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DECIZIA nr. 17/12.04.2017 

privind operaţiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin dobândirea 

controlului unic indirect de către Bain Capital Investors, L.L.C., SUA, 

 asupra societăţii Resilux NV, Belgia 

 

În temeiul: 

1. Legii concurenței nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

153/29.02.2016, cu completările ulterioare; 

2. Decretului nr. 301/05.03.2015 pentru numirea preşedintelui Consiliului Concurenţei, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157/05.03.2015; 

3. Decretului nr. 17/20.01.2017 pentru numirea unui vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei, 

publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61/20.01.2017; 

4. Decretului nr. 302/05.03.2015 pentru numirea vicepreşedintelui Consiliului Concurenţei, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157/05.03.2015; 

5. Decretului nr. 18/20.01.2017 pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului 

Concurenţei, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61/20.01.2017;  

6. Decretului nr. 19/20.01.2017 pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului 

Concurenţei, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61/20.01.2017; 

7. Decretului nr. 974/19.12.2011 pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului 

Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901/20.12.2011; 

8. Decretului nr. 703/27.04.2009 pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului 

Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284/30.04.2009; 

9. Regulamentului de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei, publicat 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113/14.02.2012, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

10. Regulamentului privind concentrările economice, publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 553 bis/05.08.2010, cu modificările şi completările ulterioare; 

11. Instrucţiunilor privind conceptele de concentrare economică, întreprindere implicată, 

funcţionare deplină şi cifră de afaceri, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 553 bis/05.08.2010; 

12. Instrucţiunilor privind definirea pieţei relevante, publicate în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 553/05.08.2010. 

13. Notificării concentrării economice înregistrate la Consiliul Concurenţei cu nr. RS-

15/17.02.2017 şi a documentelor din dosarul cazului; 

14. Notei Direcţiei Industrie şi Energie privind analiza concentrării economice notificate;  

15. Hotărârii Plenului Consiliului Concurenţei din data de 12.04.2017. 

 

şi luând în considerare următoarele: 

(1) În data de 17.02.2017 a fost depus la Consiliul Concurenţei, prin împuternicit, formularul de 

notificare, înregistrat sub nr. RS-15/17.02.2017, privind operaţiunea de concentrare economică 

ce urmează a se realiza prin dobândirea controlului unic indirect de către Bain Capital Investors, 

LLC., SUA, asupra societăţii Resilux NV, Belgia. Operaţiunea notificată constă în preluarea de 

către Bain Capital Investors, LLC., SUA a unui pachet majoritar de acţiuni al Resilux NV, 
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Belgia, în mod indirect, prin intermediul unei societăţi nou înfiinţate în acest scop, urmând ca 

această societate să deţină aproape în integralitate capitalul social al Resilux NV, Belgia. 

 

(2) Operaţiunea se realizează în baza ofertei publice lansate în data de 03.02.2017 de către Bain 

Capital Investors, LLC., SUA cu privire la intenţia de preluare a pachetului de acţiuni al Resilux 

NV, Belgia.  

 

(3) Activităţile părţilor implicate în operaţiunea de concentrare economică: 

 

• Partea achiziţionată 

Partea achiziţionată este Resilux NV, Belgia, o societate pe acţiuni, cu sediul social la 

Damstraat 4 9230 Wetteren, Belgia, ce are ca obiect de activitate producţia şi 

comercializarea de preforme şi sticle PET (tereftalat de polietilenă). Resilux oferă preforme 

şi sticle PET pentru o gamă largă de pieţe finale, inclusiv pentru sectorul produselor 

alimentare (sosuri şi uleiuri), al băuturilor (băuturi răcoritoare carbogazoase, ape minerale, 

băuturi alcoolice, sucuri şi altele) şi al produselor nealimentare, precum şi pentru sectorul 

produselor de îngrijire personală, cosmetice, produse farmaceutice şi alte produse de uz 

casnic.  

În România, Resilux comercializează doar preforme PET produse la fabricile din Ungaria, 

Cehia. 

Resilux deţine integral o filială în România, Resilux South East Europe SRL, cu sediul social 

în B-dul Ştefan Augustin Doinaș nr. 47, Arad, România, înregistrată la Registrul Comerţului 

sub nr. J02 /1151 /2009, cod unic de înregistrare 26188561. Obiectul de activitate al Resilux 

România este reprezentat de fabricarea ambalajelor din material plastic conform cod CAEN 

222.  

 

• Partea achizitoare 

 

Partea achizitoare este compania Bain Capital Investors, LLC., SUA, cu sediul principal la 

John Hancock Tower, 200 Claredon Street, Boston, MA 02116, Statele Unite, ce are ca 

obiect de activitate realizarea de investiții în societăți necotate din întreaga lume și din 

majoritatea sectoarelor economice, inclusiv tehnologia informației, sănătate, retail și 

produse de consum, comunicații, sectorul financiar și industrial/producție.  

