DECIZIA nr. 25 din 15.05.2017
privind operaţiunea de concentrare economică realizată prin dobândirea controlului unic
direct de către INDORAMA NETHERLANDS B.V., Olanda, asupra SOCIETA’
INDUSTRIALE CREMONESE SICREM SPA, Italia, GLANZSTOFF - BOHEMIA
SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM, Republica Cehă, CORD A.G., Luxemburg, şi
GLANZSTOFF HOLDING (HONG KONG) LIMITED, Hong Kong

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 unui vicepreşedinte al 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. Instrucţiunilor cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice, publicate
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529/14.07.2016;
14. Notificării concentrării economice înregistrate la Consiliul Concurenţei cu nr. RS21/19.04.2017 şi a documentelor din dosarul cazului;
15. Notei Direcţiei Industrie şi Energie privind analiza concentrării economice notificate;
16. Hotărârii Plenului Consiliului Concurenţei din data de 15.05.2017.
şi luând în considerare următoarele:
(1) În data de 19.04.2017 a fost depus la Consiliul Concurenţei, prin împuternicit, formularul de
notificare, înregistrat sub nr. RS-21/19.04.2017, privind operaţiunea de concentrare
economică realizată prin dobândirea controlului unic direct de către INDORAMA
NETHERLANDS B.V., Olanda, (denumită, în continuare, „Indorama B.V.”) asupra
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SOCIETA’ INDUSTRIALE CREMONESE SICREM SPA, Italia, GLANZSTOFF BOHEMIA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM, Republica Cehă, CORD A.G.,
Luxemburg, şi GLANZSTOFF HOLDING (HONG KONG) LIMITED, Hong Kong
(denumite, în continuare, „Societăţile Ţintă”).
(2) Operaţiunea a fost notificată la Consiliul Concurenţei în baza Contractului de vânzarecumpărare cu privire la achiziţia a 100% din capitalul social subscris al Societăţilor Ţintă,
încheiat la data de 12 aprilie 2017, între Glanzstoff Industries GmbH, Austria, şi CAG
Holding GmbH, Austria, în calitate de vânzători şi Indorama B.V. şi Indorama Ventures
Public Company Limited, Thailanda, în calitate de cumpărători.
(3) Indorama B.V. este deținută în proporţie de 100% de către Indorama Ventures Public
Company Limited, Thailanda, o societate constituită în conformitate cu legislaţia din Regatul
Thailandei (care, împreună cu filialele sale, va fi denumită în continuare “Indorama”).
Societățile Ţintă sunt controlate în mod unic de către Glanzstoff Industries GmbH, Austria, o
societate constituită în conformitate cu legislația din Austria, deţinută la rândul său de către
CAG Holding GmbH, Austria.
(4) Activităţile părţilor implicate în operaţiunea de concentrare economică:
•

Partea achiziţionată

Activitățile principale ale Societăților Ţintă sunt producția și comercializarea de materiale
(țesături) pentru cordurile anvelopelor auto și corduri cu un singur capăt, confecționate din
fire de reion, filamente de poliester (PET) industrial, poliamidă (PA66, denumită și nylon) și
aramidă.
În prezent, instalațiile de producție ale Societăților Ţintă se află în Italia - SOCIETA’
INDUSTRIALE CREMONESE SICREM SPA1 (materiale pentru cordurile anvelopelor auto
și corduri cu un singur capăt), Hong Kong - GLANZSTOFF HOLDING LIMITED2 (corduri
cu un singur capăt), Luxemburg - CORD A.G.3 (materiale pentru cordurile anvelopelor auto)
și Republica Cehă - GLANZSTOFF - BOHEMIA SPOLEČNOST S RUČENÍM
OMEZENÝM4 (fire de corduri pentru anvelope auto confecționate din fire de reion).
•

Partea achizitoare

Partea achizitoare, Indorama B.V., este o societate pe acţiuni care are sediul legal în Markweg
201, 3198NB, Europoort, Rotterdam,Olanda. Aceasta face parte dintre societăţile controlate
de Indorama care sunt active, în principal, în domeniul producției și comercializării de rășină
PET (polietilen tereftalat), preforme PET și sticle PET. Rășina PET și preformele PET sunt
folosite la producția ambalajelor pentru băuturi răcoritoare carbogazoase, apă, băuturi
energizante, ceaiuri reci, sucuri și alte băuturi și lichide. De asemenea, Indorama mai este
activă în domeniul producției și comercializării de PTA (acid izoftalic purificat), o materie
primă utilizată în producția altor produse din poliester și din PET, precum şi în domeniul
producerii și comercializării de granule de poliester, fibre discontinue, fire din filamente și
lână pieptănată.
(5) 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
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Cu sediul legal în Via G.B. Pirelli 56 cap 26026, I-26026 Pizzighettone (CR), Italia.
Cu sediul legal în Unit 1301, 13/F., Chung Nam Building, 1 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong.
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Cu sediul legal în Rue Schwarzenhof, L-8452 Steinfort, Luxemburg.
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Cu sediul legal în Terezínská 60, CZ-410 02 Lovosice, Republica Cehă.
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completările ulterioare, care depăşeşte pragurile valorice prevăzute de art. 12 din aceeaşi
lege.
(6) 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. (2), respectiv de art. 1 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 privind controlul
concentrărilor economice între întreprinderi.
(7) 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.
(8) 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 Se emite prezenta decizie de neobiecţiune privind operaţiunea de concentrare economică ce
urmează a se realiza prin dobândirea controlului unic direct de către INDORAMA
NETHERLANDS B.V., Olanda, asupra SOCIETA’ INDUSTRIALE CREMONESE SICREM
SPA, Italia, GLANZSTOFF - BOHEMIA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM, Republica
Cehă, CORD A.G., Luxemburg, şi GLANZSTOFF HOLDING (HONG KONG) LIMITED, Hong
Kong, 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, INDORAMA NETHERLANDS B.V., Olanda, 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 notificatoare5, este de [...] lei6, 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.
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Prin adresa înregistrată la Consiliul Concurenței cu nr. RG-6435/02.05.2017.
Cursul de schimb este de 1 euro = 4,5411 lei, valabil la data de 31.12.2016.
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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:
INDORAMA NETHERLANDS BV, Olanda
Prin împuternicit,
Avocat Andrei MIHUL
Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu S.C.A. în asociere cu Allen&Overy LLP
Piaţa Charles de Gaulle nr.15, Charles de Gaulle Plaza, etaj 5, Sector 1, Bucureşti, 011857
Tel.: 031 405 77 77/Fax: 031 405 77 78
Bogdan M. CHIRIŢOIU
Preşedinte
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