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Tabele decyzji Prezesa UOKiK
wydanych w okresie od 1.04.2013 r. do 31.12.2013 r.
A. Decyzje w sprawach porozumień ograniczających konkurencję
Data
Strony
Lp i numer
postępowania
decyzji
1

201306-25
DOK-1
/2013

Sfinks Polska
S.A. (dalej:
Sfinks)

Rozstrzygnięcie1

Podstawa
prawna
(uokik
z 2007 r.)2

1) uznanie za praktykę ograniczającą Art. 6
konkurencję zawarcia przez Sfinks ust. 1
z przedsiębiorcami prowadzącymi
pkt 1
na zasadzie franczyzy restauracje
pod marką Sphinx porozumienia
ograniczającego konkurencję, polegającego na ustalaniu sztywnych
cen sprzedaży produktów oferowanych w restauracjach działających
pod marką Sphinx;

Rynek
właściwy
Lokalne rynki
restauracji
nieformalnych
na terenie
kraju

2) nakazanie zaniechania stosowania
tej praktyki;
3) nałożenie na Sfinks kary pieniężnej
w wysokości 464.228,92 zł.
2

201306-28

Beskidzkie
1) uznanie za praktykę ograniczaArt. 6
Stowarzyszenie
jącą konkurencję zawarcia przez
ust. 1
Pomocy
BSPD
porozumienia
ograniczająpkt 1
RKT-16
Drogowych
cego konkurencję, polegającego na
/2013
w Bielsku-Białej
opracowaniu cennika usług BSPD
(dalej: BSPD)
świadczonych na rynku właściwym
przez jego członków;
2) nakazanie zaniechania stosowania
tej praktyki;
3) nałożenie na BSPD kary pieniężnej
w wysokości 4.000,00 zł.

3

201307-19

Krajowa Izba
Urbanistów
RKT-21 (dalej: KIU)
/2013

1) uznanie za praktykę ograniczającą Art. 6
konkurencję zawarcia przez KIU po- ust. 1
rozumienia ograniczającego konku- pkt 1
rencję, polegającego na ustalaniu
ceny sprzedaży towarów;

Rynek świadczenia usług
pomocy
drogowej
na obszarze powiatu
bielskiego,
cieszyńskiego oraz
żywieckiego
Krajowy rynek
usług urbanistycznych

2) nakazanie zaniechania stosowania
tej praktyki;
3) nałożenie na KIU kary pieniężnej
w wysokości 17.625,00 zł.
1
2

Opis rozstrzygnięcia nie obejmuje rozstrzygnięcia o kosztach postępowania.
W kolumnie tej wskazane są wyłącznie podstawy prawne kwalifikacji danej praktyki jako porozumienia ograniczającego konkurencję określonego rodzaju.
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Tabele decyzji Prezesa UOKiK wydanych w okresie od 1.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

Data
Strony
Lp i numer
postępowania
decyzji
4

201308-21

Rozstrzygnięcie1

Podstawa
prawna
(uokik
z 2007 r.)2

Sportfive
sp. z o.o. i inni

DOK-2
/2013

1) uznanie za praktykę ograniczającą Art. 6
konkurencję zawarcia przez uczest- ust. 1
ników porozumienia ograniczające- pkt 1
(łącznie 12 stron
go konkurencję, polegającego na
postępowania)
ustalaniu minimalnej ceny sprzedaży odbiorcom dostępu – w systemie „Pay-Per-View” – do transmisji
audiowizualnych „na żywo” z meczów pierwszej reprezentacji Polski
mężczyzn w piłce nożnej rozgrywanych w ramach eliminacji do
Mistrzostw Świata 2014 r.;

Rynek
właściwy
Lokalne rynki
usług dostępu do płatnej
telewizji oraz
krajowy rynek
usług dostępu
do płatnych
transmisji
wydarzeń
sportowych za
pośrednictwem
Internetu

2) stwierdzenie zaniechania stosowania tej praktyki z dniem 11.09.
2012 r.;
3) nałożenie na 11 z 12 uczestników
porozumienia kar pieniężnych
w przedziale od 2.146,22 zł do
2.077.168,25 zł.
5

201308-28
DOK-3
/2013

Bona-Polska
1) uznanie za praktyki ograniczająsp. z o.o. (dalej:
ce konkurencję zawarcia przez
Bona-Polska)
Bona-Polska z dystrybutorami
wprowadzanych do obrotu przez
Bona-Polska produktów porozumień
ograniczających konkurencję, polegających na:

Art. 6
ust. 1
pkt 1
– pkt 1a)
sentencji
Art. 6
ust. 1
pkt 3

a) u
 stalaniu sztywnych lub
minimalnych cen odsprze– pkt 1b)
daży tych produktów stosowasentencji
nych przez dystrybuujących je
przedsiębiorców,
b) p
 odziale rynków zbytu poprzez
ograniczenie terytoriów, na których przedsiębiorcy dystrybuujący
te produkty mogą je sprzedawać;
2) stwierdzenie zaniechania stosowania tych praktyk z dniem 27.01.
2012 r.; nałożenie na Bona-Polska
kary pieniężnej w wysokości
81.287,88 zł.

Krajowy rynek hurtowej
sprzedaży
produktów
służących do
konstruowania, obróbki
i konserwacji
podłóg drewnianych oraz
lokalne rynki
detalicznej
sprzedaży
tych produktów obejmujące terytorium
całego kraju
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Tabele decyzji Prezesa UOKiK wydanych w okresie od 1.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

Data
Strony
Lp i numer
postępowania
decyzji
6

201310-25

Incom S.A.
i inni

RWR-31 (łącznie 6 stron
/2013
postępowania)

Rozstrzygnięcie1

Podstawa
prawna
(uokik
z 2007 r.)2

1) uznanie za praktykę ograniczaArt. 6
jącą konkurencję zawarcia przez
ust. 1
uczestników porozumienia ogranipkt 7
czającego konkurencję, polegającego na uzgodnieniu warunków
składanych ofert, w szczególności
w zakresie cen, jak i zasad postępowania, w postępowaniu przetargowym prowadzonym w 2011 r.
przez Województwo Dolnośląskie
- Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego dla szkół i bibliotek biorących udział w projekcie
Dolnośląska e-Szkoła” mającego
na celu doprowadzenie do wyboru
przedsiębiorcy, który zaoferował wyższą cenę za wykonanie zamówienia;

Rynek
właściwy
Krajowy rynek
hurtowych dostaw sprzętu
komputerowego i oprogramowania
dla jednostek
oświatowych

2) stwierdzenie zaniechania tej praktyki w odniesieniu do poszczególnych
uczestników z dniem: 26.10.2011 r.
oraz 15.12.2011 r.;
3) nałożenie na 5 z 6 uczestników
porozumienia kar pieniężnych
w przedziale od 3.415,00 zł do
1.717.184,00 zł.
7

201312-06
DOK-4
/2013

PYCH
1) uznanie za praktykę ograniczającą Art. 6
International
konkurencję zawarcia przez PYCH ust. 1
Electronics sp. z
z przedsiębiorcami dystrybuującymi pkt 1
o.o.
urządzenia służące do rozdzielania
(dalej: PYCH)
sygnału telewizji cyfrowej porozumienia ograniczającego konkurencję, polegającego na ustalaniu
minimalnych detalicznych cen
odsprzedaży ww. urządzeń, stosowanych przez przedsiębiorców
dystrybuujących produkty PYCH;

Krajowy rynek
detalicznej
sprzedaży
urządzeń służących do
rozdzielania
sygnału telewizji cyfrowej

2) nakazanie zaniechania stosowania
tej praktyki;
3) nałożenie na PYCH kary pieniężnej w wysokości 14.181,43 zł.
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Tabele decyzji Prezesa UOKiK wydanych w okresie od 1.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

Data
Strony
Lp i numer
postępowania
decyzji
8

201312-11

Mariusz
Siulczyński,
RKT-43 AMP Polska
/2013
i inni
(łącznie 7 stron
postępowania)

Rozstrzygnięcie1
1) uznanie za praktykę ograniczającą konkurencję zawarcia przez
uczestników porozumienia ograniczającego konkurencję, polegającego na ustalaniu w umowie
oraz warunkach handlowych, cen
odsprzedaży wyrobów wprowadzonych do obrotu przez Mariusza
Siulczyńskiego;

Podstawa
prawna
(uokik
z 2007 r.)2
Art. 6
ust. 1
pkt 1

Krajowy
rynek sprzedaży hurtowej sprzętu
i akcesoriów
sportowych
i rekreacyjnych, w tym
w szczególności służących
do uprawiania sportu
rowerowego

Art. 6
ust. 1
pkt 1

Krajowy rynek
sprzedaży
środków
chemicznych
stosowanych
w górnictwie
węgla
kamiennego

2) stwierdzenie zaniechania stosowania tej praktyki z dniem 10.10.
2012 r.;
3) nałożenie na uczestników porozumienia kar pieniężnych w przedziale od 4.146,00 zł do 16.895,00 zł.
9

201312-16

Minova
Ekochem S.A.

RKT-46 i inni
/2013
(łącznie 5 stron
postępowania)

1) uznanie za praktyki ograniczające
konkurencję zawarcia przez uczestników porozumień ograniczających
konkurencję, polegających na:
a) u
 stalaniu bezpośrednio cen
sprzedaży produktów chemicznych poprzez ustalanie cen kleju
poliuretanowego, pian fenolowych i pian mocznikowych,
b) p
 odziale rynków zbytu produktów chemicznych poprzez
ustalanie procentowego udziału w rynku w poszczególnych
grupach środków chemicznych
przypadającego uczestnikom
porozumienia i ustalenie, że
dostawy środków chemicznych dla Lubelskiego Węgla
„Bogdanka” S.A. przypadną
Minova Ekochem S.A.,
c) u
 zgadnianiu warunków składanych ofert przystępując do przetargów na dostawę produktów
chemicznych organizowanych
przez spółki węglowe;

Rynek
właściwy

– pkt 1a)
sentencji
Art. 6
ust. 1
pkt 3
– pkt 1b)
sentencji
Art. 6
ust. 1
pkt 7
– pkt 1c)
sentencji
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Tabele decyzji Prezesa UOKiK wydanych w okresie od 1.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

Data
Strony
Lp i numer
postępowania
decyzji

Rozstrzygnięcie1

Podstawa
prawna
(uokik
z 2007 r.)2

Rynek
właściwy

2) stwierdzenie zaniechania stosowania tych praktyk z dniem 25.08.
2010 r.;
3) umorzenie postępowania wobec 2
z 5 przedsiębiorców, wobec których
postępowanie zostało wszczęte;
4) nałożenie na uczestników porozumienia kar pieniężnych w przedziale od 2.170.020,00 zł do
13.136.847,00 zł.
10 201312-20

Marek
1) uznanie za praktykę ograniczającą Art. 6
Bartkiewicz,
konkurencję zawarcia przez uczest- ust. 1
ników porozumienia polegającego
pkt 7
RLU-37 Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
na
dokonaniu
uzgodnień
co
do
/2013
Marek
składanych ofert w zakresie ceny,
Bartkiewicz
w przetargu ogłoszonym przez
i inni
Nadleśnictwo Sarnaki mającym
na celu zawarcie umowy ramowej
(łącznie 5 stron
w zakresie wykonywania usług z
postępowania)
zakresu gospodarki leśnej na lata
2013-2015;

Lokalny rynek
usług z zakresu gospodarki
leśnej na terenie Leśnictwa
Górki

2) stwierdzenie zaniechania stosowania tej praktyki z dniem 26.02.
2013 r.;
3) nałożenie na uczestników porozumienia kar pieniężnych w przedziale od 2.229,00 zł do 57.572,00 zł.
11 201312-24

Asseco
Business
RKT-50 Solutions SA
(dalej: Asseco)
/2013

1) uznanie za praktykę ograniczaArt. 6
jącą konkurencję zawarcia przez
ust. 1
Asseco z dealerami sprzedającymi pkt 1
oprogramowanie komputerowe porozumienia ograniczającego konkurencję, polegającego na ustalaniu
detalicznych cen odsprzedaży
ww. oprogramowania w umowach
dealerskich;
2) stwierdzenie zaniechania stosowania tej praktyki z dniem 18.12.
2012 r.;

Krajowy rynek hurtowej
sprzedaży
oprogramowania komputerowego
wspomagającego zarządzanie
przedsiębiorstwem

3) nałożenie na Asseco kary pieniężnej w wysokości 373.548,00 zł.
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Tabele decyzji Prezesa UOKiK wydanych w okresie od 1.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

Data
Strony
Lp i numer
postępowania
decyzji

Rozstrzygnięcie1

Podstawa
prawna
(uokik
z 2007 r.)2

12 201312-24

RAKS sp. z o.o. 1) uznanie za praktykę ograniczającą Art. 6
i inni
konkurencję zawarcia przez uczestust. 1
ników
porozumienia
ograniczającego
pkt 1
RKT-51 (łącznie 4 strony
/2013
postępowania) konkurencję, polegającego na ustalaniu detalicznych cen odsprzedaży
oprogramowania w umowach dealerskich (dystrybucyjnych, partnerskich);
2) nakazanie zaniechania stosowania
tej praktyki;
3) nałożenie na uczestników porozumienia kar pieniężnych w przedziale
od 1.023,00 zł do 33.284,00 zł.

