
 
 

 

 

DECIZIA nr. 79 din 20.12.2017 

 

privind operaţiunea de concentrare economică ce a avut ca obiect dobândirea de către 

Yusen Logistics Europe B.V. a controlului unic direct asupra Keswick European 

Holdings Limited și a controlului unic indirect asupra Tibbett Logistics SRL 

 

În temeiul: 

 

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

nr. 153/29.02.2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

3. Decretului nr. 302/05.03.2015 privind numirea vicepreşedintelui Consiliului 

Concurenţei, publicat în 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 şi funcționare al Consiliului Concurenţei, pus în aplicare 

prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 376 din 29.06.2017, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601/26.07.2017; 

  10.  Regulamentului de procedură al Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul 

Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 377 din 29.06.2017, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 601/26.07.2017; 

  11.   Regulamentului privind concentrările economice, pus în aplicare prin Ordinul 

Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 431/20.07.2017, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 713 bis/4.09.2017; 

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

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

nr. 553bis/05.08.2010; 
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  13.    Instrucţiunilor privind definirea pieţei relevante, publicate în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 553/05.08.2010; 

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

publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529/14.07.2016. 

 

având în vedere: 

 

  15. Notificarea concentrării economice înregistrate la Consiliul Concurenţei cu nr. RS-

61/26.10.2017 şi a documentelor din dosarul cazului; 

  16. Nota Direcţiei Servicii nr. 2865/20.12.2017 privind analiza concentrării economice 

notificate; 

  17. Hotărârea Plenului Consiliului Concurenţei din data de 20.12.2017. 

 

 

şi luând în considerare următoarele: 

 

(1) În data de 26.10.2017 a fost depus la Consiliul Concurenţei, prin împuternicit1, formularul 

de notificare, înregistrat sub nr. RS 61/26.10.2017, privind operaţiunea de concentrare 

economică ce urmează a se realiza prin dobândirea de către Yusen Logistics Europe B.V.2 a 

controlului unic direct asupra Keswick European Holdings Limited3 şi a controlului unic 

indirect asupra Tibbett Logistics S.R.L.4  

 

(2) La data de 13 octombrie 2017, părțile, respectiv cinci persoane fizice din Regatul Unit al 

Marii Britanii și al Irlandei de Nord, dl. John Harvey, dl. Geoffrey Gillo, dl. Michael Wallis, 

dl. Gavin Withers şi dl. David Goldsborough, în calitate de vânzători şi Yusen Logistics 

Europe B.V., în calitate de cumpărător au încheiat un contract de vânzare - cumpărare de 

acţiuni, având ca obiect dobândirea întregului capital social al Keswick European Holdings 

Limited. În urma acestui contract, Yusen Logistics Europe B.V. va dobândi controlul unic 

direct asupra Keswick European Holdings Limited şi controlul unic indirect asupra Tibbett 

Logistics S.R.L., sub rezerva îndeplinirii condițiilor suspensive din contract.  

                                            
1 S.C.A. McGregor & Partenerii, Str. Emanoil Porumbaru nr. 17, parter, apt. 1, cod poştal 011421, Sector 1, 

Bucureşti. 
2 O societate cu răspundere limitată, înregistrată în Olanda cu numărul de societate 33234439, având sediul în 

Taurusavenue 27A, 2132 LS Hoofddorp, Olanda. Aceasta a fost înmatriculată la data de 15 octombrie 1986 cu 

numărul de înmatriculare 000017431948. 
3 O societate cu răspundere limitată, înregistrată în Anglia și Țara Galilor sub numărul 8725900, având sediul în 

19-20 Bourne Court Southend Road, Woodford Green, Essex IG8 8HD, Regatul Unit al Marii Britanii și al 

Irlandei de Nord. Certificatul de înregistrare are numărul 8725900 și este datat 10 octombrie 2013. 
4 O societate cu răspundere limitată, înregistrată în România la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 

Tribunalul Ilfov sub nr. J23/1882/2010, având Identificator Unic la Nivel European (EUID) 

ROONRC.J23/1882/2010, Cod Unic de Înregistrare 27141010, atribut fiscal RO şi sediul în str. Italia 1-7, 

Unitatea 13, Cefin Logistic Park, Sat Chiajna, Comuna Chiajna, Judeţul Ilfov, România. 
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(3) Operaţiunea notificată cade sub incidenţa Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu 

modificările şi 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 

modificările şi completările ulterioare, care depăşeşte pragurile valorice prevăzute de art. 12 

din aceeaşi lege. 

 

(4) Tranzacția nu este notificabilă către Comisia Europeană, întrucât condiţiile de prag 

prevăzute la art. 1 alin (2) şi (3) din Regulamentul CE nr. 139/2004 privind concentrările 

economice nu sunt îndeplinite. De asemenea, prezenta operațiune de concentrare economică 

nu a fost notificată niciunei alte autorități de concurență. 

 

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

 

(5.1) Partea achiziţionată 

Obiectul principal și secundar de activitate al societăţii ţintă Keswick European Holdings 

Limited este să acționeze în calitate de societate de tip holding pentru investiții în afara 

Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. 

Keswick European Holdings Limited controlează societăţile româneşti Tibbett Logistics 

S.R.L. şi 5. Prin implementarea contractului de vânzare - cumpărare menţionat anterior, 

Yusen Logistics Europe B.V. va dobândi şi controlul indirect asupra Tibbett Logistics S.R.L., 

iar în ceea ce priveşte ,  şi Yusen Logistics Europe B.V. au încheiat un pact de 

opţiune cu termen de exercitare a dreptului de opţiune până la data de . În prezent, o 

decizie în sensul dobândirii controlului asupra nu a fost adoptată. 

