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Notificare prealabilă a unei concentrări
(Cazul COMP/M.4961 — Cookson/Foseco)
(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/C 14/14)
1. La 15 ianuarie 2008, Comisia a primit o notificare privind o concentrare propusă în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), prin care întreprinderea Cookson plc
(„Cookson”, Regatul Unit) dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din regulamentul Consiliului, controlul asupra întregii întreprinderi Foseco plc („Foseco”, Regatul Unit), prin licitație publică anunțată la data de 11 octombrie 2007.
2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

— în cazul întreprinderii Cookson: Cookson este o întreprindere care se ocupă cu știința materialelor, având
activități la nivel mondial în domeniul industriei de ceramică, electronice și metale prețioase. Departamentul de ceramică a întreprinderii Cookson este în principal un furnizor de produse refractare pentru
anumite sectoare industriale cum ar fi industria siderurgică și, într-o mai mică măsură, de ceramică
tehnică (în special filtre) pentru industria sticlei, energiei solare și metalurgiei,
— în cazul întreprinderii Foseco: Foseco este în principal un furnizor de produse consumabile destinate
utilizării în turnătorii (de exemplu, filtre) și, într-o mai mică măsură, de produse refractare utilizate în
producția de fier și oțel. Întreprinderea desfășoară activități la scară mondială.
3. În urma unei examinări prealabile, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului (CE) nr. 139/2004. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.
4. Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea
propusă.
Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei.
Observațiile pot fi trimise Comisiei prin fax [(32-2) 296 43 01 sau 296 72 44] sau prin poștă, cu numărul
de referință COMP/M.4961 — Cookson/Foseco, la următoarea adresă:
Commission européenne
Direction générale de la concurrence
Greffe des concentrations
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel
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