
 
 

 

 

 

DECIZIA nr. 39 din 01.08.2017 

privind operaţiunea de concentrare economică ce urmează a fi realizată prin dobândirea 

controlului comun indirect de către Kohlberg Kravis Roberts & Co LLP, Statele Unite ale 

Americii, și Japan Industrial Partners Inc., Japonia, asupra Hitachi Kokusai Electric Inc., 

Japonia 

 

În temeiul: 

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

153/29.02.2016, cu modificările și completările ulterioare (în continuare Legea concurenţei); 

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. 302/05.03.2015 pentru numirea unui vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei, 

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

4. 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;  

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 și funcţionare al Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 26.07.2017;  

10. Regulamentului de procedură al Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 601 din 26.07.2017;  

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

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

12. 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 din 

05.08.2010;  
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13. Instrucţiunilor privind definirea pieţei relevante, publicate în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 553 din 05.08.2010;  

14. Instrucţiunilor cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice, publicate în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 14.07.2016;  

15. Notificării concentrării economice înregistrate la Consiliul Concurenţei cu nr. RS-28/09.06.2017 

şi documentelor din dosarul cazului; 

16. Notei Direcţiei Industrie și Energie privind analiza concentrării economice notificate. 

17. Hotărârii Plenului Consiliului Concurenţei din data de 01.08.2017. 

 

şi luând în considerare următoarele: 

(1) În data de 09.06.2017 a fost depus la Consiliul Concurenţei, prin împuternicit, formularul de 

notificare înregistrat sub nr. RS-28/09.06.2017, privind operaţiunea de concentrare economică ce 

urmează a se realiza prin dobândirea controlului comun indirect de către Kohlberg Kravis Roberts & 

Co LLP, Statele Unite ale Americii (în continuare KKR) și Japan Industrial Partners Inc., Japonia (în 

continuare JIP) asupra Hitachi Kokusai Electric Inc., Japonia (în continuare Hitachi Kokusai). 

(2) Notificarea a devenit efectivă la data de 19.07.2017, dată la care Consiliul Concurenţei a primit 

toate informaţiile suplimentare solicitate. 

(3) Operaţiunea se realizează în baza Acordului cadru încheiat la data de 26.02.2017 între Hitachi 

Ltd. în calitate de vânzător și Hitachi Ltd., HKE Holdings G.K. și HVJ Holdings Inc. toți din 

Japonia, în calitate de cumpărători, având ca obiect achiziția Hitachi Kokusai Electric Inc., Japonia. 

(4) Operaţiunea notificată cade sub incidenţa Legii concurenţei. Operaţiunea notificată este o 

concentrare economică în sensul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea concurenţei, 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. (2), respectiv 

de art. 1 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 privind controlul concentrărilor economice 

între întreprinderi. 

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

(6.1) Partea achiziţionată - Hitachi Kokusai
 1

 

Hitachi Kokusai a fost înființată în octombrie 2000 în urma fuziunii a trei companii din Grupul 

Hitachi. În prezent, Hitachi Kokusai este listată la Tokyo Stock Exchange, Inc. și este controlată 

exclusiv de Hitachi, Ltd., Japonia (în continuare Hitachi), care, la 31 martie 2017, deținea % din 

acțiunile emise de întreprinderea țintă. 

Hitachi Kokusai, care reprezintă întreprinderea ţintă în concentrarea economică notificată, desfășoară 

în prezent două activități principale:  

                                            
1
 Întreprinderea are sediul în 2-15-12, Nishi-shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-8039, Japonia, fiind înregistrată în 

conformitate cu legile din Japonia cu nr. de înregistrare 0100-01-098064. 
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 Activitatea 1: Hitachi Kokusai produce și comercializează diverse sisteme de produse (sisteme 

de radiocomunicații administrative preventive împotriva dezastrelor și diverse sisteme radio 

destinate utilizării în scopuri comerciale, repetoare radio de mare viteză, infrastructură pentru 

telecomunicații mobile, comunicații fără fir și sisteme de informare precum echipamente de 

comunicații radio, sisteme de emisie video cum ar fi sisteme de camere UHD și HDTV și 

sistemele de transmisie și transmițătoare, precum și sisteme de securitate și supraveghere a 

imaginilor și camere video industriale) și soluții de administrare pentru a răspunde nevoilor de 

afaceri și de management ale clienților săi la scară globală. Hitachi Kokusai desfășoară, de 

asemenea, activități într-o gamă largă de domenii, cum ar fi soluții de informare pentru instituții 

financiare și sisteme radio pentru Ministerul Apărării din Japonia. De asemenea, Hitachi Kokusai 

furnizează (a) soluții wireless pentru trenuri și (b) soluții de securitate pentru platforme, ambele 

tipuri de produse fiind disponibile exclusiv în Japonia. În ceea ce privește Activitatea 1, 

întreprinderea ţintă este activă în principal în Japonia ( % din veniturile totale obținute din 

această piață),  ( %) și  ( %).  

