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EIROPAS KOMISIJA
Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju
(Lieta COMP/M.6438 – Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica)
(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2012/C 12/07)
1.
Komisija 2012. gada 6. janvārī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes
Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, kuras rezultātā uzņēmums Saria Bio-Industries AG & Co. KG (Saria,
Vācija), kas pieder Rethmann AG & Co. KG (the Rethmann Group, Vācija), iegūst Apvienošanās regulas 3. panta
1. punkta b) apakšpunkta izpratnē kontroli pār uzņēmumiem Teeuwissen Holding B.V. (Teeuwissen, Nīder
lande), Jagero Holding II, S.L. (Jagero II, Spānija), Quintet Beheer B.V. (Quintet, Nīderlande) un Bioibérica, SA
(Bioibérica, Spānija), iegādājoties akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

— uzņēmums Saria: dzīvnieku blakusproduktu savākšana un pārstrāde proteīna miltos un taukos, kā arī
pārtikas atkritumu savākšana un pārstrāde, lai tos izmantotu kā izejmateriālu biogāzes ražošanai,

— uzņēmums Teeuwissen: zarnu izstrādājumu ražošana un kautuvju blakusproduktu iepirkšana un pārstrāde
izmantošanai dažādās nozarēs,

— uzņēmums Jagero II: pārvaldītājsabiedrība, kurai pieder uzņēmumi, kuri darbojas zarnu izstrādājumu
ražošanā un kautuvju blakusproduktu pārstrādē izmantošanai dažādās nozarēs,

— uzņēmums Quintet: pārvaldītājsabiedrība, kurai pieder daļas uzņēmumos, kas veic ļoti ierobežotas
darbības kautuvju blakusproduktu pārstrādē ārpus ES,

— uzņēmums Bioibérica: aktīvo farmaceitisko vielu un farmācijas produktu ražošana un tirdzniecība.

3.
Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas EK Apvienošanās
regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts

4.
Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto
darbību.
(1) OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“EK Apvienošanās regula”).
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Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai
var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa
pastu ar atsauces numuru COMP/M.6438 – Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica uz šādu adresi:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
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