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PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN
DOMENIUL CONCURENŢEI

COMISIA EUROPEANĂ
Notificare prealabilă a unei concentrări
(Cazul COMP/M.6438 – Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica)
(Text cu relevanță pentru SEE)

(2012/C 12/07)
1.
La data de 6 ianuarie 2012, Comisia a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr.
139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse, prin care întreprinderea Saria BioIndustries AG & Co. KG („Saria”, Germania), aparținând grupului Rethmann AG & Co. KG („grupul
Rethmann”, Germania), dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul
privind concentrările economice, controlul asupra întreprinderilor Teeuwissen Holding B.V. („Teeuwissen”,
Țările de Jos), Jagero Holding II, S.L. („Jagero II”, Spania), Quintet Beheer B.V. („Quintet”, Țările de Jos) și
Bioibérica, SA („Bioibérica”, Spania), prin achiziționare de acțiuni.
2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

— în cazul întreprinderii Saria: colectarea subproduselor de origine animală și prelucrarea acestora pentru a
obține grăsimi și concentrate de proteine, precum și colectarea și prelucrarea resturilor alimentare în
vederea utilizării acestora în producerea biogazului;
— în cazul întreprinderii Teeuwissen: producerea de intestine și cumpărarea și prelucrarea subproduselor de
abator în vederea utilizării acestora în diferite industrii;
— în cazul întreprinderii Jagero II: holding care deține întreprinderi cu activități în domeniul producerii de
intestine și al cumpărării și prelucrării subproduselor de abator în vederea utilizării acestora în diferite
industrii;
— în cazul întreprinderii Quintet: holding cu interese în întreprinderi care își desfășoară o parte foarte
limitată din activități în domeniul prelucrării subproduselor de abator în afara UE;
— în cazul întreprinderii Bioibérica: producerea și comercializarea substanțelor farmaceutice active și a
produselor farmaceutice.
3.
În urma unei examinări prealabile, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub
incidența Regulamentului (CE) privind concentrările economice. 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.
(1) JO L 24, 29.1.2004, p. 1 [„Regulamentul (CE) privind concentrările economice”].
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