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EUROPA-KOMMISSIONEN
Anmeldelse af en planlagt fusion
(Sag COMP/M.6438 — Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica)
(EØS-relevant tekst)

(2012/C 12/07)
1.
Den 6. januar 2012 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF)
nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved virksomheden Saria Bio-Industries AG & Co. KG
(Saria, Tyskland), der tilhører Rethmann AG & Co. KG (Rethmann-koncernen, Tyskland) gennem opkøb af
aktier erhverver kontrol med virksomhederne Teeuwissen Holding B.V. (Teeuwissen, Nederlandene), Jagero
Holding II, S.L. (Jagero II, Spanien), Quintet Beheer B.V. (Quintet, Nederlandene) og Bioibérica, SA (Bioibé
rica, Spanien), jf. Fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

— Saria: indsamling og bearbejdning af animalske biprodukter til proteinmel og fedt samt indsamling og
bearbejdning af madrester til anvendelse som råmateriale ved biogasproduktion

— Teeuwissen: produktion af tarme samt indkøb og bearbejdning af biprodukter fra slagterier til anvendelse
i forskellige industrier

— Jagero II: holdingselskab, som ejer selskaber, der er aktive inden for produktion af tarme og bearbejdning
af biprodukter fra slagterier til anvendelse i forskellige industrier

— Quintet: holdingselskab med interesser i selskaber med meget begrænset virksomhed inden for bear
bejdning af biprodukter fra slagterier uden for EU

— Bioibérica: produktion og markedsføring af virksomme lægemiddelbestanddele og farmaceutiske
produkter.

3.
Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder
ind under EF-fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

4.
Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til
den planlagte fusion.
(1) EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»EF-Fusionsforordningen«).
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Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse
og kan med angivelse af sagsnummer COMP/M.6438 — Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica
sendes til Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail til adressen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.
europa.eu eller pr. brev til følgende adresse:
Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Konkurrence
Registreringskontoret for Fusioner
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

14.1.2012

