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(2017/C 189/16)

1. W dniu 7 czerwca 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1) i po odesłaniu sprawy 
zgodnie z art. 4 ust. 5 tego rozporządzenia, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której 
przedsiębiorstwo E.I. du Pont de Nemours and Company („DuPont”, Stany Zjednoczone), przejmuje, w rozumieniu 
art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad działalnością 
Health and Nutrition („H&N”) przedsiębiorstwa FMC Corporation („FMC”, Stany Zjednoczone) obejmującą zagęszczacze 
żywności i wypełniacze (ale z wyłączeniem działalności FMC związanej z Omega-3).

Proponowana koncentracja stanowi część umowy o nabyciu i sprzedaży aktywów, zawartej między przedsiębiorstwami 
DuPont i FMC w dniu 31 marca 2017 r., która stanowi o nabyciu przez FMC określonej działalności DuPont, w myśl 
zobowiązań w zakresie zbycia poczynionych przez DuPont i The Dow Chemical Company („Dow”) w ramach europej
skiego postępowania w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw odnoszących się do proponowanej koncentracji 
Dow i DuPont (sprawa M.7932).

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

— DuPont jest przedsiębiorstwem chemicznym prowadzącym zróżnicowaną działalność, z siedzibą w Stanach Zjedno
czonych. Jest to ostateczna spółka dominująca grupy DuPont, która prowadzi badania, działalność rozwojową, pro
dukcję, dystrybucję oraz sprzedaż szerokiej palety produktów chemicznych, polimerów, agrochemikaliów, nasion, 
składników spożywczych oraz innych materiałów. Działalność Nutrition and Health przedsiębiorstwa DuPont jest 
odpowiedzialna za produkcję i dostawę produktów szczególnie zaprojektowanych w celu zwiększenia bezpieczeń
stwa, jakości odżywczej, konsystencji, okresu przydatności do spożycia produktów spożywczych i napojów, środków 
farmaceutycznych i suplementów diety,

— Dow jest przedsiębiorstwem chemicznym prowadzącym zróżnicowaną działalność, z siedzibą w Stanach Zjednoczo
nych. Jest to ostateczna spółka dominująca grupy Dow, która prowadzi działalność w obszarze tworzyw sztucznych 
i chemikaliów, nauk rolniczych, a także produktów i usług w sektorze węglowodorów i energii. Dow obecność 
w obszarze działalności Nutrition and Health jest bardziej ograniczona,

— FMC to przedsiębiorstwo z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, prowadzące działalność na całym świecie, ze specjali
zacją w sektorze chemikaliów, zainteresowanym również rynkiem rolniczym, przemysłowym i konsumenckim. Dzia
łalność dzieli się na trzy segmenty: (i) rozwiązania w sektorze rolniczym; (ii) H&N; oraz (iii) lit. Działalność 
H&N przedsiębiorstwa FMC obejmuje trzy szerokie sektory produktów: składniki żywieniowe, wypełniacze i skład
niki zdrowotne.

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.8440 – DuPont/FMC (Health and Nutrition 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).
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