 

 În România, Bain Capital Investors, LLC., SUA, este prezentă prin intermediul vânzărilor 

directe realizate de unele dintre societățile deținute, care activează în diverse domenii, cum ar 

fi: furnizarea de sisteme de stocare, transport și livrare de fluide  pentru autovehicule, 

furnizarea de echipamente și servicii pentru industria petrolului și gazelor,  furnizarea de 

aplicații software pentru administrarea operațiunilor informatice, precum și furnizarea de 

soluții antivirus. 

 

(4)  Operaţiunea notificată cade sub incidenţa Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu  

completările ulterioare. Operaţiunea notificată este o concentrare economică în sensul 

prevederilor art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu 

completările ulterioare, care depăşeşte pragurile valorice prevăzute de art. 12 din aceeaşi lege. 

 

(5) Operaţiunea notificată nu are dimensiune comunitară în sensul Regulamentului (CE) nr. 

139/2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi, întrucât cifrele de 

afaceri ale întreprinderilor implicate nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute de art. 1 alin. 
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(2), respectiv de art. 1 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 privind controlul 

concentrărilor economice între întreprinderi. 

 

(6) Operaţiunea notificată se încadrează în prevederile art. 13 lit. c) din Regulamentul privind 

concentrările economice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aplicarea unei 

proceduri simplificate de analiză a concentrării economice.  

 

(7) Operaţiunea analizată nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa 

romȃnească sau pe o parte substanţială a acesteia, în special prin crearea sau consolidarea unei 

poziţii dominante. 

 

 

În temeiul prevederilor art. 19 alin. (4), ale art. 25 alin. (1) lit. d), ale art. 47 alin. (2) lit. a) şi 

ale art. 47 alin. (7) din Legea concurenţei 21/1996, republicată, cu completările ulterioare, 

 

PLENUL CONSILULUI CONCURENŢEI  

 

DECIDE: 

 

Art. 1 În conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. (2) lit. a) din Legea concurenţei nr. 21/1996, 

republicată, cu completările ulterioare, se emite prezenta decizie de neobiecţiune privind 

operaţiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin dobândirea controlului unic 

indirect de către Bain Capital Investors, LLC., SUA, asupra societăţii Resilux NV, Belgia, 

constatându-se că, deşi operaţiunea notificată cade sub incidenţa legii, nu există îndoieli serioase 

privind compatibilitatea cu un mediu concurenţial normal. 

Art. 2 Potrivit dispoziţiilor art. 31 alin. (1) şi (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu 

completările ulterioare, Bain Capital Investors, LLC., SUA, este obligată la plata taxei de 

autorizare a concentrării economice notificate. 

Art. 3 Taxa de autorizare prevăzută la art. 31 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, 

republicată, cu completările ulterioare, calculată în conformitate cu Instrucţiunile cu privire la 

calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice, în funcţie de cifrele de afaceri comunicate 

de partea notificatoare1, este de […] lei2, reprezentând echivalentul a [...] euro.  

Art. 4 Suma reprezentând taxa de autorizare se va vira în termen de maxim 30 (treizeci) de zile de 

la data comunicării prezentei decizii, cu ordin de plată tip trezorerie, în contul 

RO94TREZ70020E330800XXXX, deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului Bucureşti, 

beneficiar Consiliul Concurenţei, cod fiscal 8844560, cu menţiunea „Taxa de autorizare concentrare 

economică conform Legii concurenţei nr. 21/1996”. O copie a ordinului de plată va fi transmisă 

neîntârziat Consiliului Concurenţei. 

Art. 5 Conform dispoziţiilor art. 51 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu 

completările ulterioare, decizia Consiliului Concurenţei poate fi atacată în contencios administrativ 

la Curtea de Apel Bucureşti în termen de 30 de zile de la comunicare. 

                                            
1 Prin adresa înregistrată la Consiliul Concurenței cu nr. RG-2799/06.03.2017. 
2 Cursul de schimb este de 1 euro = 4,5411  lei, valabil la data de 31.12.2016. 



 4 

Art. 6 Prezenta decizie devine aplicabilă de la data comunicării sale. 

Art. 7 Direcţiile şi compartimentele de specialitate din subordinea Secretarului General şi Direcţia 

Industrie şi Energie din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări aducerea la îndeplinire a 

prezentei decizii. 

Art. 8 Prezenta decizie se va transmite către:  

Bain Capital Investors, LLC., SUA 

Prin împuterniciţi, 

Avocat Adrian ŞTER 
Tel.:  021 308 81 07 

Fax:  021 308 81 25 

 

 

 

Bogdan M. CHIRIŢOIU 

Preşedinte 

 

 

 

 


