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KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

EUROOPA KOMISJON
Eelteatis koondumise kohta
(Juhtum COMP/M.6438 – Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica)
(EMPs kohaldatav tekst)

(2012/C 12/07)
1.
6. jaanuaril 2012 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise
kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtja Saria Bio-Industries AG & Co. KG (Saria, Saksamaa),
mis kuulub kontserni Rethmann AG & Co. KG („Rethmann Group”, Saksamaa), omandab kontrolli ühine
mismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtjate Teeuwissen Holding B.V. („Teeuwissen”, Madal
maad), Jagero Holding II, S.L. („Jagero II”, Hispaania), Quintet Beheer B.V. („Quintet”, Madalmaad) ja Bioibé
rica, SA („Bioibérica”, Hispaania) üle aktsiate või osade ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

— Saria: loomsete kõrvalsaaduste kogumine ja töötlemine proteiinijahuks ja rasvaineteks ning toidujäätmete
kogumine ja töötlemine, et kasutada neid biogaasi tootmisel;

— Teeuwissen: vorstikestade tootmine, tapamaja kõrvalproduktide ostmine ja töötlemine, et kasutada neid
eri tööstusharudes;

— Jagero II: valdusettevõtja, kellele kuuluvad ettevõtjad, kes tegelevad vorstikestade tootmisega ning tapa
maja kõrvalproduktide töötlemisega, et kasutada neid eri tööstusharudes;

— Quintet: valdusettevõtja, kellel on osalus ettevõtjates, kes tegelevad väga piiratud mahus tapamaja kõrval
produktide töötlemisega väljaspool ELi;

— Bioibérica: ravimite toimeainete ja farmaatsiatoodete tootmine ja turustamine.

3.
Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda EÜ
ühinemismääruse reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

4.
Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavan
datava toimingu kohta.
(1) ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („EÜ ühinemismäärus”).
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Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avalda
mist. Märkusi võib saata komisjonile faksi (+32 22964301), elektronposti (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.
europa.eu) või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber COMP/M.6438 – Saria/Teeuwissen/Jagero II/
Quintet/Bioiberica):
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
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