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Išankstinis pranešimas apie koncentraciją
(Byla M.8209 – GLM / Multico / Toray Group / TTC / JV)
Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka
(Tekstas svarbus EEE)

(2016/C 339/14)
1. 2016 m. rugsėjo 9 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie
siūlomą koncentraciją: įmonės „PT. Gapura Liqua Mandiri“ (GLM, Indonezija), „Multico Infracore Holdings Pte Ltd.“
(„Multico“, Singapūras), „Toray Industries, Inc.“ („Toray Group“, Japonija) ir „Toyota Tsusho Corporation“ (TTC, Japonija)
pirkdamos akcijas įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, bendrą naujai įsteigtos
bendrosios įmonės „PT. Gapura Liqua Solutions“ (GLS, Indonezija) kontrolę.
2.

Įmonių verslo veikla:

— GLM: vandens naudojimo sprendimai, įskaitant nuotekų valymo procesus, ir vandens kokybės gerinimo, perdirbimo
bei išgavimo paslaugos,
— „Multico“: sunkiosios įrangos, variklių ir dalių, skirtų naudoti įvairiuose sektoriuose, tokiuose kaip statybų, žemės
ūkio, naftos, dujų ir atsinaujinančiosios energijos sektoriai, platinimas,
— „Toray Group“: įvairios paskirties cheminių medžiagų gamyba ir pardavimas,
— TTC: pasaulinio masto prekyba įvairiuose pramonės sektoriuose, įskaitant metalo, automobilių, orlaivių, cheminių
medžiagų ir elektronikos sektorius,
— GLS: vandens valymo sistemų pardavimas, įrengimas bei techninė priežiūra ir kitos vandens valymo paslaugos
(didžiausia veiklos dalis vykdoma Indonezijoje).
3. Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susi
jungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą. Pagal Komisijos pranešimą
dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2) procedūros rei
kėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.
4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti
faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda „M.8209 – GLM /
Multico / Toray Group / TTC / JV“ adresu:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
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