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POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

KOMISJA EUROPEJSKA
Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa COMP/M.6218 – INEOS/Tessenderlo Group S-PVC Assets)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/C 187/13)
1.
W dniu 20 czerwca 2011 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja
otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Kerling plc, prowadzące
działalność pod nazwą handlową INEOS ChlorVinyls i będące częścią większej grupy przedsiębiorstw INEOS
Group („INEOS”, Szwajcaria), przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli
łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad częściami przedsiębiorstwa Tessenderlo Chemie NV, prowadzącego
działalność pod nazwą handlową Tessenderlo Group („Tessenderlo”, Belgia) w drodze zakupu określonych
aktywów powiązanych z działalnością w sektorze zawiesiny polichlorku winylu („S-PVC”).
2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

— w przypadku INEOS: produkcja wyrobów petrochemicznych, specjalistycznych wyrobów chemicznych
oraz olejów. Za pośrednictwem swojej jednostki zależnej, INEOS ChlorVinyls, przedsiębiorstwo jest
jednym z największych producentów chlorków metali alkalicznych w Europie i znaczącym dostawcą
polichlorku winylu,
— w przypadku Tessenderlo: przemysł chemiczny, naturalne wyroby pochodne, przetwarzanie tworzyw
sztucznych, żelatyna, rozwiązania w sektorze rolnictwa. Aktywa, które przeznaczono do sprzedaży,
dotyczą działalności Tessenderlo prowadzonej w sektorze zawiesiny polichlorku winylu.
3.
Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporzą
dzenia WE 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 dziesięciu dni od daty niniejszej publi
kacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMPMERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.6218 – INEOS/
Tessenderlo Group S-PVC Assets, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europej
skiej:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).
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