V. („Bunge”, Niderlandy) przej
muje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę 
nad odpowiednio aktywami związanymi z dwoma europejskimi zakładami przetwórczymi nasion oleistych oraz termi
nalami hurtowymi przedsiębiorstwa Cargill B.V. (Niderlandy) oraz przedsiębiorstwa Cargill France SAS (Francja) 
w drodze zakupu udziałów/akcji.

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

— w przypadku przedsiębiorstwa Bunge: tworzenie, przechowywanie, przetwarzanie i sprzedaż produktów rolnych, 
głównie z nasion roślin oleistych i zbóż. Przedsiębiorstwo Bunge jest światowym przetwórcą nasion oleistych oraz 
producentem olejów roślinnych i makuchów,

— The Target Business obejmuje niektóre aktywa przedsiębiorstwa Cargill w Niderlandach i we Francji. W Niderlandach 
aktywa te obejmują zakład rozdrabniania nasion oleistych oraz zakład rafinowania oleju z nasion w porcie 
w Amsterdamie. We Francji w skład aktywów wchodzi zakład rozdrabniania nasion oleistych oraz magazyn 
w porcie Brest, służące do produkcji makuchów i olejów roślinnych. Oba zakłady są w stanie przetwarzać soję lub 
rzepak.

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.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 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.8199 – Bunge/European Oilseed Processing Facilities, na poniższy adres:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Brussels
BELGIQUE/BELGIË

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
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