13 201312-24

Czyścioch
sp. z o.o. i inni

1) uznanie za praktykę ograniczającą Art. 6
konkurencję zawarcia przez uczest- ust. 1
ników porozumienia ograniczające- pkt 1
RLU-39 (łącznie 4 strony
go konkurencję, polegającego na
/2013
postępowania)
dokonaniu uzgodnień co do zmiany wysokości cen świadczonych
przez nich usług, mających obowiązywać od stycznia 2012 r.;
2) stwierdzenie zaniechania stosowania tej praktyki z dniem 24.01.
2012 r.;

Rynek
właściwy
Krajowy rynek hurtowej
sprzedaży
oprogramowania komputerowego
wspomagającego zarządzanie
przedsiębiorstwem
Lokalny rynek
odbioru stałych odpadów
komunalnych
z terenu miasta Białystok
oraz gmin
wchodzących
w skład tzw.
Aglomeracji
Białostockiej

3) nałożenie na uczestników porozumienia kar pieniężnych
w przedziale od 177.900,00 zł do
513.624,00 zł.
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Tabele decyzji Prezesa UOKiK wydanych w okresie od 1.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

Data
Strony
Lp i numer
postępowania
decyzji

Rozstrzygnięcie1

Podstawa
prawna
(uokik
z 2007 r.)2

14 201312-24

Maciej Potentas 1) uznanie za praktykę ograniczającą Art. 6
LINK
konkurencję zawarcia przez uczest- ust. 1
ników porozumienia ograniczające- pkt 7
RLU-40 i inni
go konkurencję, polegającego na
/2013
(łącznie 4 strony
uzgodnieniu warunków składapostępowania)
nych ofert w przetargu organizowanym przez Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego sp. z
o.o. w dniu 24.10.2011 r. poprzez
niezłożenie wraz z ofertą a następnie złożenie nieprawidłowych
dokumentów wymaganych przez
zamawiającego, co spowodowało
przyjęcie przez zamawiającego najwyższej oferty spośród ofert przez
nich złożonych;

Rynek
właściwy
Lokalny rynek odbioru odpadów
komunalnych
w mieście
Białystok

2) stwierdzenie zaniechania stosowania tej praktyki z dniem 22.11.
2011 r.;
3) nałożenie na uczestników porozumienia kar pieniężnych w przedziale od 814,00 zł do 474.401,00 zł.
15 201312-30

Excellent
S.A. (dalej:
RBG-42 Excellent)
/2013

1) uznanie za praktykę ograniczaArt. 6
jącą konkurencję zawarcia przez
ust. 1
Excellent z przedsiębiorcami twopkt 1
rzącymi sieć dystrybucji jej produktów porozumienia ograniczającego
konkurencję, polegającego na
stosowaniu w umowach z dystrybutorami postanowień przyznających
Excellent prawo do ustalania cen
odsprzedaży jej towarów stosowanych przez dystrybutorów;

Krajowy rynek
dystrybucji
artykułów
wyposażenia
łazienek

2) stwierdzenie zaniechania stosowania tej praktyki z dniem 10.06.
2013 r.;
3) nałożenie na Excellent kary pieniężnej w wysokości: 146.277,00 zł.
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Tabele decyzji Prezesa UOKiK wydanych w okresie od 1.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

Data
Strony
Lp i numer
postępowania
decyzji
16 201312-30

Royal Canin
Polska
RKR-48 sp. z o.o. i inni
/2013
(łącznie 6 stron
postępowania)

Rozstrzygnięcie1

Podstawa
prawna
(uokik
z 2007 r.)2

1) uznanie za praktykę ograniczaArt. 6
jącą konkurencję zawarcia przez
ust. 1
uczestników porozumienia ogranipkt 1
czającego konkurencję, polegającego na bezpośrednim ustalaniu
warunków sprzedaży mieszanek
paszowych dietetycznych dla psów
i kotów, w konsekwencji czego ich
sprzedaż detaliczna odbiorcy końcowemu, jest możliwa jedynie poprzez gabinety weterynaryjne, które
nie prowadzą sprzedaży internetowej tych produktów;

Rynek
właściwy
Krajowy rynek
hurtowego
obrotu mieszankami
paszowymi
dietetycznymi dla psów
i kotów

2) stwierdzenie zaniechania stosowania tej praktyki w stosunku
do dwóch uczestników z dniem:
1.01.2012 r. oraz 1.01.2013 r.;
3) nakazanie pozostałym uczestnikom
zaniechania stosowania tej praktyki;
4) nałożenie na uczestników porozumienia kar pieniężnych
w przedziale od 11.199,00 zł do
2.086.829,00 zł.
17 201312-30

1) „Młyn
1) uznanie za praktykę ograniczającą Art. 6
Malinie” Dziewit
konkurencję zawarcia przez uczest- ust. 1
ników porozumienia ograniczająpkt 7
RKR-51 Sp. j.;
cego konkurencję, polegającego
/2013
2) Stanisława
na uzgodnieniu warunków składaDziewit
nych ofert oraz innych zachowań
takich jak rezygnacja z zawarcia
umowy, w ramach przetargów
publicznych organizowanych przez
jednostki służby zdrowia i pomocy społecznej dotyczących dostaw
pieczywa i doprowadzenie w ten
sposób do wyboru uczestnika, który
zaoferował wyższą cenę;

Regionalny
rynek hurtowych dostaw
pieczywa
dla podmiotów instytucjonalnych
na terenie
województw
południowej,
wschodniej
i środkowej
części Polski

2) stwierdzenie zaniechania stosowania tej praktyki z dniem 8.06.2012 r.;
3) nałożenie na uczestników porozumienia kar pieniężnych w kwotach:
88.067,00 zł oraz 1.308,00 zł.
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Tabele decyzji Prezesa UOKiK wydanych w okresie od 1.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

Data
Strony
Lp i numer
postępowania
decyzji

Rozstrzygnięcie1

Podstawa
prawna
(uokik
z 2007 r.)2

18 201312-30

Zdzisław
1) uznanie za praktykę ograniczającą Art. 6
Janczyk, Usługi
konkurencję zawarcia przez uczest- ust. 1
Sprzętowo
ników porozumienia ograniczająpkt 7
RŁO-58
Transportowe
cego konkurencję, polegającego
/2013
i inni
na uzgodnieniu warunków składanych ofert i zasad postępowania
(łącznie 4 strony
w przetargu publicznym organizopostępowania)
wanym przez Generalną Dyrekcję
Dróg Krajowych i Autostrad Odział
w Łodzi, Rejon w Kutnie, na roboty
dotyczące bieżącego utrzymania
dróg i mostów, umożliwiających
wykluczenie z przetargu jednego
z uczestników na rzecz innego oferującego wyższą cenę;

Rynek
właściwy
Krajowy rynek
usług bieżącego utrzymania
dróg i mostów
w asortymencie utrzymania czystości
oraz zieleni
przydrożnej
na sieci dróg
krajowych

2) stwierdzenie zaniechania stosowania tej praktyki z dniem 30.10.
2012 r.;
3) nałożenie na uczestników porozumienia kar pieniężnych w przedziale
od 7.681,00 zł do 77.199,00 zł.
19 201312-30

1) Paweł
Janczyk

1) uznanie za praktykę ograniczającą
Art. 6
konkurencję zawarcia przez uczest- ust. 1
ników porozumienia ograniczającepkt 7
RŁO-59 2) Ewa Janczyk
go konkurencję, polegającego na
/2013
uzgodnieniu warunków składanych ofert i zasad postępowania
w przetargu publicznym organizowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad Odział w Łodzi,
Rejon w Łowiczu, na roboty dotyczące bieżącego utrzymania dróg i
mostów, umożliwiających wykluczenie z przetargu jednego uczestnika
i wygranie przetargu przez drugiego
oferującego wyższą cenę;

Krajowy rynek
usług bieżącego utrzymania
dróg i mostów
w asortymencie utrzymania czystości
oraz zieleni
przydrożnej
na sieci dróg
krajowych

2) stwierdzenie zaniechania stosowania tej praktyki z dniem 30.08.
2012 r.;
3) nałożenie na uczestników porozumienia kar pieniężnych w kwotach:
8.688,00 zł oraz 9.458,00 zł.
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Tabele decyzji Prezesa UOKiK wydanych w okresie od 1.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

Data
Strony
Lp i numer
postępowania
decyzji

Rozstrzygnięcie1

Podstawa
prawna
(uokik
z 2007 r.)2

20 201312-30

1) Zdzisław
1) uznanie za praktykę ograniczająArt. 6
Janczyk, Usługi
cą konkurencję zawarcia przez
ust. 1
Sprzętowouczestników
porozumienia
ogranipkt 7
RŁO-60
-Transportowe;
czającego konkurencję, polegają/2013
2) Paweł
cego na uzgodnieniu warunków
Janczyk
składanych ofert i zasad postępowania w przetargu publicznym
organizowanym przez Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i
Autostrad Odział w Łodzi, Rejon
w Opocznie, na roboty dotyczące
bieżącego utrzymania dróg i mostów, umożliwiających wykluczenie
z przetargu jednego uczestnika
i wygranie przetargu przez drugiego oferującego wyższą cenę;

Rynek
właściwy
Krajowy rynek
usług bieżącego utrzymania
dróg i mostów
w asortymencie utrzymania czystości
oraz zieleni
przydrożnej
na sieci dróg
krajowych

2) stwierdzenie zaniechania stosowania
tej praktyki z dniem 17.09.2012 r.;
3) nałożenie na uczestników porozumienia kar pieniężnych w wysokości: 31.217,00 zł oraz 8.688,00 zł.
21 201312-30

1) Paweł
Janczyk;

RŁO-61 2) Anna
/2013
Wierucka

1) uznanie za praktykę ograniczającą
Art. 6
konkurencję zawarcia przez uczest- ust. 1
ników porozumienia ograniczającepkt 7
go konkurencję, polegającego na
uzgodnieniu warunków składanych ofert i zasad postępowania
w przetargu publicznym organizowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad Odział w Łodzi,
Rejon w Radomsku, na roboty dotyczące bieżącego utrzymania dróg
i mostów, umożliwiających wykluczenie z przetargu jednego uczestnika
i wygranie przetargu przez drugiego
oferującego wyższą cenę;

Krajowy rynek
usług bieżącego utrzymania
dróg i mostów
w asortymencie utrzymania czystości
oraz zieleni
przydrożnej
na sieci dróg
krajowych

2) stwierdzenie zaniechania stosowania tej praktyki z dniem 5.09.2012 r.;
3) nałożenie na uczestników porozumienia kar pieniężnych w wysokości: 8.688,00 zł oraz 7.681,00 zł.
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Tabele decyzji Prezesa UOKiK wydanych w okresie od 1.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

