
Összefonódás előzetes bejelentése 

(Ügyszám COMP/M.5992 – Sud-Chemie/Ashland/ASK JV) 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

(2010/C 296/15) 

1. 2010. október 22-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet ( 1 ) 4. cikke szerint bejelentést kapott 
a J.P. Morgan Chase & Co irányítása alá tartozó Süd-Chemie AG (a továbbiakban: Süd-Chemie, Német
ország) és az Ashland Inc. (a továbbiakban Ashland, Amerikai Egyesült Államok) által tervezett összefonó
dásról, amely szerinte vállalkozások eszközöket visznek át a már létező Ashland-Südchemie Kernfest GmbH 
(a továbbiakban: ASK, Németország) teljes feladatkört ellátó közös vállalkozásba, miáltal kiterjesztik annak 
tevékenységi körét. 

2. Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő: 

— a Süd-Chemie esetében: különleges vegyipari termékek fejlesztése, gyártása és értékesítése különböző 
ágazatok számára (energia és környezet, adszorbensek és adalékanyagok, katalitikus technológiák, vízke
zelés, különleges csomagolások, öntőipari termékek, speciális gyanták), 

— az Ashland esetében: kompozit polimerek, ragasztószerek, fémöntéshez szükséges fogyóeszközök előál
lítása és értékesítése, üzemivíz- és közüzemivíz-kezelés, cellulózéterek, kenőanyagok, gépjárműveknél 
alkalmazott vegyi anyagok, valamint vegyi anyagok, műanyagok és kompozitanyagok értékesítése, 

— az ASK esetében: vegyipari termékek előállítása és értékesítése az öntőipar részére, valamint speciális 
gyanták, elsősorban a festék- és a bevonatokat gyártó iparnak. Az ASK az öntödei anyagok, úgymint 
kötőanyagok, tűzálló bevonatok, adagolók, szűrők és kohászati segédanyagok fejlesztésében, termelé
sében és árusításában fog tevékenykedni. 

3. A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az EK össze
fonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja. 

4. A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő 
észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak. 

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a 
COMP/M.5992 – Sud-Chemie/Ashland/ASK JV hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizott
sághoz faxon (+32 22964301), e-mailben a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu címre, vagy postai 
úton a következő címre: 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
Merger Registry 
J-70 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË

HU 2010.10.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 296/47 

( 1 ) HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (EK összefonódás-ellenőrzési rendelet).
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