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1. W dniu 10 lutego 2020 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie 
planowanej koncentracji. 

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw: 

— TSR Recycling GmbH & Co. KG oraz TSR Recycling Holding GmbH (łącznie „TSR Recycling”, Niemcy), należące do 
grupy Remondis (Niemcy), ostatecznie kontrolowanej przez Rethmann SE & Co. KG (Niemcy), 

— Mirec B.V. (Niderlandy), Sims M+R GmbH (Niemcy), Sims Recycling Solutions AB (Szwecja), Sims Recycling Solutions 
Austrian Holdings GmbH (Austria) (łącznie zwane „spółkami przejmowanymi”), wszystkie należące do Sims Metal 
Management Limited (USA). 

TSR Recycling przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, 
wyłączną kontrolę nad całością spółek przejmowanych. 

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji. 

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

— w przypadku TSR Recycling: przetwórstwo surowców wtórnych i handel nimi na potrzeby producentów stali i przemy
słu odlewniczego. TSR Recycling zajmuje się zbieraniem, magazynowaniem i przetwarzaniem złomu metalowego 
i elektronicznego. TSR Recycling oferuje również usługi w zakresie unieszkodliwiania odpadów i ochrony środowiska. 
TSR Recycling prowadzi zakłady recyklingu w Niemczech i w całej Europie; 

— w przypadku spółek przejmowanych: recykling elektroniczny i przetwórstwo mieszanin metali z różnych procesów 
recyklingu. Spółki przejmowane prowadzą zakłady w Bergkamen (Niemcy), Eindhoven (Niderlandy), Sint Niklaas (Bel
gia), Mullendorf (Austria) i Katrinenholm (Szwecja). 

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 niektórych 
koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (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 koncen
tracji. 

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

M.9649 — TSR Recycling/Sims Metal Management (Certain recycling assets) 

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   

(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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