Data
Strony
Lp i numer
postępowania
decyzji

Rozstrzygnięcie1

Podstawa
prawna
(uokik
z 2007 r.)2

22 201312-30

1) Zdzisław
1) uznanie za praktykę ograniczającą Art. 6
Janczyk, Usługi
konkurencję zawarcia przez uczest- ust. 1
Sprzętowoników porozumienia ograniczająpkt 7
RŁO-62
-Transportowe;
cego konkurencję, polegającego
/2013
na uzgodnieniu warunków składa2) Jacek
nych ofert i zasad postępowania
Janczyk
w przetargu publicznym organizowanym przez Generalną Dyrekcję
Dróg Krajowych i Autostrad Odział
w Łodzi, Rejon w Wieluniu, na roboty dotyczące bieżącego utrzymania dróg i mostów, umożliwiających
wykluczenie z przetargu jednego
uczestnika i wygranie przetargu
przez drugiego oferującego wyższą
cenę;

Rynek
właściwy
Krajowy rynek
usług bieżącego utrzymania
dróg i mostów
w asortymencie utrzymania czystości
oraz zieleni
przydrożnej
na sieci dróg
krajowych

2) stwierdzenie zaniechania stosowania tej praktyki z dniem 19.07.
2012 r.;
3) nałożenie na uczestników porozumienia kar pieniężnych w wysokości: 31.217,00 zł oraz 15.460,00 zł.
23 201312-31
DOK-5
/2013

Przedsiębiorstwo 1) uznanie za praktykę ograniczaArt. 6
Handlowojącą konkurencję zawarcia przez
ust. 1
-Usługowe
Jubiler z przedsiębiorcami prowapkt 1
Jubiler sp. z o.o.
dzącymi detaliczną dystrybucję
(dalej: Jubiler)
zegarków porozumienia ograniczającego konkurencję, polegającego
na ustalaniu minimalnych cen
sprzedaży zegarków oferowanych
za pośrednictwem tradycyjnych i
internetowych kanałów sprzedaży,
stosowanych przez przedsiębiorców
prowadzących dystrybucję detaliczną zegarków;

Krajowy rynek
detalicznej
sprzedaży
zegarków

2) stwierdzenie zaniechania stosowania tej praktyki z dniem 29.04.
2013 r.;
3) nałożenie na Jubiler kary pieniężnej w wysokości 819.496,16 zł.
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Tabele decyzji Prezesa UOKiK wydanych w okresie od 1.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

Data
Strony
Lp i numer
postępowania
decyzji
24 201312-31
DOK-6
/2013

Anyro & Co
sp. z o.o.
(dalej: Anyro)

Rozstrzygnięcie1

Podstawa
prawna
(uokik
z 2007 r.)2

1) uznanie za praktykę ograniczaArt. 6
jącą konkurencję zawarcia przez
ust. 1
Anyro z przedsiębiorcami prowapkt 1
dzącymi detaliczną dystrybucję
zegarków, porozumienia ograniczającego konkurencję polegającego
na ustalaniu minimalnych cen
sprzedaży zegarków oferowanych
za pośrednictwem tradycyjnych i
internetowych kanałów sprzedaży,
stosowanych przez przedsiębiorców
prowadzących dystrybucję detaliczną zegarków;

Rynek
właściwy
Krajowy rynek
detalicznej
sprzedaży
zegarków

2) stwierdzenie zaniechania stosowania tej praktyki z dniem 30.04.
2013 r.;
3) nałożenie na Anyro kary pieniężnej
w wysokości 331.819,48 zł.
25 201312-31
DOK-7
/2013

1) Sport
1) uznanie za praktykę ograniczającą Art. 6
& Freizeit
konkurencję udziału uczestników
ust. 1
sp. z o.o. (dalej:
w zawartym przez Sport & Freizeit pkt 1
Sport & Freizeit)
z dystrybutorami produktów marki
2) INTERSPORT FISCHER, w tym INTERSPORT
porozumieniu ograniczającym konPolska
kurencję, polegającym na ustalaniu
S.A. (dalej:
detalicznych cen odsprzedaży
INTERSPORT)
sprzętu i akcesoriów narciarskich
marki FISCHER stosowanych przez
dystrybutorów;

Krajowy
rynek detalicznej sprzedaży sprzętu
i akcesoriów
narciarskich

2) stwierdzenie zaniechania stosowania tej praktyki z dniem 14.01.
2012 r.;
3) nałożenie na Sport & Freizeit kary
pieniężnej w kwocie 122.657,67 zł;
4) odstąpienie od nałożenia kary pieniężnej na INTERSPORT.
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Tabele decyzji Prezesa UOKiK wydanych w okresie od 1.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

Data
Strony
Lp i numer
postępowania
decyzji
26 201312-31

1) Robert
Szwebs;

RBG-47 2) Stanisław
/2013
Nerkowski;
3) Dariusz
Marchlik

Rozstrzygnięcie1

Podstawa
prawna
(uokik
z 2007 r.)2

1) uznanie za praktykę ograniczającą Art. 6
konkurencję zawarcia przez uczest- ust. 1
ników porozumienia ograniczające- pkt 7
go konkurencję, polegającego na
uzgodnieniu warunków składanych ofert w przetargu organizowanym przez Agencję Nieruchomości
Rolnych na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej
w Unisławiu;

Rynek
właściwy
Lokalny rynek
obrotu nieruchomościami
rolnymi obejmujący teren
gminy Unisław

2) stwierdzenie zaniechania stosowania tej praktyki z dniem 30.04.
2013 r.;
3) nałożenie na Dariusza Marchlika
i Stanisława Nerkowskiego kar pieniężnych odpowiednio w kwotach:
2.522,00 zł oraz 4.773,00 zł;
4) odstąpienie od nałożenia kary pieniężnej na Roberta Szwebsa.
27 201312-31

Flint Group Pol- 1) uznanie za praktykę ograniczającą
ska sp. z o.o.
konkurencję zawarcia porozumienia
ograniczającego konkurencję, poRŁO-63 z siedzibą
w Konstantylegającego na uzgodnieniu przez
/2013
nowie Łódzkim
przedsiębiorców objętych porozu(dalej: Flint
mieniem, iż będą powstrzymywali
Group)
się od sprzedaży farb zakupionych
od Flint Group klientom będącym
i inni
już odbiorcami w tym zakresie
(łącznie 5 stron
innych przedsiębiorców objętych
postępowania)
porozumieniem;

Art. 6
ust. 1
pkt 1
Art. 6
ust. 1
pkt 3

Krajowy
rynek dystrybucji farb
drukarskich
mazistych dla
druku offsetowego z wyłączeniem
farb dla druku
prasy

2) stwierdzenie zaniechania stosowania tej praktyki w stosunku do
poszczególnych uczestników porozumienia z dniem: 4.08.2011 r. oraz
1.12.2011 r.;
3) nałożenie na uczestników porozumienia kar pieniężnych w przedziale od 2.391,00 zł do 449.402,00 zł.
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Tabele decyzji Prezesa UOKiK wydanych w okresie od 1.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

Data
Strony
Lp i numer
postępowania
decyzji

Rozstrzygnięcie1

28 201312-31

Łukasz
1) uznanie za praktykę ograniczaRatajczak Firma
jącą konkurencję zawarcia przez
Handlowouczestników porozumienia ograniRPZ-50
Usługowa
czającego konkurencję, polegają/2013
„LUKTRANS”
cego na uzgodnieniu warunków
i inni
składania ofert w związku z
przystąpieniem do postępowania
(łącznie 6 stron
o udzielenie zamówienia publiczpostępowania)
nego na „Konserwację i utrzymanie
zieleni miejskiej na terenie miasta Poznania – 10 części”, w celu
podziału rynku właściwego, czego
efektem było złożenie przez każdego z uczestników ofert wzajemnie
ze sobą niekolidujących na różne
rejony miasta Poznania;

Podstawa
prawna
(uokik
z 2007 r.)2
Art. 6
ust. 1
pkt 7

Rynek
właściwy
Lokalny rynek usług
związanych
z konserwacją
i utrzymaniem
zieleni miejskiej obejmujący miasto
Poznań

2) stwierdzenie zaniechania stosowania tej praktyki z dniem 29.01.
2013 r.;
3) umorzenie postępowania wobec
1 z 6 z przedsiębiorców, wobec
których postępowanie zostało
wszczęte;
4) nałożenie na uczestników porozumienia kar pieniężnych w przedziale od 3.152,00 zł do 126.220,00 zł.

Ewa Mandrosz
Studentka IV roku prawa
Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
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Tabele decyzji Prezesa UOKiK wydanych w okresie od 1.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

B. Decyzje w sprawach nadużywania pozycji dominującej
Data
Lp i numer
decyzji
1

201304-02

Strony
postę
powania
Górna Raba
sp. z o.o.

RKR-4
/2013

Rozstrzygnięcie1
1) stwierdzenie nadużycia
pozycji dominującej,
2) stwierdzenie zaniechania
praktyki,
3) nałożenie kary pieniężnej

2

201304-15

Grupa
Kupców
RŁO-15 Ziemi
Łódzkiej
/2013
Sp. z o.o.

umorzenie postępowania
jako bezprzedmiotowego

3

201304-16

Zielono
górskie
Zakłady
Usług
Miejskich
Sp. z o.o.

1) stwierdzenie nadużycia
pozycji dominującej,

Przedsię
biorstwo
Wodocią
gowo-Kanaliza
cyjne
PŁONIA
Sp. z o.o.

zobowiązanie przedsiębiorcy do zachowań zmierzających do zapobieżenia
naruszeniom (art. 12 ust. 1
uokik)

RWR-9
/2013

4

201304-29
RGD-2
/2013

5

201305-16
RKT-7
/2013

6

201305-22

201305-27
RGD-4
/2013

1
2

3) nałożenie kary pieniężnej

Rynek właściwy

Art. 9 ust. 1 Lokalny rynek przyjmowai ust. 2
nia nieczystości ciekłych
pkt 3
z terenu Miasta i Gminy
Mszana Dolna do stacji
zlewnych

Art. 9 ust. 2 Lokalne rynki usług cmenpkt 7
tarnych na cmentarzach
komunalnych przy ul. (…),
ul. (…) i ul. (…) w Zielonej
Górze
Art. 9 ust. 1 Lokalny rynek usług w zai ust. 2
kresie zbiorowego zaopapkt 6
trzenia w wodę i lokalny
rynek zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Barlinek

Wodociągi
1) stwierdzenie nadużywania Art. 9 ust. 1 Lokalny rynek zbiorowei Kanalizacja
pozycji dominującej,
i 2 pkt 1
go zaopatrzenia w wodę
Sp. z o.o.
i zbiorowego odprowa2) nałożenie kary pieniężnej
dzania ścieków na terenie
gminy Zdzieszowice
Gmina
Kostrzyn

zobowiązanie przedsiębiorcy do zachowań zmierzających do zapobieżenia
naruszeniom (art. 12 ust. 1
uokik)

Art. 9 ust. 1 Lokalny rynek zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków obejmujący
obszar gminy Kostrzyn

Zakład
Wodociągów
i Kanalizacji
Sp. z o.o.
w Wałczu

zobowiązanie przedsiębiorcy do zachowań zmierzających do zapobieżenia
naruszeniom (art. 12 ust. 1
uokik)

Art. 9 ust. 1 Lokalny rynek zbiorowei ust. 2
go zaopatrzenia w wodę
pkt 6
i zbiorowego odprowadzania ścieków w Wałczu

RPZ-8
/2013
7

2) stwierdzenie zaniechania
praktyki,

Podstawa
prawna
(uokik
z 2007 r.)2

Opis rozstrzygnięcia nie obejmuje rozstrzygnięcia o kosztach postępowania.
W kolumnie tej wskazane są wyłącznie podstawy prawne kwalifikacji danej praktyki jako określonego rodzaju nadużywania pozycji dominującej.
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Tabele decyzji Prezesa UOKiK wydanych w okresie od 1.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

Data
Lp i numer
decyzji
8 201305-29
RBG-5
/2013

9 201306-11
RBG-6
/2013

10 201306-18
RKR-9
/2013

Strony
postę
powania
Komunalne
Przedsię
biorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji
sp. z o.o.

