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    DECIZIA nr. 41 din 10.09.2018 

privind  operaţiunea de concentrare economică ce se va realiza prin dobândirea controlului unic 

indirect de către Akzo Nobel N.V. (Olanda), prin intermediul Akzo Nobel Coatings International 

B.V. (Olanda) şi Panter B.V. (Olanda), asupra Fabryo Corporation 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 (denumită, în continuare, ”Legea 

concurenţei”);  

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. 18/20.01.2017 pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurenţei, publicat 

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

4. Decretului nr. 19/20.01.2017 pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurenţei, publicat 

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

5. Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 1091/24.10.2017 pentru stabilirea Comisiei 

Consiliului Concurenţei de analiză a concentrărilor economice care beneficiază de procedură 

simplificată;  

6. Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 1130/10.09.2018 de modificare a componenţei 

Comisiei Consiliului Concurenţei;  

7. Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul 

preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 376/29.06.2017, publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 601/26.07.2017, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

Consiliului Concurenţei nr. 377/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

601/26.07.2017;  

9. Regulamentului privind concentrările economice, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului 

Concurenţei nr. 431/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713bis/04.09.2017 

(denumit, în continuare, “Regulamentul”);  

10. Instrucţiunilor privind conceptele de concentrare economică, întreprindere implicată, funcţionare deplină 

şi cifră de afaceri, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 386/2010, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553/05.08.2010;  
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11. Instrucţiunilor privind definirea pieţei relevante, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului 

Concurenţei nr. 388/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553/05.08.2010;  

12. Instrucţiunilor cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice, puse în aplicare prin 

Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 439/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 529/14.07.2016; 

13. Notificării concentrării economice înregistrate la Consiliul Concurenţei sub nr. RS 37/25.07.2018 şi a 

documentelor din dosarul cazului;  

14. Notei Direcţiei Industrie şi Energie nr. DIE/1022/03.09.2018 privind analiza concentrării economice 

notificate;  

15. Hotărârea Comisiei Consiliului Concurenţei din data de 10.09.2018. 

 

     şi luând în considerare următoarele: 

 

(1) În data de 25.07.2018  a fost depus la Consiliul Concurenţei, prin împuternicit, formularul de notificare 

înregistrat sub nr. RS37/25.07.2018, privind operaţiunea de concentrare economică ce urmează a se 

realiza prin dobândirea controlului unic indirect de către Akzo Nobel N.V., din Olanda, prin intermediul 

Akzo Nobel Coatings International B.V. (denumită, în continuare, “Akzo Nobel B.V.”) şi Panter B.V. 

(denumită, în continuare, “Panter”), ambele din Olanda, asupra Fabryo Corporation SRL (denumită, în 

continuare, “Fabryo”).  

(2) Concentrarea economică notificată la Consiliul Concurenţei se realizează în baza contractului de 

vânzare-cumpărare de părţi sociale încheiat în data de 15.06.2018 între Fabryo Holding Limited (Cipru), 

în calitate de vânzător, şi Akzo Nobel B.V. şi Panter, în calitate de cumpărători.  

(3) În temeiul contractului de vânzare-cumpărare de părţi sociale, părţile au convenit vânzarea şi transferarea 

de către Fabryo Holding Limited a întregului capital social pe care îl deţine în Fabryo către Akzo Nobel 

B.V. şi Panter. 

(4) Pentru conformarea cu dispoziţiile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, privitoare la numărul minim de acţionari dintr-o societate pe acţiuni, la 

finalizarea tranzacţiei, Panter va achiziţiona o acţiune. Vânzarea şi transferarea întregului pachet de 

acţiuni deţinut de Fabryo Holding Limited în Fabryo îi conferă societăţii Akzo Nobel B.V. un drept de 

control asupra societăţii ţintă.  

(5) Prin urmare, Akzo Nobel B.V. va deţine o cotă de participare de 99,978%, iar Panter va deţine o cotă de 

participare de 0,022%. La finalizarea tranzacţiei, Akzo Nobel B.V. va dobândi controlul unic direct 

asupra Fabryo. 

