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1. W dniu 18 października 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała 
zgłoszenie planowanej koncentracji. 

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw: 

— Umicore, S.A./N.V. (Belgia, „Umicore”), 

— Cattierite Holdings Coöperatief U.A. (Niderlandy, „Cattierite”), kontrolowane przez Koboltti Chemicals Holdings Limi
ted (Bermudy, „KCHL”). Cattierite to spółka holdingowa, która jest właścicielem innej spółki holdingowej, a także ją 
kontroluje: Carollite Holdings B.V. (Niderlandy) oraz Freeport Cobalt Oy (Finlandia, „FCO”). 

Przedsiębiorstwo Umicore przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przed
siębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Cattierite, w tym należące do FCO rafinerię kobaltu oraz 
kolejne etapy produkcji materiałów i prekursorów kobaltu o jakości wymaganej do produkcji baterii. KCHL zachowa pro
wadzoną przez FCO działalność niezwiązaną z bateriami i pewną część sprzedaży dotyczącą zastosowań w bateriach, reali
zowaną w ramach działalności niezwiązanej z bateriami. Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji. 

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

— w przypadku Umicore: dostarczanie materiałów katodowych do baterii litowo-jonowych wielokrotnego ładowania, sto
sowanych w przenośnych urządzeniach elektronicznych i w pojazdach z napędem elektrycznym, a także dostarczanie 
proszków do spajania metali, wiążących metali, nadstopów i chemikaliów kobaltowych z przeznaczeniem do szeregu 
zastosowań niezwiązanych z bateriami. Umicore jest grupą o zasięgu globalnym prowadzącą działalność w obszarze 
technologii materiałowych i recyklingu. Jej działania są zorganizowane w ramach trzech grup działalności: kataliza, 
technologie energetyczne i powierzchniowe, recykling, 

— w przypadku Cattierite: produkcja materiałów i prekursorów o jakości wymaganej do produkcji baterii w drodze rafi
nowania zakupionych materiałów kobaltowych. Cattierite jest spółką holdingową prowadzącą działalność w tym 
obszarze za pośrednictwem swojej spółki zależnej FCO. 

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 koncen
tracji. 

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy 
zawsze podawać następujący numer referencyjny: 

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”). 
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Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontak
towe: 

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   
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