Rozstrzygnięcie1
zobowiązanie przedsiębiorcy do zachowań zmierzających do zapobieżenia
naruszeniom (art. 12 ust. 1
uokik)

Podstawa
prawna
(uokik
z 2007 r.)2

Art. 9 ust. 1 Lokalne rynki zaopatrzenia
w wodę i odprowadzania
ścieków na obszarze gminy Nakło nad Notecią

Miejskie
1) stwierdzenie nadużywania Art. 9 ust. 1
Przedsię
pozycji dominującej,
i ust. 2
biorstwo
pkt 6
2) nakaz zaniechania
Wodociągów
praktyki,
i Kanalizacji
3) nałożenie kary pieniężnej
sp. z o.o.
Przedsię
biorstwo
Usług
Komuna
lnych
sp. z o.o.

Parafia
1) stwierdzenie nadużywania Art. 9 ust. 2
Rzymskopozycji dominującej,
pkt 5
RKT-13 Katolicka
2) stwierdzenie zaniechania
pod wezwa
/2013
praktyki,
niem
3) nałożenie kary pieniężnej
Św. Tomasza
Apostoła
w Kietrzu

RBG-8
/2013
13 201306-27

Energa-Operator
S.A.

Chemeko-System
RWR-17 Sp. z o.o.
/2013

Lokalne rynki zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na obszarze
gminy Brodnica

1) stwierdzenie nadużywania Art. 9 ust. 1 Lokalne rynki zbiorowepozycji dominującej,
i ust. 2
go zaopatrzenia w wodę
pkt 6
i zbiorowego odprowa2) nakaz zaniechania
dzania ścieków na terenie
praktyki,
Miasta i Gminy Ropczyce
3) nałożenie kary pieniężnej

11 201306-24

12 201306-27

Rynek właściwy

Rynek świadczenia
usług cmentarnych
na cmentarzu Parafii
Rzymsko-Katolickiej pod
wezwaniem Św. Tomasza
Apostoła w Kietrzu

1) umorzenie postępowania
jako bezprzedmiotowego.

1) stwierdzenie nadużycia
pozycji dominującej,
2) nakaz zaniechania
praktyki,
3) nałożenie kary pieniężnej

Art. 9 ust. 1 Rynek przetwarzania
i 2 pkt 1
i składowania odpadów
komunalnych pochodzących z regionu północno-centralnego województwa
dolnośląskiego, w skład
którego wchodzą gminy wskazane w decyzji
(29 gmin)
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Tabele decyzji Prezesa UOKiK wydanych w okresie od 1.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

Data
Lp i numer
decyzji
14 201306-28
RBG-9
/2013

Strony
postę
powania
Przedsię
biorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji
sp. z o.o.

Rozstrzygnięcie1
zobowiązanie przedsiębiorcy do zachowań zmierzających do zapobieżenia
naruszeniom (art. 12 ust. 1
uokik)

Podstawa
prawna
(uokik
z 2007 r.)2

Rynek właściwy

Art. 9 ust. 1 Lokalny rynek zbiorowego
zaopatrzenia w wodę na
obszarze gminy Olecko

15 201306-28

Miejskie
1) stwierdzenie nadużywania Art. 9 ust. 1
Przedsię
pozycji dominującej,
i 2 pkt 1
biorstwo
RŁO-31
2) nakaz zaniechania
Wodocią
g
ów
/2013
praktyki,
i Kanalizacji
3) nałożenie kary pieniężnej
Sp. z o.o.

Lokalny rynek zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków obejmujący obszar Miasta
Sieradz oraz miejscowości
z terenu Gminy Sieradz
wskazanych w decyzji
(28 miejscowości)

16 201307-01

Gmina Milicz 1) stwierdzenie nadużywania Art. 9 ust. 1 Lokalny rynek usług cmenpozycji dominującej przez i 2 pkt 1
tarnych na cmentarzu
narzucanie nieuczciwych
komunalnym w Miliczu
cen,

RWR18
/2013

2) nakaz zaniechania
praktyki,
3) nałożenie kary pieniężnej

17 201307-02

Miasto
i Gmina
RPZ-10 Mikstat
/2013

18 201307-15
RWR21
/2013
19 201307-18

Uzdrowi
skowa
Gmina
Miejska
SzczawnoZdrój

Zakład Usług
Komuna
RBG-13 lnych
Sp. z o.o.
/2013

1) stwierdzenie nadużywania Art. 9 ust. 1 Lokalny rynek zbiorowepozycji dominującej.
go zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadza2) nakaz zaniechania
nia ścieków obejmujący
praktyki.
obszar miasta i gminy
3) nałożenie kary pieniężnej.
Mikstat
zobowiązanie przedsiębiorcy do zachowań zmierzających do zapobieżenia
naruszeniom (art. 12 ust. 1
uokik)

Art. 9 ust. 1 Lokalny rynek usług
i 2 pkt 7
cmentarnych, obejmującym teren Cmentarza
Komunalnego
w Szczawnie-Zdrój

zobowiązanie przedsiębiorcy do zachowań zmierzających do zapobieżenia
naruszeniom (art. 12 ust. 1
uokik)

Art. 9 ust. 1 Lokalny rynek zaopatrzenia w wodę na obszarze
Gminy i Miasta Lubraniec
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Tabele decyzji Prezesa UOKiK wydanych w okresie od 1.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

Data
Lp i numer
decyzji

Strony
postę
powania

Rozstrzygnięcie1

Podstawa
prawna
(uokik
z 2007 r.)2

Rynek właściwy

Gmina
Radzionków

zobowiązanie przedsiębiorcy do zachowań zmierzających do zapobieżenia
naruszeniom (art. 12 ust. 1
uokik)

Art. 9 ust. 1 Lokalny rynek zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na
terenie Miasta i Gminy
Radzionków

Przedsię
biorstwo
RKR-22 Wodociągów
i Kanalizacji
/2013
Sp. z o.o.

zobowiązanie przedsiębiorcy do zachowań zmierzających do zapobieżenia
naruszeniom (art. 12 ust. 1
uokik)

Art. 9 ust. 1 Lokalny rynek zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie
gmin Olkusz, Bukowno,
Klucze i Bolesław

20 201308-05
RKT-23
/2013
21 201308-16

22 201308-27

Zakład
Gospodarki
Komunalnej
Sp. z o.o.

RWR23
/2013

1) stwierdzenie nadużywania Art. 9 ust. 1
pozycji dominującej,
i 2 pkt 6
2) nakaz zaniechania
praktyki,
3) nałożenie kary pieniężnej

23 201308-30

Przedsię
biorstwo
RŁO-41 Energetyki
Cieplnej
/2013
Sp. z o.o.

24 201309-04

Przedsię
biorstwo
RWR-26 Usług
Komuna
/2013
lnych
sp. z o.o.

25 201309-05

RŁO-43
/2013

1)stwierdzenie nadużywania Art. 9 ust. 1 Lokalny rynek przesypozycji dominującej.
i ust. 2
łu i dystrybucji ciepła
pkt 5
w Sieradzu
2) nakaz zaniechania
praktyki.
3) nałożenie kary pieniężnej.
1) stwierdzenie nadużycia
pozycji dominującej,
2) nakaz zaniechania
praktyki,

Art. 9 ust. 2 Lokalne rynki usług cmenpkt 1
tarnych wykonanych na
cmentarzach komunalnych
w Olszynie

3) nałożenie kary pieniężnej

Gmina
Żyraków

zobowiązanie przedsiębiorcy do zachowań zmierzających do zapobieżenia
naruszeniom (art. 12 ust. 1
uokik)

Gmina
Fałków

1) stwierdzenie nadużywania Art. 9 ust. 1 Lokalny rynek zbiorowepozycji dominującej,
i ust. 2
go zaopatrzenia w wodę
obejmujący obszar gminy
2) nakaz zaniechania stoso- pkt 6
Fałków
wania ww. praktyk,

RKR-29
/2013
26 201309-16

Lokalny rynek zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
obejmującym obszar gminy Jelcz-Laskowice

Art. 9 ust. 1 Lokalny rynek zarządzania
i ust. 2
infrastrukturą kanalizacyjpkt 6
ną w gminie Żyraków

3) nałożenie kary pieniężnej.
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Tabele decyzji Prezesa UOKiK wydanych w okresie od 1.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

Data
Lp i numer
decyzji

Strony
postę
powania

Rozstrzygnięcie1

Podstawa
prawna
(uokik
z 2007 r.)2

27 201309-19

Prochowickie 1) stwierdzenie nadużywania Art. 9 ust. 1
Przedsię
pozycji dominującej,
i 2 pkt 6
biorstwo
RWR-27
2) nakaz zaniechania ww.
Komuna
l
ne
/2013
praktyk,
Sp. z o.o.
3) nałożenie kary pieniężnej

28 201311-18

zobowiązanie przedsiębiorcy do zachowań zmierzających do zapobieżenia
naruszeniom (art. 12 ust. 1
uokik)

Gmina
Kamieńsk

1) stwierdzenie nadużywania Art. 9 ust. 1 Lokalny rynek organipozycji dominującej,
i ust. 2
zowania usług wywozu
pkt
5
i składowania odpadów
2) nakaz zaniechania stosokomunalnych z terenu
wania ww. praktyk,
Gminy Kamieńsk
3) nałożenie kary pieniężnej.

RŁO-52
/2013
30 201312-10

Lokalny rynek zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, obejmującym
teren Prochowic oraz
6 miejscowości wskazanych w decyzji

Gmina
Wągrowiec

RRZ-41
/2013
29 201312-02

Rynek właściwy

Zakład Usług
Komuna
RKR-36 lnych
w Alwerni
/2013
Sp. z o.o.

zobowiązanie przedsiębiorcy do zachowań zmierzających do zapobieżenia
naruszeniom (art. 12 ust. 1
uokik)

Art. 9 ust. 1 Lokalny rynek zbiorowei ust. 2
go zaopatrzenia w wodę
pkt 6
i zbiorowego odprowadzania ścieków obejmujący
obszar gminy Wągrowiec

Art. 9 ust. 1 Lokalny rynek odbierai ust. 2
nia nieczystości ciekłych
pkt 5
z terenu miasta i gminy
Alwernia

31 2013Gmina Iłowa 1) stwierdzenie nadużywania Art. 9 ust. 1
12-12
pozycji dominującej,
i 2 pkt 6
RWR-40
2) nakaz zaniechania stoso/2013
wania ww. praktyk,

Lokalny rynek zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, obejmujący
obszar Gminy Iłowa

3) nałożenie kary pieniężnej
32 201312-16

Przedsię
1) stwierdzenie nadużywania Art. 9 ust. 1
biorstwo
pozycji dominującej,
i 2 pkt 1
RWR-41 Wodociągów 2) nakaz zaniechania stosoi Kanaliza
/2013
wania ww. praktyk,
cji Wodnik
3) nałożenie kary pieniężnej.
Sp. z o.o.
w Jeleniej
Górze

Lokalny rynek zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków – obejmujący
teren Jeleniej Góry
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Tabele decyzji Prezesa UOKiK wydanych w okresie od 1.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

Data
Lp i numer
decyzji

Strony
postę
powania

33 201312-20

Aeroklub
Nowy Targ
RKR-41 Terenowa
Jednostka
/2013
Organiza
cyjna
Aeroklubu
Polskiego

34 201312-20

Gminne
Przedsię
RKR-42 biorstwo
Gospodarki
/2013
Komunalnej
sp. z o.o.