(6) Operaţiunea notificată este o concentrare economică în sensul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. b) din 

Legea concurenței, depășind pragurile valorice prevăzute de art. 12 alin. (1). 

(7) 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. 

 

Activităţile părţilor implicate în operaţiunea de concentrare economică: 
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1.1. Societatea ţintă – Fabryo 

(8) Fabryo1 este o societate cu răspundere limitată, înfiinţată în anul 2006, ce are ca obiect principal de 

activitate fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor. Fabryo este deţinută în 

proporţie de 100% de Fabryo Holding Limited din Cipru. Fabryo nu deţine participaţii în nicio altă 

societate 

1.2.     Partea achizitoare şi grupul din care face parte  

(9) Akzo Nobel B.V.2 este o societate cu răspundere limitată, înregistrată şi funcţionând conform legislaţiei 

din Olanda. Societatea are ca obiect principal de activitate vânzarea cu ridicata a vopselelor. Societatea 

Akzo Nobel B.V. este specializată în producţia şi comercializarea unei mari varietăţi de vopsele 

decorative, acoperiri de performanţă şi produse chimice de specialitate.  

(10) Akzo Nobel B.V. este deţinută în proporţie de 100% de Akzo Nobel N.V.3, societatea mamă a grupului 

Akzo Nobel. Acţiunile societăţii Akzo Nobel N.V. sunt listate la bursa Euronext din Amsterdam.  

(11) Panter4 este o societate care funcţionează în baza legislaţiei olandeze şi are ca obiect principal de 

activitate deţinerea şi gestionarea intereselor financiare şi industriale de toate tipurile şi desfăşurarea 

tuturor activităţilor aferente. Panter este deţinută în proporţie de 99,33% de Akzo Nobel B.V. 

(12) Akzo Nobel B.V. şi Panter fac parte din grupul Akzo Nobel (denumit, în continuare, “Akzo Nobel”), 

care este un grup multinaţional diversificat de companii, specializat în producerea şi furnizarea unei 

mari varietăţi de vopsele decorative, acoperiri de performanţă şi produse chimice de specialitate. 

Activitatea grupului este structurată pe două divizii: divizia sistemelor de acoperire şi cea a produselor 

chimice.  

(13) În România, Akzo Nobel activează prin intermediul (i) Akzo Nobel Coatings SRL şi (ii) Akzo Nobel 

Powder Coatings SA Atena - Sucursala Bucureşti (sucursala companiei greceşti Akzo Nobel Powder 

Coatings Societe Anonyme). 

(14) Akzo Nobel Coatings SRL5 este o societate cu răspundere limitată, care are ca obiect principal de 

activitate intermedierea în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific. Societatea 

este activă pe segmentul de piaţă specific vopselelor şi acoperirilor decorative. Akzo Nobel Coatings 

SRL este deţinută în proporţie de 100% de Akzo Nobel B.V. 

(15) Akzo Nobel Powder Coatings SA Atena-Sucursala Bucureşti6 este o societate pe acţiuni ce are ca obiect 

principal de activitate comerţul cu ridicata al produselor chimice. Societatea este activă pe segmentul de 

activităţi legate de comercializarea vopselelor pudră. 

Evaluarea concentrării economice din punct de vedere concurenţial 

                                                      
1 Cu sediul social în Şos. Olteniţei nr. 202B, Popeşti Leordeni, jud. Ilfov, fiind înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. 

J23/83/2006, CUI 6046627. 
2 Cu sediul social în Velperweg nr. 76, 6824BM Arnhem, Olanda, fiind înregistrată la Registrul Comerţului din Olanda sub 

numărul 09078208. 
3 Akzo Nobel s-a înfiinţat în anul 1994 prin fuziunea societăţii Akzo cu compania suedeză Nobel Industrie. Akzo Nobel are sediul 

social în Christian Neeferstraat nr. 2, 1077WW Amsterdam, Olanda, fiind înregistrată la Registrul Comerţului din Olanda sub 

numărul 09007809. 
4 Cu sediul social în Velperweg nr. 76, 6824BM Arnhem, Olanda, fiind înregistrată la Registrul Comerţului din Olanda sub 

numărul 28061404. 
5 Cu sediul social în Bd. Regiei nr. 6D, Bl. 4, etajul P, sector 6, Bucureşti, fiind înregistrată la Registrul Comerţului cu nr.   

