
Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.8626 – CRH/XI (RMAT)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 332/04)

1. W dniu 25 września 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała 
zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

— CRH Zehnte Vermögensverwaltungs GmbH („CRH Zehnte”, Niemcy) kontrolowane przez CRH plc (Irlandia),

— XI (RMAT) Holdings GmbH („XI (RMAT)”, Niemcy), jednostka dominująca przedsiębiorstwa Fels-Werke GmbH.

Przedsiębiorstwo CRH Zehnte przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia 
przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem XI (RMAT).

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

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

— w przypadku przedsiębiorstwa CRH: wytwarzanie i dystrybucja różnych materiałów budowlanych na całym świecie; 
struktura przedsiębiorstwa obejmuje trzy segmenty branżowe: segment ciężki (m.in. kruszywa, cement, wapno 
i beton), segment lekki (m.in. szkło i systemy oszkleń, akcesoria budowlane, żaluzje i markizy) oraz dystrybucja 
(instalacji sanitarnych, grzewczych i wodno-kanalizacyjnych, prowadzenie hurtowni z materiałami budowlanymi 
i marketów budowlanych),

— w przypadku przedsiębiorstwa CRH Zehnte: spółka pośrednio zależna stanowiąca całkowitą własność CRH,

— w przypadku przedsiębiorstwa XI (RMAT): jednostka dominująca przedsiębiorstwa Fels-Werke,

— w przypadku przedsiębiorstwa Fels-Werke GmbH: górnictwo, przetwarzanie i dystrybucja wyrobów z wapna 
i wapnia w Niemczech, Republice Czeskiej i Rosji, a także wytwarzanie gipsu i zaprawy murarskiej. Transakcja nie 
obejmuje sprzedaży zakładu Schraplau.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie 
kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja Europejska zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decy
zji 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. Należy zawsze 
podawać następujący numer referencyjny:

M.8626 – CRH/XI (RMAT)

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane 
kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Adres pocztowy:

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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