35 201312-23
RWR42
/2013

Narodowy
Fundusz
Zdrowia

Rozstrzygnięcie1

Podstawa
prawna
(uokik
z 2007 r.)2

Rynek właściwy

1) stwierdzenie nadużywania Art. 9 ust. 1 Lokalny rynek udostęppozycji dominującej,
i ust. 2
niania lotniska w Nowym
pkt
5
Targu
2) nakaz zaniechania stosowania ww. praktyk,
3) nałożenie kary pieniężnej

zobowiązanie przedsiębiorcy do zachowań zmierzających do zapobieżenia
naruszeniom (art. 12 ust. 1
uokik)

Art. 9 ust. 1 Lokalny rynek zbiorowei ust. 2
go zaopatrzenia w wodę
pkt 6
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Nowy Żmigród

1) stwierdzenie nadużywania Art. 9 ust. 2 Krajowy rynek organizopozycji dominującej,
pkt 7
wania świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanych
2) stwierdzenie zaniechania
ze środków publicznych
ww. praktyk,
3) nałożenie kary pieniężnej

36 201312-24

Spółdzielnia 1) stwierdzenie nadużywania Art. 9 ust. 2
Mieszka
pozycji dominującej,
pkt 5
RKT-48 niowa
2) nakaz zaniechania stoso„Hutnik”
/2013
wania ww. praktyk,
w Sosnowcu
3) nałożenie kary pieniężnej

Lokalny rynek udostępniania zasobów mieszkaniowych Spółdzielni w celu
świadczenia przez innych
przedsiębiorców usług
telekomunikacyjnych
w Sosnowcu

37 201312-24

Lokalny rynek zbiorowego zaopatrzenia w wodę
obejmujący obszar gminy Brzeg oraz lokalny
rynek zbiorowego odprowadzania ścieków
obejmujący obszar gminy
Brzeg oraz część obszarów gmin Lewin Brzeski,
Lubsza, Olszanka, Oława
i Skarbimierz

Przedsię
1) stwierdzenie nadużywania Art. 9 ust. 1
biorstwo
pozycji dominującej,
i 2 pkt 6
Wodocią
g
ów
RKT-49
2) nakaz zaniechania stosoi
Kanaliza
c
ji
/2013
wania ww. praktyk,
w Brzegu
3) nałożenie kary pieniężnej
Sp. z o.o.

38 201312-30

Gmina
Sucha
RKR-46 Beskidzka
/2013

1) stwierdzenie nadużywania Art. 9 ust. 1 Lokalny rynek hurtowego
pozycji dominującej,
i ust. 2
odbioru i oczyszczania
ścieków pochodzących
2) nakaz zaniechania stoso- pkt 1
z gmin ościennych Maków
wania ww. praktyk,
Podhalański i Stryszawa
3) nałożenie kary pieniężnej
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Tabele decyzji Prezesa UOKiK wydanych w okresie od 1.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

Data
Lp i numer
decyzji

Strony
postę
powania

Miejski
Zakład
RKR-47 Komunalny
Nisko
/2013
sp. z o.o.

Rozstrzygnięcie1

Podstawa
prawna
(uokik
z 2007 r.)2

Rynek właściwy

39 201312-30

1) stwierdzenie nadużywania Art. 9 ust. 1 Lokalny rynek zbiorowepozycji dominującej,
i ust. 2
go zaopatrzenia w wodę
pkt
1
obejmujący teren miejsco2) stwierdzenie zaniechania
wości Nisko, Racławice,
ww. praktyk,
Nowa Wieś,
3) nałożenie kary pieniężnej
Wolina

40 201312-30

Lokalny rynek zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków obejmujący
obszar Gminy Miejskiej
Pabianice

Zakład
1) stwierdzenie nadużywania Art. 9 ust. 1
Wodociągów
pozycji dominującej,
oraz ust. 2
RŁO-56 i Kanalizacji 2) nakaz zaniechania stoso- pkt 6
sp. z o.o.
/2013
wania ww. praktyk,
3) nałożenie kary pieniężnej
zobowiązanie przedsiębiorcy do zachowań zmierzających do zapobieżenia
naruszeniom (art. 12 ust. 1
uokik)

Art. 9 ust. 1 Krajowy rynek sprzedaży
i ust. 2
– hurtowej i detalicznej –
pkt 5
paliwa gazowego

42 201312-31

zobowiązanie przedsiębiorcy do zachowań zmierzających do zapobieżenia
naruszeniom (art. 12 ust. 1
uokik)

Art. 9 ust. 1 Lokalny rynek organizoi ust. 2 pkt wania usług cmentarnych
5
na cmentarzu należącym
do ww. Parafii

43 201312-31

zobowiązanie przedsiębiorcy do zachowań zmierzających do zapobieżenia
naruszeniom (art. 12 ust. 1
uokik)

Art. 9 ust. 1 Regionalny rynek dystryi ust. 2
bucji energii elektrycznej
pkt 5
na terenie sieci Spółki
obejmującej obszar zachodniej i północno-zachodniej części Polski

44 201312-31

1) stwierdzenie nadużywania Art. 9 ust. 1 Lokalne rynki wykonypozycji dominującej,
i ust. 2
wania regularnych przewozów osób w krajowym
2) stwierdzenie zaniechania pkt 5
transporcie drogowym
ww. praktyk,

41 201312-31
DOK-8
/2013

Polskie
Górnictwo
Naftowe
i Gazowni
ctwo S.A.

Parafia
Rzymsko
RBG-45 katolicka
p.w. Niepo/2013
kalanego
Serca NMP
w Laskowicach
ENEA
Operator
RBG-50 sp. z o.o.
/2013

Arriva
Sp. z o.o.
RBG-51 (poprze
dnio: Veolia
/2013
Transport
Sp. z o.o.)

3) nałożenie kary pieniężnej.
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Tabele decyzji Prezesa UOKiK wydanych w okresie od 1.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

Data
Lp i numer
decyzji

Strony
postę
powania

Rozstrzygnięcie1

Podstawa
prawna
(uokik
z 2007 r.)2

45 201312-31

Miejskie
1) stwierdzenie nadużywania Art. 9 ust. 1
Przedsię
pozycji dominującej,
i ust. 2
RGD-29 biorstwo
2) stwierdzenie zaniechania pkt 6
Gospoda
r
ki
/2013
stosowania ww. praktyk,
Komunalnej
3) umorzenie postępowania
Sp. z o.o.
w sprawie stosowania
w Choszcznie
przez przedsiębiorcę praktyki określonej w art. 9 ust.
1 i ust. 2 pkt 1,

Rynek właściwy
Lokalny rynek zbiorowego
dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania
ścieków, obejmującego
teren gminy Choszczno

4) nałożenie kary pieniężnej
46 201312-31

Centralny
Wodociąg
RGD-34 Żuławski
Sp. z o.o.
/2013

1) stwierdzenie nadużywania Art. 9 ust. 1 Lokalny rynek infrastruktupozycji dominującej,
i ust. 2
ry wodociągowej
2) nakaz zaniechania stoso- pkt 6
wania ww. praktyk,
3) nałożenie kary pieniężnej

47 201312-31

Miejskie
1) stwierdzenie nadużywania Art. 9 ust. 1
Wodociągi
pozycji dominującej,
i ust. 2
RGD-40 i Kanaliza
2) stwierdzenie zaniechania pkt 6
cja Sp. z o.o.
/2013
stosowania ww. praktyk,
w Koszalinie
3) nałożenie kary pieniężnej

48 201312-31

Wodociągi
Sp. z o.o.

RKT-52
/2013
49 201312-31

Lokalny rynek zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków

1) stwierdzenie nadużywania Art. 9 ust. 1 Lokalny rynek zbiorowepozycji dominującej,
i 2 pkt 6
go zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowa2) nakaz zaniechania stosodzania ścieków na terenie
wania ww. praktyk,
gminy Głuchołazy
3) nałożenie kary pieniężnej

Rejonowe
1) stwierdzenie nadużywania art. 9 ust. 1
Przedsię
pozycji dominującej,
RKT-53 biorstwo
2) stwierdzenie zaniechania
Wodociągów
/2013
ww. praktyk,
i Kanalizacji
3) nałożenie kary pieniężnej
w Tychach
SA

Lokalny rynek zbiorowego zaopatrzenia w wodę
obejmujący obszar 9 gmin
wskazanych w decyzji
oraz na lokalny rynek zbiorowego odprowadzania
ścieków obejmujący obszar 3 gmin wskazanych
w decyzji
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Tabele decyzji Prezesa UOKiK wydanych w okresie od 1.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

Data
Lp i numer
decyzji

Strony
postę
powania

Zakład
Zagospo
RLU-41 darowania
Odpadów
/2013
„EURO-Sokółka”
Sp. z o.o.

Rozstrzygnięcie1

Podstawa
prawna
(uokik
z 2007 r.)2

Rynek właściwy

50 201312-31

1) stwierdzenie nadużywania Art. 9 ust. 1 Lokalny rynek przyjmowapozycji dominującej,
i 2 pkt 3
nia zmieszanych odpadów komunalnych celem
2) stwierdzenie zaniechania
ich zagospodarowania
praktyki,
poprzez magazynowanie
3) nałożenie kary pieniężnej
i segregację na terenie
Gminy Sokółka

51 201312-31

1) stwierdzenie nadużywania Art. 9 ust. 1 Krajowy rynek organizopozycji dominującej,
i ust. 2
wania świadczeń opieki
pkt
5
zdrowotnej w zakresie re2) nakaz zaniechania stosozonansu magnetycznego
wania ww. praktyk,
i tomografii komputerowej
3) nałożenie kary pieniężnej
finansowanych ze środków publicznych

Narodowy
Fundusz
RŁO-57 Zdrowia
/2013

Tomasz Krzyżewski
Mateusz Zawistowski
Studenci WPiA UW
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Tabele decyzji Prezesa UOKiK wydanych w okresie od 1.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

C. Decyzje w sprawach kontroli koncentracji
a. Zgody warunkowe na dokonanie koncentracji
Data
oraz
Lp
numer
decyzji
1

201305-20
DKK-63
/2013

Wnioskodawca
Branża
Gaspol S.A.
(Warszawa),
dalej: G.

Rodzaj
koncentracji

Nabycie przez
Wnioskodawcę
części mienia
Orlen Gaz Sp.
Sprzedaż
hurtowa paliw z o.o. (Płock),
dalej: OG, na
i produktów
podst. art. 18
pochodw zw. z art. 13
nych, górniust. 1 pkt 2 oraz
ctwo gazu
ust. 2 pkt 4 uokik
ziemnego.
(transakcja będąca podstawą
zgłoszenia zamiaru koncentracji
– Umowa sprzedaży składników
majątkowych
oraz przeniesienia innych praw
i obowiązków
związanych
z segmentem
gazu w butlach,
zawarta 29.06.
2012 r. pomiędzy
G a OG)

Wpływ koncentracji na rynki
właściwe

Warunek

W układzie hory- – rezygnacja przez G w Umozontalnym: lokalwie sprzedaży z klauzuli
ne rynki hurtowej
zakazu konkurencji oraz
sprzedaży gazu
innych wskazanych w deLPG w butlach,
cyzji postanowień Umowy
lokalne rynki deta- w odniesieniu do rynków,
licznej sprzedaży
na których Prezes UOKiK
gazu LPG w butzidentyfikował istotne ogralach, lokalne rynki
niczenie konkurencji,
detalicznej sprze- – wyłączenie z zakresu
daży gazu LPG
koncentracji kontenerów
w butlach do gowykorzystywanych przez
spodarstw domopodmioty będące odbiorcawych. W układzie mi OG na ww. rynkach,
wertykalnym:
– powstrzymanie się przez G
brak wpływu.
od uzyskiwania od OG inW układzie konformacji, pozwalających na
glomeratowym:
identyfikację podmiotów kubrak wpływu.
pujących od OG gaz na ww.
rynkach oraz od aktywnych
działań na ww. rynkach
mających na celu przejęcie
dotychczasowych odbiorców OG na tych rynkach,
przez 1 rok od dokonania
koncentracji,
– obowiązek złożenia OG
przez G stosownych
oświadczeń i informacji.
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Tabele decyzji Prezesa UOKiK wydanych w okresie od 1.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

Data
oraz
Lp
numer
decyzji
2

Wnioskodawca
Branża

Polskapresse
DKK-135 sp. z o.o.
(Warszawa),
/2013
dalej: P.
201310-24

Rodzaj
koncentracji

Przejęcie przez
Wnioskodawcę kontroli nad
Media Regionalne
sp. z o.o. (Warszawa), dalej:
WydawaMR, na podst.
nie gazet,
art. 19 ust. 1
wydawanie
oraz ust. 2 w zw.
czasopism
i pozostałych z art. 13 ust. 1
periodyków. pkt 2 oraz ust. 2
pkt 2 uokik