Societatea ţintă Tibbett Logistics S.R.L. are ca obiect principal de activitate „alte activități 

anexe transporturilor”6 şi oferă servicii de logistică fabricanților și comercianților din 

industria auto, textilă, de bricolaj, alimentară, băuturi și FMCG7. De asemenea, Tibbett 

Logistics S.R.L oferă: servicii de gestionare a lanțului de furnizare, logistică contractuală, 

depozitare, transport şi distribuție, expediere internațională de mărfuri, servicii de co-

ambalare, activități de livrare pentru e-commerce, expediere terestră de mărfuri și servicii 

conexe. Tibbett Logistics S.R.L administrează peste 100.000 metri pătrați de depozite în 

România – antrepozite vamale, frigorifice și ambientale (certificate ISO) – în diferite zone 

                                            

5 O societate cu răspundere limitată, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 

sub nr. , având Identificator Unic la Nivel European (EUID) , Cod Unic de Înregistrare  şi sediul 

social este situat în . 
6 Cod CAEN 5229. 
7 Fast Moving Consumer Goods.  
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din județul Ilfov, în București, precum și în județele Arad, Bihor, Constanța, Giurgiu, 

Hunedoara și Timiș şi este operatorul privat al BIRFT, Terminalul de Transport Feroviar de 

Marfă București Internațional. 

Societatea  are ca obiect principal de activitate . Gama de servicii a acestei societăţi 

include: . 

 

(5.2) Partea achizitoare 

Yusen Logistics Europe B.V. face parte din Grupul Yusen Logistics, care este un furnizor de 

logistică globală care acoperă toate modalitățile de transport, principalele servicii oferite fiind 

cele de: (i) expediere internaţională de marfă (pe calea aerului sau pe apă), (ii) logistică 

contractuală şi (iii) transport.  

În ceea ce privește serviciile de transport și logistică contractuală, serviciile Grupului Yusen 

Logistics includ: depozitarea, managementul inventarului, distribuția și managementul 

transportului în baza contractelor încheiate de societățile din grup.  Astfel, serviciile prestate 

de Grupul Yusen Logistics includ: colectarea încărcăturii și aranjamente de livrare, servicii 

de procesare a distribuției, inclusiv ambalarea mărfii, etichetarea și sortarea, precum şi 

servicii de depozitare și livrare. De asemenea, Grupul Yusen Logistics oferă servicii de 

expediere de mărfuri pe calea aerului, maritimă şi terestră în România. 

Deși Yusen Logistics Europe B.V. nu are o entitate juridică în România, societățile din cadrul 

Grupului Yusen Logistics au clienți și vânzări în România.  Marea majoritate (aproximativ 

%) a veniturilor obținute de la clienții din România se referă la furnizarea de componente 

auto . Grupul Yusen Logistics are și alţi clienți din sectorul auto din România, astfel că, 

un total de aproximativ % din veniturile sale totale de la clienții din România sunt 

derivate din sectorul auto. Restul veniturilor de la clienții din România provin din sectoare 

cum ar fi comerțul cu amănuntul, produse alimentare și FMCG. Conform notificării, 

tranzacția analizată reprezintă prima intrare directă a Yusen Logistics Europe B.V. pe piața 

din România.   

Având în vedere cele menţionate anterior, atât Yusen Logistics Europe B.V., cât şi Tibbett 

Logistics S.R.L. desfăşoară activităţi în domeniul serviciilor de logistică contractuală 

generală şi în cel al serviciilor de expediere de mărfuri. 

 

(7) Operaţiunea notificată se încadrează în prevederile art. 13 alin. (1) lit. c) şi c1) 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. 
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În temeiul prevederilor art. 19 alin. (4) lit. b) şi alin. (5), 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 

modificările şi completările ulterioare,  

COMISIA CONSILIULUI CONCURENŢEI  

 

DECIDE: 

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

21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se emite prezenta decizie de 

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

dobândirea de către Yusen Logistics Europe B.V. a controlului unic direct asupra Keswick 

European Holdings Limited  şi a controlului unic indirect asupra Tibbett Logistics S.R.L., 

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 şi completările ulterioare, Yusen Logistics Europe B.V. 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 modificările şi completările ulterioare, calculată în conformitate cu 

Instrucţiunile cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice, în funcţie 

de cifra de afaceri comunicată de partea notificatoare8, este de 90.822 lei9, reprezentând 

echivalentul a 20.000 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 modificările şi 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 Servicii din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări aducerea la îndeplinire a 

prezentei decizii. 

Art. 8 Prezenta decizie se va transmite către:  

                                            
8 Conform formularului de notificare înregistrat la autoritatea de concurenţă sub nr. RS 61/26.10.2017. 
9 Cursul de schimb este de 1 euro = 4,5411 lei, valabil la data de 31.12.2016. 



 6 

Yusen Logistics Europe B.V.  

Prin împuternicit S.C.A. McGregor & Partenerii 

Str. Emanoil Porumbaru nr. 17, parter, ap. 1, sector 1, Bucureşti, cod poştal 011421 

 

 

Bogdan M. Chiriţoiu, 

Preşedinte 

 

 

 

   
 


