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1. W dniu 7 kwietnia 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo WestRock Company („WestRock”, Stany Zjednoczone 
Ameryki) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, 
wyłączną kontrolę nad przedsiębiorstwem Multi Packaging Solutions International Limited („MPS”, Bermudy) w drodze 
zakupu udziałów.

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

— w przypadku przedsiębiorstwa WestRock – przedsiębiorstwo wielonarodowe będące dostawcą papieru i opakowań 
na rynki opakowań towarów konsumpcyjnych i opakowań z tektury falistej. Dostarcza różnorodne opakowania, 
takie jak np.: kartony składane, tekturę, dozowniki, ekspozytory reklamowe do punktów sprzedaży, opakowania 
z tektury falistej oraz opakowania dozujące i ochronne klientom działającym w następujących sektorach: produkty 
kosmetyczne i produkty do pielęgnacji ciała, napoje, żywność, gastronomia, opieka zdrowotna, produkty dla domu 
i ogrodu, produkty detaliczne i wyroby tytoniowe. WestRock jest także producentem papieru siarczanowego, bielo
nej tektury oraz powlekanej tektury pochodzącej z recyklingu; oferuje także komercyjne rozwiązania w zakresie 
druku,

— w przypadku przedsiębiorstwa MPS – działalność w zakresie produkcji i sprzedaży opakowań specjalnych. Zalicza 
się do nich kartony składane, np. pudełka na prezenty, materiały dołączane do opakowań, takie jak ulotki 
i broszury, etykiety, głównie do wyrobów farmaceutycznych, towarów konsumpcyjnych oraz towarów z dziedziny 
mediów, a także opakowania sztywne do perfum i napojów spirytusowych.

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 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.8421 – WestRock/MPS, 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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