Wpływ koncentracji na rynki
właściwe

Warunek

W układzie ho1) trwałe i nieodwracalne
ryzontalnym:
wyzbycie się przez P.
rynek dzienniprzedsiębiorstwa związaków regionalnych
nego z wydawaniem gaw wojewódzzety codziennej „Dziennik
twie lubelskim,
Wschodni” oraz prowadzepomorskim,
niem wskazanych w decydolnośląskim,
zji domen internetowych,
wielkopolskim,
na rzecz niezależnego
podkarpackim,
podmiotu (podmiotów),
zachodniopomor- 2) u
 trzymanie przez P. lub
skim, rynek reinnych przedsiębiorców
gionalnej reklamy
wchodzących w skład gruprasowej w wojepy kapitałowej, do której
wództwie lubelnależy P., w okresie od
skim, pomorskim,
przejęcia przez P. kontroli
wielkopolskim,
nad MR do chwili wyzbycia
dolnośląskim,
się ww. przedsiębiorstwa:
podkarpackim,
a) s przedaży „Dziennizachodniopomorka Wschodniego” na
skim, krajowy ryokreślonym w decyzji
nek druku gazet.
poziomie,
W układzie werb) o
 kreślonej w decyzji
tykalnym: brak
częstotliwości ukazywpływu.
wania się „Dziennika
W układzie konWschodniego”,
glomeratowym:
c) c harakteru wydawanego
brak wpływu.
„Dziennika Wschodniego” oraz wskazanych
w decyzji stron internetowych oraz
d) o
 bjętości wydawanego
„Dziennika Wschodniego” na poziomie określonym w decyzji.
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Tabele decyzji Prezesa UOKiK wydanych w okresie od 1.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

b. Zgody bezwarunkowe na dokonanie koncentracji, w których Prezes UOKiK
uzasadnił decyzję (stwierdził wpływ koncentracji na rynek właściwy)
Data
oraz
Lp
numer
decyzji
1

201306-04
DKK-66
/2013

Wnioskodawca

Rodzaj
koncentracji

Wpływ koncentracji
na rynki właściwe

PGE Polska
Grupa
Energetyczna
S.A.
(Warszawa)

Przejęcie przez
Wnioskodawcę
kontroli nad
Dong Energy
Polska S.A.
(Warszawa),
Dong Energy
Karnice III
Sp. z o.o.
(Warszawa),
Dong Energy
Bukowo Sp. z o.o.
(Warszawa),
Dong Energy
Renewables
Polska Sp. z o.o.
(Warszawa),
Dong Energy
Olecko Sp. z o.o.
(Warszawa) na
podst. art. 18
w zw. z art. 13
ust. 1 pkt 1 i ust. 2
pkt 2 uokik

W układzie horyzontalnym:
krajowy rynek wytwarzania
i wprowadzania do obrotu
energii elektrycznej, krajowy
rynek obrotu hurtowego energią elektryczną. W układzie
wertykalnym: krajowy rynek
obrotu hurtowego energią
elektryczną. W układzie konglomeratowym: lokalne rynki
wydobycia i sprzedaży węgla
brunatnego, lokalne rynki
wytwarzania i sprzedaży ciepła, lokalny rynek dystrybucji
energii elektrycznej, krajowy
rynek usług systemowych.

Branża
Wytwarzanie
energii elektrycznej, przesyłanie
energii elektrycznej, dystrybucja
energii elektrycznej, handel energią elektryczną
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Tabele decyzji Prezesa UOKiK wydanych w okresie od 1.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

Data
oraz
Lp
numer
decyzji
2

201306-04
DKK-67
/2013

Wnioskodawca

Rodzaj
koncentracji

Wpływ koncentracji
na rynki właściwe

PGE Polska
Grupa
Energetyczna
S.A.
(Warszawa)

Nabycie przez
Wnioskodawcę
części mienia Iberdrola
Renewables
Polska Sp. z o.o.
(Warszawa) na
podst. art. 18
w zw. z art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz
ust. 2 pkt 4 uokik

W układzie horyzontalnym:
krajowy rynek wytwarzania
i wprowadzania do obrotu
energii elektrycznej, krajowy
rynek obrotu hurtowego energią elektryczną. W układzie
wertykalnym: krajowy rynek
obrotu hurtowego energią
elektryczną. W układzie konglomeratowym: lokalne rynki
wydobycia i sprzedaży węgla
brunatnego, lokalne rynki wytwarzania i sprzedaży ciepła
dostarczanego przez

Branża
Wytwarzanie
energii elektrycznej, przesyłanie
energii elektrycznej, dystrybucja
energii elektrycznej, handel energią elektryczną

elektrociepłownie i elektrownie zarządzane przez PGE
Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A, lokalny
rynek dystrybucji energii elektrycznej, na którym prowadzi
działalność PGE Dystrybucja
S.A., krajowy rynek usług
systemowych.
3

201308-05

AmeriGas
Polska
DKK-104 sp. z o.o.
(Warszawa)
/2013

Przejęcie przez
Wnioskodawcę
kontroli nad
Newco LPG
sp. z o.o.
(Kraków) na
podst. art. 18
w zw. z art. 13
ust. 1 oraz ust. 2
pkt 2 uokik

W układzie horyzontalnym:
lokalne rynki wprowadzania
do obrotu butli z gazem LPG,
lokalne rynki hurtowej sprzedaży gazu LPG w butlach,
lokalny rynek detalicznej
sprzedaży gazu LPG w butlach na potrzeby przemysłu,
lokalne rynki sprzedaży gazu
do zbiorników dla odbiorców
przemysłowych. W układzie
wertykalnym: brak wpływu.
W układzie konglomeratowym: brak wpływu.

Sprzedaż hurtowa
paliw i produktów pochodnych,
sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych
na stacjach paliw
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Tabele decyzji Prezesa UOKiK wydanych w okresie od 1.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

Data
oraz
Lp
numer
decyzji
4

201308-07

Wnioskodawca
KDWT S.A.
(Komorniki)

DKK-106
/2013

5

201310-14

Powszechna
Kasa
DKK-127 Oszczędności
Bank
/2013
Polski S.A.
(Warszawa)

Rodzaj
koncentracji

Wpływ koncentracji
na rynki właściwe

Nabycie przez
Wnioskodawcę
części mienia
Przedsiębiorstwa
HandlowoUsługowego
Noban sp. z o.o.
(Krzanowice) na
podst. art. 18
w zw. z art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz
ust. 2 pkt 4 uokik

W układzie horyzontalnym:
dwa lokalne rynki sprzedaży
hurtowej wyrobów tytoniowych i impulsowych w Nysie
oraz Prudniku.
W układzie wertykalnym:
lokalne rynki hurtowej sprzedaży produktów FMCG realizowanej za pośrednictwem
hurtowni z dominującym
jednym asortymentem, tj.
wyrobami tytoniowymi i impulsowymi. W układzie konglomeratowym: 10 rynków
lokalnych – Ryki, Brodnica,
Rzekuń, Białystok I, Białystok
II, Białystok III, Choroszcz,
Koszalin, Suwałki.

Sprzedaż detaliczna żywności,
napojów i wyrobów tytoniowych
prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach

Przejęcie przez
Wnioskodawcę
kontroli nad
Nordea Bank
Polska S.A.
(Gdynia),
Nordea Finance
Polska S.A.
(Warszawa) oraz
Nordea Polska
Towarzystwo
Ubezpieczeń
na Życie S.A.
(Warszawa) na
podst. art. 18
w zw. z art. 13
ust. 1 oraz ust. 2
pkt 2 uokik

W układzie horyzontalnym:
placówki własne banków.
W układzie wertykalnym:
brak wpływu.
W układzie konglomeratowym: brak wpływu.

Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
działalność trustów, funduszów
i podobnych instytucji finansowych,
pozostała finansowa działalność
usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
emerytalnych,
ubezpieczenia,
ubezpieczenia na
życie

Branża

www.ikar.wz.uw.edu.pl             internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2014, nr 3(3)

132

Tabele decyzji Prezesa UOKiK wydanych w okresie od 1.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

c. Zgody bezwarunkowe na dokonanie koncentracji, w których Prezes UOKiK
odstąpił od uzasadnienia na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. w zw. z art. 83 uokik

Lp
1

Data
oraz
Wnioskodawca
numer
decyzji

Nabycie przez Wnioskodawcę
części mienia Domax S.A.
(Wysokie Mazowieckie) na
podst. art. 18 w zw. z art. 13
ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 4
uokik

Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, sprzedaż detaliczna
elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach

Jindal Poly
Films Limited
(New Delhi,
Indie)

Przejęcie przez Wnioskodawcę
kontroli nad ExxonMobil
Chemical Films Europe
Kerkrade B.V. (Holandia),
ExxonMobil Chemical Films
Europe Sud Srl (Włochy) na
podst. art. 18 w zw. z art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 2
uokik

Produkcja wyrobów z tworzyw
sztucznych

DKK-54
/2013

UNIS-Fabrika
Cijevi A.D.
Derventa
(Derventa,
Bośnia
i Hercegowina)

Przejęcie przez Wnioskodawcę
kontroli nad Klöckner Stal
i Metal Polska sp. z o.o.
(Poznań) na podst. art. 18 w zw.
z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2
uokik

Sprzedaż hurtowa wyrobów
metalowych oraz sprzętu
i dodatkowego wyposażenia
hydraulicznego i grzejnego,
produkcja rur, przewodów,
kształtowników zamkniętych
i łączników, ze stali

201304-26

Netia S. A.
(Warszawa)

Przejęcie przez Wnioskodawcę Telekomunikacja
kontroli nad Centrina sp. z o.o.
(Warszawa) oraz Dianthus
sp. z o.o. (Warszawa) na podst.
art. 18 w zw. z art. 13 ust. 1 oraz
ust. 2 pkt 2 uokik

AgustaWestland
S.p.A. (Cascina
Costa di
Samarante,
Włochy) oraz
OJSC OPK
Oboronprom
(Moskwa,
Federacja
Rosyjska)

Utworzenie przez
Wnioskodawcę wspólnego
przedsiębiorcy pod nazwą
CJSC HeliVert (Tomilino, Rejon
Lubierecki, Moskwa, Federacja
Rosyjska) na podst. art. 18
w zw. z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2
pkt 3 uokik

201304-11
DKK-53
/2013

3

4

201304-17

DKK-55
/2013

5

Branża

Tajmax
Mieczyński,
Gracz,
Liszka sp. j.
z (Kraków)

201304-03
DKK-52
/2013

2

Rodzaj koncentracji

201304-30
DKK-56
/2013

Produkcja wojskowych pojazdów bojowych, produkcja
statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych
maszyn
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Tabele decyzji Prezesa UOKiK wydanych w okresie od 1.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

Lp
6

Data
oraz
Wnioskodawca
numer
decyzji
201305-06
DKK-57
/2013

7

201305-07
DKK-58
/2013

8

201305-07
DKK-59
/2013

9

201305-15
DKK-60
/2013

10

201305-17
DKK-61
/2013

11

201305-17
DKK-62
/2013

Rodzaj koncentracji

Branża

Roust Trading
Ltd. (Warwick,
Bermudy)

Przejęcie przez Wnioskodawcę
kontroli nad Central European
Distribution Corporation (Mount
Laurel, Stany Zjednoczone) na
podst. art. 18 w zw. z art. 13
ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 uokik

Sprzedaż detaliczna napojów
alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Arge
Nieruchomości
sp. z o.o.
(Kraków)

Nabycie przez Wnioskodawcę
części mienia Stacji Paliw
Napędowych Wygoda S.A.
(Cieszyn) na podst. art. 18 w zw.
z art. 13 ust 1 pkt 2 oraz ust. 2
pkt 4 uokik

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi, sprzedaż
detaliczna paliw do pojazdów
silnikowych na stacjach paliw

HW Pietrzak
Holding
sp. z o.o.
(Boryszew
Nowy)

