
Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.8466 – Bain Capital/Sealed Air Diversey Care division and food hygiene and cleaning 
business)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 145/13)

1. W dniu 26 kwietnia 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała 
zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Bain Capital (USA) przejmuje, w rozumieniu 
art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad oddziałem Diversey Care 
przedsiębiorstwa Sealed Air (USA) oraz oddziałem higieny i czystości produktów żywnościowych w ramach oddziału 
Food Care przedsiębiorstwa Sealed Air (razem: „Diversey”) w drodze mieszanego zakupu udziałów/akcji.

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

— w przypadku Bain Capital: przedsiębiorstwo dokonujące inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym na całym 
świecie w większości sektorów, w tym w sektorze technologii informacyjnej, opieki zdrowotnej, produktów detalicz
nych i konsumenckich, komunikacyjnym, finansowym oraz przemysłowym/produkcyjnym,

— w przypadku Diversey: dostarczanie rozwiązań w dziedzinie zapewnienia czystości, w rozbiciu na dwa główne 
oddziały:

1) oddział usług profesjonalnych (znany jako Diversey Care), który opracowuje i dostarcza zintegrowane rozwiąza
nia w dziedzinie zapewnienia czystości klientom biznesowym, rozwiązania z zakresu higieny kuchni dla klientów 
komercyjnych, produkty i rozwiązania pralnicze, narzędzia i sprzęt do utrzymania czystości, produkty i rozwią
zania do czyszczenia łazienek, produkty higieny osobistej, produkty owadobójcze, oraz środki chemiczne 
i systemy cyfrowe dla podmiotów świadczących profesjonalne usługi w dziedzinie zapewnienia czystości;

2) oddział higieny i czystości produktów żywnościowych, który jest częścią oddziału Food Care (znany jako 
Diversey Hygiene Services) dostarcza rozwiązania i sprzęt w dziedzinie zapewnienia czystości, który umożliwia 
automatyzację i monitorowanie przetwórstwa i produkcji żywności i napojów, np. rozwiązania integrujące środki 
chemiczne, opracowywanie, inżynierię, zdalne monitorowanie danych i analizy prognozujące związane z bezpie
czeństwem żywności oraz oszczędnością wody i energii.

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 139/20042 (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.

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.8466 – Bain Capital/Sealed Air Diversey Care division and food hygiene and 
cleaning business, 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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