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1. W dniu 2 czerwca 2016 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Agrarrohstoff Beteiligungs GmbH („Agrarrohstoff”,
Niemcy) należące do grupy AGRAVIS Raiffeisen AG („AGRAVIS”, Niemcy) oraz WIL Holdings GmbH („WIL”, Niemcy),
należące do grupy Wilmar International Limited („Wilmar”, Singapur) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b)
i 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem
H. Bögel GmbH & Co. KG („Bögel”, Niemcy) i przedsiębiorstwem H. Bögel Beteiligungsgesellschaft mbH („Bögel GmbH”),
obecnie kontrolowanymi wyłącznie przez WIL, w drodze zakupu udziałów/akcji.
2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

— AGRAVIS prowadzi działalność związaną z handlem gruntami organizowanym w oparciu o model spółdzielczy,
głównie w niemieckich krajach związkowych Nadrenia Północna-Westfalia, Brema, Dolna Saksonia, Saksonia-Anhalt,
Berlin, Brandenburgia, Szlezwik Holsztyn, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Saksonia i Hamburg, a także działalność
związaną z produkcją i sprzedażą mieszanek paszowych,
— Wilmar prowadzi działalność głównie w sektorach produkcji oleju palmowego, rozdrabniania nasion roślin ole
istych, rafinacji olejów jadalnych, mielenia i rafinacji cukru, wytwarzania specjalnych smarów, oleochemikaliów, bio
diesla i nawozów, a także przetwarzania ziaren,
— Bögel prowadzi działalność w zakresie handlu hurtowego składników pasz, zwłaszcza makuchu z rdzenia palmy,
rzepaku, soi i suszonych wysłodków buraczanych,
— Bögel GmbH jest bezpośrednio odpowiedzialną spółką dominującą dla przedsiębiorstwa Bögel (niem. „Komple
mentärin”) i jest wyłącznie spółką holdingową.
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 dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je
przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
lub listownie, podając numer referencyjny: M.7854 – AGRAVIS/Wilmar International/H Bögel, 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).