Przejęcie przez Wnioskodawcę
kontroli nad Ferrum Spółka
Akcyjna (Katowice) na podst.
art. 18 w zw. z art. 13 ust. 1
pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 uokik

Produkcja płyt, arkuszy, rur
i kształtowników z tworzyw
sztucznych, produkcja rur,
przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali,
produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Funai Electric
Co., Ltd.
(Osaca,
Japonia)

Przejęcie przez Wnioskodawcę
kontroli nad spółkami, do
których zostanie przeniesiona część przedsiębiorstwa
Koninklijke Philips Electronics
N.V. (Eidnhoven, Holandia) na
podst. art. 18 w zw. z art. 13
ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 uokik

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Alwernia Invest Przejęcie przez Wnioskodawcę
Sp. z o.o.
kontroli nad Zakładami
(Alwernia)
Chemicznymi „Alwernia” S.A.
(Alwernia) na podst. art. 18
w zw. z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2
pkt 2 uokik

Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków
azotowych, tworzyw sztucznych
i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych, produkcja
pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, sprzedaż hurtowa
wyrobów chemicznych

Przejęcie przez Wnioskodawcę
kontroli nad Kimberly-Clark sp.
z o.o. (Klucze) na podst. art. 18
w zw. z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2
pkt 2 uokik

Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych
i sanitarnych, pozostała indywidualna działalność usługowa

Coöperatief
Avallon
MBO II U.A.
(Amsterdam,
Holandia)
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Tabele decyzji Prezesa UOKiK wydanych w okresie od 1.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

Lp
12

Data
oraz
Wnioskodawca
numer
decyzji
201305-22
DKK-64
/2013

13

2013
-05-24
DKK-65
/2013

14

201306-04
DKK-68
/2013

15

201306-04
DKK-69
/2013

16

201306-07
DKK-70
/2013

Rodzaj koncentracji

Branża

AgustaWestland
N.V.
(Amsterdam,
Holandia)
oraz Tata
Sons Limited
(Mumbai, Indie)

Utworzenie przez
Wnioskodawców wspólnego
przedsiębiorcy pod firmą Indian
Rotorcraft Ltd (Mumbai, Indie)
na podst. art. 18 w zw. z art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 3
uokik

Produkcja maszyn i urządzeń,
gdzie indziej niesklasyfikowana,
produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych
i podobnych maszyn

Gazprom
Germania
GmbH (Berlin,
Niemcy) oraz
MND a.s.
(Hodonin,
Czechy)

Utworzenie przez
Wnioskodawców wspólnego
przedsiębiorcy pod nazwą
Globula a.s. (Hodonin, Czechy)
na podst. art. 18 w zw. z art. 13
ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3
uokik

Górnictwo ropy naftowej

Energa Hydro
Sp. z o.o.
(Straszyn)

Przejęcie przez Wnioskodawcę
kontroli nad Dong Energy
Karcino Sp. z o.o. (Warszawa),
Dong Energy Pancerzyn
Sp. z o.o. (Warszawa), Dong
Energy Tuszyny Sp. z o.o.
(Warszawa), Dong Energy
Gąsiorowo Sp. z o.o.
(Warszawa), Dong Energy 3
Sp. z o.o. (Warszawa) na podst.
art. 18 w zw. z art. 13 ust. 1
pkt 1 oraz ust. 2 pkt 2 uokik

Wytwarzanie energii elektrycznej, przesyłanie energii elektrycznej, dystrybucja energii
elektrycznej, handel energią
elektryczną

Energa Hydro
Sp. z o.o.
(Straszyn)

Przejęcie przez Wnioskodawcę
kontroli nad Iberdrola
Renewables Polska Sp. z o.o.
(Warszawa) na podst. art. 18
w zw. z art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz
ust. 2 pkt 2 uokik

Wytwarzanie energii
elektrycznej

Mitsubishi
Chemical
Corporation
(Tokio,
Japonia).

Przejęcie przez Wnioskodawcę Produkcja pozostałych wyrokontroli nad TCT Polska
bów chemicznych, gdzie indziej
Sp. z o.o. (Sochaczew),
niesklasyfikowana
Thermoplastiques Cousin
Tessier SAS (Tiffauges,
Francja), Technicompound
SAS (Tiffauges, Francja), CTS
Hasselt BVBA (Bruksela, Belgia)
na podst. Art. 18 w zw. z art. 13
ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 uokik
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Tabele decyzji Prezesa UOKiK wydanych w okresie od 1.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

Lp
17

Data
oraz
Wnioskodawca
numer
decyzji
201306-07
DKK-71
/2013

18

201306-07
DKK-72
/2013

19

201306-13
DKK-73
/2013

20

201306-13
DKK-74
/2013

21

2013
-06-13
DKK-75
/2013

Rodzaj koncentracji

Branża

Austevoll
Seafood ASA
(Storebo,
Norwegia) oraz
Norway Pelagic
ASA (Alesund,
Norwegia)

Przejęcie przez wnioskodawcę
kontroli na podst. art. 18 w zw.
z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2
uokik

Rybołówstwo, sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki

Andrzej W.
oraz Ceramika
Tubądzin Sp. z
o. o. (Tubądzin)
i inni

Przejęcie przez wnioskodawcę
kontroli na podst. art. 18 w zw.
z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 2
uokik

Produkcja ceramicznych kafli
i płytek, sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków
czyszczących

Lufthansa
Technik AG
(Hamburg,
Niemcy) oraz
McKisney &
Company Inc.
(Nowy Jork,
USA)

Utworzenie przez wnioskodawców wspólnego przedsiębiorcy z siedzibą w Nowym Jorku
na podst. art. 18 w zw. z art. 13
ust. 1 oraz ust. 2. pkt 3 uokik

Wykonywanie pozostałych
instalacji budowlanych, telekomunikacja, sprzedaż hurtowa
sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części
do niego

BillerudKorsnas
Atkiebolag
(Solna,
Szwecja)
oraz Curti
Costruzioni
Meccaciche
(Castel
Polognese
Rawenna,
Włochy)

Utworzenie przez wnioskodawców wspólnego przedsiębiorcy z siedzibą w Norrkoping
(Szwecja) na podst. art. 18
w zw. z art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz
ust. 2 pkt 3 uokik

Produkcja papieru falistego
i tektury falistej oraz opakowań
z papieru i tektury, produkcja
pozostałych wyrobów z papieru i tektury, produkcja maszyn
dla przemysłu papierniczego,
sprzedaż hurtowa pozostałych
maszyn i urządzeń

Deutsche Banh
AG (Berlin,
Niemcy) oraz
Karl Schmidt
Spedition
GmBH
(Burghausen
(Niemcy)

Utworzenie przez wnioskodaw- Działalność usługowa wspomaców wspólnego przedsiębior- gająca transport, transport lądocy z siedzibą w Burghausen
wy oraz transport rurociągowy
(Niemcy) na podst. art. 18 w zw.
z art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2
pkt 3 uokik
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Tabele decyzji Prezesa UOKiK wydanych w okresie od 1.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

Lp
22

Data
oraz
Wnioskodawca
numer
decyzji
201306-14
DKK-76
/2013

23

201306-18
DKK-78
/2013

24

201306-18
DKK-79
/2013

25

201306-19
DKK-80
/2013

26

201306-25
DKK-81
/2013

27

201306-26
DKK-82
/2013

Rodzaj koncentracji

Branża

Evonik
International
Holding B. V.
(Amsterdam,
Warszawa)
oraz Grupo
Idesa S. A. C.
V. (Meksyk,
Meksyk)

Utworzenie przez wnioskodawców wspólnego przedsiębiorcy z siedzibą w Meksyku
na podst. art. 18 w zw. z art. 13
ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 uokik

Produkcja pozostałych wyrobów
chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, pozostała działalność usługowa, gdzie indziej
niesklasyfikowana

A. S. Watson
Holdings B. V.
(Renswoude,
Holandia) i inni

Utworzenie przez wnioskodawców wspólnego przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi na podst.
art. 18 w zw. z art. 13 ust. 1
pkt 1 oraz ust. 2 pkt 3 uokik

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi, sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów
toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Purac
Biochem B.V.
(Gorinchem,
Holandia)
oraz BASF SE
(Ludwigshafen,
Niemcy)

Utworzenie przez
Wnioskodawców wspólnego przedsiębiorcy pod firmą
Succinity GmbH (Dusseldorf,
Niemcy) na podst. art. 18 w zw.
z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3
uokik

Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej
niesklasyfikowana

Pan Marek
Andrzej Śliwa
(Zabrze)

Przejęcie przez Wnioskodawcę
kontroli nad AGD Market
sp. z o.o. (Zabrze) na podst.
art. 18 w zw. z art. 13 ust 1 pkt 2
oraz ust. 2 pkt 2 uokik

Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa
domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Maruha Nichiro
Seafoods,
Inc. (Tokio,
Japonia)

Przejęcie przez Wnioskodawcę Rybołówstwo, przetwarzanie
kontroli nad Seafood
i konserwowanie ryb, skorupiaConnection Holding B.V. (Urk,
ków i mięczaków
Holandia) na podst. art. 18 w zw.
z art. 13 ust 1 oraz ust. 2 pkt 2
uokik

WP Cable
XI B.V.
(Amsterdam,
Holandia)

Przejęcie przez Wnioskodawcę
kontroli nad PUT Koma B.V.
(Amsterdam, Holandia) na
podst. art. 18 w zw. z art. 13
ust 1 oraz ust. 2 pkt 2 uokik

Działalność firm centralnych
(head offices) i holdingów,
z wyłączeniem holdingów
finansowych
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Tabele decyzji Prezesa UOKiK wydanych w okresie od 1.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

Lp
28

Data
oraz
Wnioskodawca
numer
decyzji
201306-26
DKK-83
/2013

29

201307-01
DKK-84
/2013

30

201307-01
DKK-85
/2013

31

201307-04
DKK-86
/2013

32

201307-04
DKK-87
/2013

Rodzaj koncentracji

Branża

Shuanghui
International
Holdings
Limited
(George Town,
Kajmany)

Przejęcie przez Wnioskodawcę
kontroli nad Smithfield
Foods, Inc. (Smithfield, Stany
Zjednoczone) na podst. art. 18
w zw. z art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz
ust. 2 pkt 2 uokik

Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa
drobiowego

Maxstal
sp. z o.o.
(Kraków),
Konsorcjum
Stali S.A.
(Warszawa),
Serwistal
sp. z o.o. (Ełk),
Bogdan Więcek
BUDMAT
(Płock)

Utworzenie przez
Wnioskodawców wspólnego
przedsiębiorcy pod firmą Unia
Stalowa Sp. z o.o. (Węgrzce)
na podst. art. 18 w zw. z art.
13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3
uokik

Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych, produkcja
rur, przewodów, kształtowników
zamkniętych i łączników, ze
stali, produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce, sprzedaż hurtowa
metali i rud metali

Allianz Finance
VII Luxembourg
S.A
(Luksemburg,
Luksemburg)

Nabycie przez Wnioskodawcę
części mienia Nowe

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi

K. B. (Zabrze),
W. J. (Gliwice),
M. A. Ś.
(Zabrze)

Utworzenie przez
Wnioskodawców wspólnego
przedsiębiorcy ME Holding
sp. z o.o. (Warszawa) na podst.
art. 18 w zw. z art. 13 ust. 1
pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 uokik

Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa
domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Robert
Bosch GmbH
(Gerlingen-Schillerhöhe,
Niemcy), ZF
Friedrichshafen
AG (Friedrichshafen, Niemcy),
Knorr-Bremse
Systeme für
Nutzfahrzeuge
GmbH (Monachium, Niemcy)

Utworzenie przez
Wnioskodawców wspólnego
przedsiębiorcy (Monachium,
Niemcy) na podst. art. 18 w zw.
z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3
uokik

Produkcja części i akcesoriów
do pojazdów silnikowych, pozostała działalność usługowa,
gdzie indziej niesklasyfikowana,
sprzedaż hurtowa i detaliczna
części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Centrum sp. z o.o. (Katowice)
na podst. art. 18 w zw. z art. 13
ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4 uokik
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Tabele decyzji Prezesa UOKiK wydanych w okresie od 1.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

