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(2017/C 19/04)

1. W dniu 13 stycznia 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa: LSI Medience Corporation („LSI” Japonia), spółka 
zależna Mitsubishi Chemical Holdings Corporation, spółki holdingowej grupy przedsiębiorstw Mitsubishi Chemical; 
Marubeni Corporation („Marubeni”, Japonia) oraz Metro Pacific Hospital Holdings, Inc. („MPHHI”, Filipiny), spółka 
zależna Metro Pacific Investments Corporation („MPIC”), przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 
rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad wspólnym przedsiębiorcą wykonują
cym badania kliniczne i laboratoryjne i dostarczającym odczynniki do zastosowań klinicznych dla szpitali na Filipinach, 
w drodze zakupu udziałów.

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

— w przypadku LSI: świadczenie różnego rodzaju usług medycznych na całym świecie (głównie w Japonii), w tym 
wykonywanie badań klinicznych; opracowywanie i dystrybucja odczynników i instrumentów do stosowania 
w diagnostyce in vitro; usługi wspomagające opracowywanie leków; usługi w zakresie analizy higieny żywności oraz 
badań antydopingowych. Grupa Mitsubishi Chemical, jako całość, zajmuje się dostawą różnego rodzaju środków 
uszlachetniających, materiałów przemysłowych i produktów leczniczych na całym świecie (głównie w Japonii),

— w przypadku Marubeni: hurtowa sprzedaż szerokiej gamy towarów przemysłowych i konsumpcyjnych, w szczegól
ności: produktów spożywczych i konsumpcyjnych; produktów chemicznych i leśnych; energii i metali; projektów 
i zakładów energetycznych; urządzeń transportowych i przemysłowych,

— w przypadku MPHHI: inwestycyjna i zarządzająca spółka holdingowa, która inwestuje i eksploatuje (za pośrednic
twem swoich spółek zależnych) nieruchomości i projekty infrastrukturalne na Filipinach. MPHHI stanowi część jed
nostki operacyjnej MPIC odpowiedzialnej za szpitale, i eksploatuje i zarządza szpitalami na Filipinach,

— w przypadku wspólnego przedsiębiorstwa: wykonywanie badań klinicznych i laboratoryjnych oraz dostarczanie 
odczynników do zastosowań klinicznych dla szpitali na Filipinach.

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. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania nie
których koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do roz
patrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej 
koncentracji.

(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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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.8336 – Mitsubishi Chemical Holdings/Marubeni/Metro Pacific Investments/JV, 
na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

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