 Activitatea 2: fabricarea și vânzarea de echipamente producătoare de filme subțiri 

semiconductoare și plachete semiconductoare, ca activitate principală, precum și servicii, inclusiv 

servicii de prelucrare a plachetelor, întreținerea echipamentelor, vânzarea de piese, relocarea sau 

modificarea echipamentelor și vânzarea echipamentelor second hand. Întreprinderea ţintă 

desfășoară Activitatea 2 în principal în Coreea de Sud ( %), Taiwan ( %), China ( %),

 ( %) și  ( %, ). 

Operatiunea de concentrare economică notificată se va realiza în urma parcurgerii mai multor etape 

prealabile prin care activitatea Hitachi Kokusai va fi divizată, iar cele două activități menționate 

anterior vor fi separate.  

Concentrarea economică notificată constă în achiziționarea controlului în comun asupra Activității 1, 

astfel cum este aceasta descrisă mai sus. Întreprinderea țintă nu este prezentă în România, nici direct 

și nici indirect, prin intermediul vreunei filiale/reprezentanțe. 

(6.2) Părțile achizitoare – KKR și JIP 

KKR
2
 este o societate de investiții globală care oferă investitorilor posibilitatea de a investi în active 

alternative și în alte produse de investiții și care furnizează soluții pentru piața de capital pentru 

companie, pentru companiile din portofoliul său și pentru alți clienți. 

KKR dobândeşte controlul indirect asupra Hitachi Kokusai prin intermediul filialei sale HKE 

Holdings G.K., Japonia
3
 (în continuare HKE Holdings), care este o companie înființată de KKR 

pentru a achiziționa și a deține acțiunile Hitachi Kokusai.  

Întreprinderea KKR este prezentă în România printr-o serie de întreprinderi care realizează cifre de 

afaceri pe teritoriul național și care au domenii de activitate variate (software, comerț electronic – 

soluții de plată, servicii de înregistrare a numelor de domenii și găzduire pagini web, comercializare 

piese auto, servicii câmpuri petrolifere, servicii de ridicare și manipulare a materialelor, servicii de 

dezvoltare pentru industria farmaceutică/sectorul cosmetic, comercializare piese de schimb pentru 

mașinării industriale etc.). 

 

                                            
2
 KKR are sediul legal în 9 West 57th Street, Suite 4200, New York, NY 10019, Statele Unite ale Americii, fiind 

înregistrată în conformitate cu legile din Delaware, nr. de înregistrare SRV 070749270 – 4378294. 
3
 HKE Holdings G.K. are sediul în 2-1-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Clădirea Meiji Yasuda Seimei,  etajul 11, Tokyo  

100-0005, Japonia, fiind înregistrată în conformitate cu legile din Japonia cu nr. de înregistrare 0100-03-024801 
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JIP
4
 este o firmă de investiții cu capital privat specializată în investiții privind redresarea, preluarea 

sau separarea unor activități. JIP investește cu precădere în sectoare de producție, incluzând produse 

alimentare, distribuție și servicii. JIP a fost înființată în noiembrie 2002 și nu are subsidiare în 

România, realizând totuși cifră de afaceri pe teritoriul național prin intermediul întreprinderii EM 

Devices Europe GmbH, care comercializează relee miniaturale.  

Achiziția se va realiza prin HVJ Holdings Inc., Japonia
5
 (în continuare HVJ Holdings), o entitate 

finanțată de fonduri gestionate sau deservite de JIP, înființată de JIP pentru a achiziționa și a deține 

acțiunile Hitachi Kokusai. 

(7) Operaţiunea notificată se încadrează în prevederile art. 13 lit. a) 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) și ale 

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

ulterioare,  

PLENUL CONSILIULUI CONCURENŢEI  

 

DECIDE: 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare, se emite prezenta decizie de neobiecţiune 

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

comun indirect de către Kohlberg Kravis Roberts & Co LLP, Statele Unite ale Americii, și Japan 

Industrial Partners Inc., Japonia, asupra Hitachi Kokusai Electric Inc., Japonia, 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 

modificările și completările ulterioare,  Kohlberg Kravis Roberts & Co LLP, Statele Unite ale 

Americii, și Japan Industrial Partners Inc., Japonia, sunt obligate 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 modificările și 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 părțile notificatoare
6
, este de lei

7
, 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 

                                            
4
 JIP are sediul în  2-1-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Clădirea Meiji Yasuda Seimei, Etajul 15, Tokyo, 100-0005, Japonia, 

fiind înregistrată în conformitate cu legile din Japonia cu nr. de înregistrare 0100-01-094082. 
5
 HVJ Holdings are sediul la 15F Meiji Yasuda Seimei Building, 2-1-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japonia, fiind 

înregistrată în conformitate cu legile din Japonia cu nr. de înregistrare 0100-01-182975. 
6
 Prin adresa înregistrată la Consiliul Concurenței sub nr. RG-10034/07.07.2017. 

7
 Cursul de schimb este de 1 euro = 4,5411 lei, valabil la data de 31.12.2016. 
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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 

modificările și 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. 

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 și Energie din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări aducerea la îndeplinire a prezentei 

decizii. 

Art. 8 Prezenta decizie se va transmite către:  

Kohlberg Kravis Roberts & Co LLP, Statele Unite ale Americii, și Japan Industrial Partners Inc., 

Japonia 

Prin împuternicit  

 

Bogdan M. CHIRIŢOIU 

Preşedinte 

 

 

 