J40/6375/2009, CUI 17957984. 
6 Cu sediul social în Bd. Burebista nr.1, Bl. D15, scara B, etajul 4, ap. 50, sector 3, Bucureşti, fiind înregistrată la Registrul 

Comerţului cu nr. J40/3565/2005, CUI 17275847. 
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(16) Pe piaţa producţiei şi comercializării vopselelor şi acoperirilor decorative şi pe piaţa producţiei şi 

comercializării vopselelor pentru repararea automobilelor din România există suprapuneri orizontale 

între activităţile părţilor la concentrare, aceste două pieţe reprezentând pieţele relevante ale produsului în 

cazul de faţă. 

(17) După realizarea operaţiunii de concentrare economică cotele de piaţă rezultate din concentrare, stabilite 

prin însumarea cotelor de piaţă individuale aferente pieţelor relevante mai sus menţionate, sunt estimate 

la (........) %, respectiv (……..) %. 

(18) Cotele de piaţă reduse deţinute de Akzo Nobel B.V. pe cele două pieţe relevante (……….) % și, 

respectiv, (………) % implică faptul că structura pieţelor nu va fi modificată semnificativ prin această 

concentrare, iar operaţiunea analizată nu va conduce la crearea unor obstacole în calea concurenţei 

efective pe cele două pieţe relevante.  

(19) Cu toate că operaţiunea de concentrare economică conduce la o suprapunere a activităţilor părţilor 

implicate, nu sunt îndeplinite condiţiile pentru ca cele două pieţe să fie calificate drept pieţe relevante 

afectate, deoarece cota de piaţă combinată nu depăşeşte 20%. 

(20) Prin operaţiunea de concentrare economică nu se realizează o integrarea verticală între activitățile  

Fabryo şi Akzo Nobel. 

(21) Operaţiunea notificată se încadrează în prevederile art. 13 alin. 1 lit. c1) din Regulamentul privind 

concentrările economice pentru aplicarea unei proceduri simplificate de analiză a concentrării 

economice. 

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

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

dominante. 

 

În temeiul prevederilor art. 19 alin. (1) şi (5), art. 25 alin. (1) lit. d) şi art. 47 alin. (2) lit. a) şi ale 

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

ulterioare, al prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare şi Regulamentului de 

procedură al Consiliului Concurenţei,  

 

COMISIA CONSILULUI 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 controlului unic indirect 

de către Akzo Nobel N.V., din Olanda, prin intermediul Akzo Nobel Coatings International B.V. şi 

Panter B.V., ambele din Olanda, asupra Fabryo Corporation SRL, constatându-se că, deşi operaţiunea 

notificată cade sub incidenţa legii concurenţei, 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, Akzo Nobel N.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 și completările ulterioare, calculată în conformitate cu Instrucţiunile cu privire la calculul 
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taxei de autorizare a concentrărilor economice, în funcţie de cifrele de afaceri comunicate de partea 

notificatoare7, este de (……..) lei, reprezentând echivalentul a (………) euro8.  

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 

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

decizii. 

Art. 8 Prezenta decizie se va transmite către:  

Akzo Nobel Coatings International B.V., Arnhem, Olanda  

Panter B.V., Arnhem, Olanda 

 

Prin împuternicit, 

Avocaţi: (………………………….) 

 

 

 

 

 

 

Bogdan M. CHIRIŢOIU 

     Preşedinte 

 

 

     Dragoş VASILE   

Consilier de concurenţă 

  Cosmin BELACURENCU 

 Consilier de concurenţă 

 

 

                                                      
7 Prin adresa înregistrată la Consiliul Concurenței cu nr. RG/10.775/13.08.2018. 
8 Cursul de schimb este 1 euro= 4,6597 lei, valabil la 31.12.2017. 


