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Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju
(Lieta M.8209 – GLM / Multico / Toray Group / TTC / JV)
Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru
(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2016/C 339/14)
1. Komisija 2016. gada 9. septembrī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK)
Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, kuras rezultātā uzņēmumi PT. Gapura Liqua Mandiri (“GLM”, Indonēzija), Multico Infracore
Holdings Pte Ltd (“Multico”, Singapūra), Toray Industries, Inc. (“Toray Group”, Japāna) un Toyota Tsusho Corporation (“TTC”,
Japāna) Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst kopīgu kontroli pār jaunizveidotu
kopuzņēmumu PT. Gapura Liqua Solutions (“GLS”, Indonēzija), iegādājoties daļas.
2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

— GLM: ūdens apsaimniekošanas risinājumi, tostarp notekūdeņu attīrīšanas procesi, modernizācijas, pārstrādes un reģe
nerācijas pakalpojumi,
— Multico: smagās tehnikas izplatīšana, dzinēji un to daļas, ko izmanto dažādās nozarēs, piemēram, būvniecībā, lauk
saimniecībā, naftas un gāzes un atjaunojamo energoresursu nozarē,
— Toray Group: ķīmisko produktu ražošana un pārdošana dažādiem lietojumiem,
— TTC: globāla tirdzniecība dažādās nozarēs, tostarp metālu, automobiļu, gaisa kuģu, ķīmisko produktu un elektroni
kas tirdzniecība,
— GLS: ūdens attīrīšanas sistēmu pārdošana, ierīkošana un uzturēšana un citi ūdens attīrīšanas pakalpojumi, galveno
kārt Indonēzijā.
3. Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības
joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru
dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nodo
dama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā paredzētajai procedūrai.
4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā no šīs publikācijas datuma. Apsvērumus Komisijai var nosū
tīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauces
numuru M.8209 – GLM / Multico / Toray Group / TTC / JV uz šādu adresi:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
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