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1. W dniu 14 kwietnia 2021 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłosze
nie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

— Cerberus Capital Management L.P. („Cerberus”, USA),

— Koch Minerals & Trading („KM&T”, USA), kontrolowane przez Koch Industries, Inc. („KII”, USA),

— PQ LLC, PQ International Cooperative UA i PQ Netherlands Cooperative LLC (Niderlandy) oraz PQ Silicates Limited, PQ 
China (Hong Kong) Limited (Hongkong) (zwane dalej łącznie „PQ Performance Chemicals”), kontrolowane przez PQ 
Group Holdings, Inc. („PQ Group”, USA).

Przedsiębiorstwa Cerberus i KM&T przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie 
kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem PQ Performance Chemicals.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

— w przypadku Cerberus: inwestycje w nieruchomości i rzeczy ruchome wszelkiego rodzaju na całym świecie. Do głów
nych sektorów, w których przedsiębiorstwa kontrolowane przez grupę Cerberus generują obroty, należą usługi finan
sowe, produkcja, materiały budowlane i nieruchomości,

— w przypadku KM&T: przedsiębiorstwo prowadzące handel masowymi towarami suchymi, które wprowadza do obrotu 
i sprzedaje towary takie jak koks naftowy, węgiel, siarkę, ścier drzewny i wyroby papiernicze.

— w przypadku KII: kontrola różnorodnego portfelu spółek prowadzących działalność w następujących dziedzinach: rafi
nacja, chemikalia, wyposażenie i technologie do kontroli procesów i kontroli zanieczyszczeń, minerały, nawozy, handel 
towarami i usługami, polimery i włókna, szkło, produkty leśne i konsumpcyjne, złącza elektroniczne, działalność ran
czerska, druk i pakowanie, oprogramowanie dla przedsiębiorstw i inwestycje.

— w przypadku PQ Performance Chemicals: producent krzemionki sodowej, krzemionki specjalistycznej wykorzystywa
nej na rynku niższego szczebla, zeolitów i innych pochodnych. Produkty wytwarzane przez PQ Performance Chemicals 
są wykorzystywane jako czynniki produkcji w szeregu produktów do pielęgnacji ciała, oczyszczania, żywności i napo
jów oraz do powlekania powierzchni.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie 
kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych 
koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia 
w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncen
tracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy 
zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.10219 — Cerberus/Koch Industries/PQ Performance Chemicals

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).
(2) Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
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Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontak
towe:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
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