
      

CONSILIUL CONCURENŢEI A AUTORIZAT TRANZACŢIA PRIN CARE INDORAMA 

PREIA MAI MULTE COMPANII DE PE PIAŢA MATERIALELOR PENTRU 

ANVELOPE 

 
Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care Indorama Netherlands B.V., Olanda 
(Indorama) preia 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. 

Indorama face parte din grupul cu acelaşi nume şi este activă în domeniul producției și 
comercializării de rășină PET, 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. Grupul Indorama mai este prezent în 
domeniul producției și comercializării de PTA, o materie primă utilizată în producția altor 
produse din poliester și din PET şi, de asemenea, în domeniul producerii și comercializării de 
granule de poliester, fibre discontinue, fire din filamente și lână pieptănată. 

Activitățile principale ale companiilor preluate sunt producția și comercializarea de materiale 
(țesături) pentru cordurile anvelopelor 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 acestora se află în Italia (materiale pentru cordurile 
anvelopelor și corduri cu un singur capăt), Luxemburg (materiale pentru cordurile anvelopelor) 
și Republica Cehă (fire de corduri pentru anvelope confecționate din fire de reion). 

Sectorul economic aferent operaţiunii de concentrare economică este cel al producerii şi 
comercializării de materiale pentru cordurile anvelopelor și corduri cu un singur capăt 
confecționate din fire de reion, filamente de PET industrial, PA66 și aramidă. 

Părţile implicate nu controlează direct sau indirect întreprinderi din România, însă acestea 
realizează cifre de afaceri pe teritoriul României din activităţi de comercializare şi distribuţie de 
produse. 

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. 

Decizia Consiliului Concurenţei va fi publicată pe site-ul instituţiei după eliminarea informaţiilor 
confidenţiale. 
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