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1.
2012 m. balandžio 26 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo
pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonės „Dow Europe Holding B.V“ (toliau – „Dow Europe“, Nyder
landai), visiškai kontroliuojama „The Dow Chemical Company“ (toliau – „Dow“, Jungtinės Amerikos Vals
tijos), ir „Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.S.“ (toliau – „Aksa Akrilik“, Turkija), visiškai kontroliuojama „Akkök
Sanayi Yatirim ve Gelistirme A.S.“ (toliau – „Akkök“, Turkija), pirkdamos akcijas įgyja, kaip apibrėžta
Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, bendrą įmonės „Aksa Karbon Elyaf Sanayi Anonim
Șirketi“ (toliau – „Aksa Karbon“, Turkija) kontrolę.
2.

Įmonių verslo veikla:

— „Dow“: plastikai ir cheminės medžiagos, žemės ūkio mokslas, angliavandenilis ir energetikos produktai
bei paslaugos,
— „Akkök“: organinės, neorganinės ir produktų charakteristikas gerinančios cheminės medžiagos; elektros
energijos generavimas ir gamyba; tekstilės verpalų gamyba ir dažymas; nekilnojamojo turto statyba ir
valdymas, uostų valdymas; ir,
— „Aksa Karbon“: anglies pluoštų, anglies pluošto tarpinių produktų ir anglies pluošto kompozitų, skirtų
vėjo jėgainių, transportavimo, automobilių transporto, infrastruktūros, antžeminiams elektros energijos
perdavimo ir naftos bei dujų gavybos jūroje įrenginiams, gamyba poliakrilnitrilo (PAN) pagrindu.
3.
Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti
taikomas EB susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu.
4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas
galima siųsti faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su
nuoroda COMP/M.6528 – Dow Europe/Aksa Akrilik/Aksa Karbon JV adresu:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (EB susijungimų reglamentas).
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