Lp
33

Data
oraz
Wnioskodawca
numer
decyzji
201307-09
DKK-88
/2013

34

201307-09
DKK-89
/2013

35

201307-10
DKK-90
/2013

36

201307-12
DKK-91
/2013

37

201307-12
DKK-92
/2013

38

201307-22
DKK-93
/2013

Rodzaj koncentracji

Branża

Vue
Entertainment
International
Limited
(Jersey, Wielka
Brytania)

Przejęcie przez Wnioskodawcę
kontroli nad Multikino S.A.
(Warszawa) na podst. art. 18
w zw. z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2
pkt 2 uokik

Działalność bibliotek, archiwów,
muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą

CareUp B.V.
(Amsterdam,
Holandia)

Przejęcie przez Wnioskodawcę
kontroli nad EMC Instytut
Medyczny S.A. (Wrocław) na
podst. art. 18 w zw. z art. 13
ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 uokik

Sprzedaż hurtowa wyrobów
chemicznych, praktyka lekarska

Spółdzielcza
Mleczarnia
Spomlek
(Radzyń
Podlaski),
Okręgowa
Spółdzielnia
Mleczarska
(Chojnice)

Połączenie Wnioskodawców
na podst. art. 18 w zw. z art.
13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1
uokik

Przetwórstwo mleka i wyrób
serów

HEPP IV
Management
Company
S.à.r.l.
(Luksemburg,
Luksemburg)

Przejęcie przez Wnioskodawcę
kontroli nad GTC

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi

Energetyczne
Towarzystwo
FinansowoLeasingowe
ENERGO
UTECH S.A.
(Poznań)

Przejęcie przez Wnioskodawcę
kontroli nad Elektrociepłownią

C.H. Averys
SAS (Paryż,
Francja)

Przejęcie przez Wnioskodawcę
kontroli nad Stow International
NV (Spiere-Heilkijn, Belgia) na
podst. art. 18 w zw. z art. 13
ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 uokik

Galeria CTWA sp. z o.o.
(Warszawa) na podst. art. 18
w zw. z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz
ust. 2 pkt 2 uokik

Wytwarzanie energii elektrycznej, przesyłanie ener„Będzin” S.A. (Będzin) na podst. gii elektrycznej, wytwarzanie
art. 18 w zw. z art. 13 ust. 1 oraz i zaopatrywanie w parę wodną,
gorącą wodę i powietrze do
ust. 2 pkt 2uokik
układów klimatyzacyjnych, leasing finansowy
Produkcja maszyn i urządzeń,
gdzie indziej niesklasyfikowana
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Tabele decyzji Prezesa UOKiK wydanych w okresie od 1.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

Lp
39

Data
oraz
Wnioskodawca
numer
decyzji

Rodzaj koncentracji

Branża

Agencja
Rozwoju
Przemysłu S.A.
(Warszawa)

Przejęcie przez Wnioskodawcę
kontroli nad Energia Euro Park
Sp. z o.o. (Mielec) na podst.
art. 18 w zw. z art. 13 ust. 1
pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 uokik

Dystrybucja energii elektrycznej, pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania

Powszechne
Towarzystwo
Emerytalne
Allianz Polska
Spółka Akcyjna
(Warszawa)

Nabycie przez Wnioskodawcę
części mienia Powszechnego
Towarzystwa Emerytalnego
Warta Spółka Akcyjna
(Warszawa) na podst. art. 18
w zw. z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz
ust. 2 pkt 4 uokik

Fundusze emerytalne

Mori Seiki Co.,
Ltd. (Nara,
Japonia)

Przejęcie przez Wnioskodawcę
kontroli nad Gildemeister
Aktiengesellschaft (Bielefeld,
Niemcy) na podst. art. 18 w zw.
z art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2
pkt 2 uokik

Produkcja maszyn i urządzeń,
gdzie indziej niesklasyfikowana

MS Waryński
Development
S.A.
(Warszawa),
Polnord S.A.
(Gdynia)

Utworzenie przez
Wnioskodawców wspólnych
przedsiębiorców na podst.
art. 18 w zw. z art. 13 ust. 1
pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 uokik

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi
lub dzierżawionymi, realizacja projektów budowlanych
związanych ze wznoszeniem
budynków

BlackRock
Inc. (Nowy
Jork, Stany
Zjednoczone)

Przejęcie przez Wnioskodawcę
kontroli nad MGPA Limited
(Hamilton, Bermudy) na podst.
art. 18 w zw. z art. 13 ust. 1 oraz
ust. 2 pkt 2 uokik

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi, działalność firm
centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

ZXY
Luxembourg
DKK-101 Investment
S.à.r.l.
/2013
(Luksemburg,
Luksemburg)

Przejęcie przez Wnioskodawcę
kontroli nad Fabryką Łożysk
Tocznych – Kraśnik S.A.
(Kraśnik) na podst. art. 18 w zw.
z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2
uokik

Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów
silnikowych, z wyłączeniem
motocykli

201307-24
DKK-94
/2013

40

201307-24
DKK-95
/2013

41

201307-24
DKK-96
/2013

42

201307-25
DKK-97
/2013

43

201307-25
DKK-99
/2013

44

201308-01
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Tabele decyzji Prezesa UOKiK wydanych w okresie od 1.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

Lp

Data
oraz
Wnioskodawca
numer
decyzji

Rodzaj koncentracji

Branża

45

201308-01

Rhone Offshore
Partners IV
DKK-103 L.P. (Grand
Kayman,
/2013
Kajmany)

Przejęcie przez Wnioskodawcę
kontroli nad Eden Springs
Europe B.V. (Amsterdam,
Holandia), Mey Eden Ltd.
(Bnei-Brak, Izrael), Mey Eden
Marketing 2000 (Bnei-Brak,
Izrael), Mey Eden Production
2007 (Bnei-Brak, Izrael), Mey
Eden Bar – First Class Service
Ltd. (Bnei-Brak, Izrael), Café
Espresso Italia Ltd. (Bnei-Brak,
Izrael) na podst. art. 18 w zw.
z art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2
pkt 2 uokik

Transport morski i przybrzeżny
towarów, sprzedaż detaliczna
prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
wydobywanie minerałów dla
przemysłu chemicznego oraz
do produkcji nawozów, sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych,
sprzedaż hurtowa elektrycznych
artykułów użytku domowego,
sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu
gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach

46

201308-05

Czerwona
Torebka S.A.
DKK-105 (Poznań)
/2013

Przejęcie przez Wnioskodawcę
kontroli nad Małpka S.A.
(Poznań) na podst. art. 18 w zw.
z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2
pkt 2 uokik

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
sklepach, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi
lub dzierżawionymi

47

201308-08

Linamar
Antriebstechnik
DKK-107 GmbH
(Crimmitschau,
/2013
Niemcy)

Nabycie przez Wnioskodawcę
Produkcja pozostałych gotoczęści mienia Muhr und Bender wych wyrobów metalowych,
KG (Attendorn, Niemcy) oraz
gdzie indziej niesklasyfikowana
Mubea Motorkomponenten
GmbH (Attendorn, Niemcy) na
podst. art. 18 w zw. z art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 4
uokik

48

201308-08

Przejęcie przez Wnioskodawcę
kontroli nad Polskie Koleje
Linowe S.A. (Zakopane) na
podst. art. 18 w zw. z art. 13
ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 uokik

Polskie Koleje
Górskie S.A.
DKK-108 (Zakopane)
/2013

Pozostały transport lądowy
pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, pozostała
działalność rozrywkowa i rekreacyjna, pozostała działalność
związana ze sportem
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Tabele decyzji Prezesa UOKiK wydanych w okresie od 1.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

Lp

Data
oraz
Wnioskodawca
numer
decyzji

Rodzaj koncentracji

Branża

49

201308-26

Accenture
Holdings B.V.
DKK-109 (Amsterdam,
Holandia),
/2013
Grameenphone
Ltd. (Dhaka,
Bangladesz)

Utworzenie przez
Wnioskodawców wspólnego
przedsiębiorcy pod nazwą
Grameenphone IT Ltd. (Dhaka,
Bangladesz) na podst. art. 18
w zw. z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2
pkt 3 uokik

Telekomunikacja, działalność
związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie
informatyki oraz działalność
powiązana

50

201308-27

Top Farms
Food I Sp. z
DKK-110 o.o. (Poznań)
/2013

Przejęcie przez Wnioskodawcę
kontroli nad Zakładami
Przetwórstwa OwocowoWarzywnego „Ziębice” Sp. z o.o.
(Ziębice) na podst. art. 18 w zw.
z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2
pkt 2 uokik

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu, uprawa
warzyw, włączając melony oraz
uprawa roślin korzeniowych
i roślin bulwiastych, pozostałe
uprawy rolne inne niż wieloletnie, przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

51

201308-30

BRL CenterPolska sp. z
DKK-111 o.o. (Wrocław)
/2013

Przejęcie przez Wnioskodawcę
kontroli nad Partner Pharma
sp. z o.o. (Warszawa) na podst.
art. 18 w zw. z art. 13 ust. 1
pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 uokik

Sprzedaż detaliczna wyrobów
farmaceutycznych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach

52

201309-03

Nabycie przez Wnioskodawcę
Produkcja chemikaliów i wyroczęści mienia Styron
bów chemicznych, Sprzedaż
Deutschland GmbH (Schopakau, hurtowa wyrobów chemicznych
Niemcy) na podst. art. 18 w zw.
z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4
uokik

Ravago S.A.
(Luksemburg,
DKK-112 Luksemburg)
/2013
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Tabele decyzji Prezesa UOKiK wydanych w okresie od 1.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

Lp

Data
oraz
Wnioskodawca
numer
decyzji

Rodzaj koncentracji

Branża

53

201309-03

Inter IKEA
Centre Polska
DKK-113 S.A. (Janki)
/2013

Przejęcie przez Wnioskodawcę
kontroli nad Wola Park
sp. z o.o. (Warszawa) na podst.
art. 18 w zw. z art. 13 ust. 1 oraz
ust. 2 pkt 2 uokik

Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów,
żywych zwierząt domowych,
karmy dla zwierząt domowych
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedaż
detaliczna wyrobów tekstylnych
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedaż
detaliczna dywanów, chodników
i innych pokryć podłogowych
oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach, sprzedaż detaliczna
mebli, sprzętu oświetleniowego
i pozostałych artykułów użytku
domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi

54

201309-04

Utworzenie przez
Wnioskodawców wspólnego przedsiębiorcy pod firmą
LiteCon GmbH (MürzzuschlagHönigsberg, Austria) na podst.
art. 18 w zw. z art. 13 ust. 1 oraz
ust. 2 pkt 3 uokik

Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej
niesklasyfikowana, produkcja
pozostałych części i akcesoriów
do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli, sprzedaż
hurtowa części i akcesoriów
do pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli

Evonik
International
DKK-114 Holding B.V.
(Amsterdam,
/2013
Holandia),
Secar
Technologie
GmbH
(Mürzzuschlag
– Hönigsberg,
Austria)
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Tabele decyzji Prezesa UOKiK wydanych w okresie od 1.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

Lp
55

Data
oraz
Wnioskodawca
numer
decyzji
201309-17

Coop
Genossenschaft
DKK-119 (Bazylea,
Szwajcaria),
/2013
Colruyt
Gestion S.A.
(Luksemburg,
Luksemburg),
CONAD
Consorzio
Nazionale

Rodzaj koncentracji

Branża

Utworzenie przez
Wnioskodawców wspólnego
przedsiębiorcy (Belgia) na
podst. art. 18 w zw. z art. 13
ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 uokik

Sprzedaż hurtowa żywności,
napojów i wyrobów tytoniowych,
sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków, sprzedaż detaliczna
prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą
żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych, pozostała działalność usługowa, gdzie indziej
niesklasyfikowana

Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli, produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych,
pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej
niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
emerytalnych, pozostała działalność usługowa, gdzie indziej
niesklasyfikowana

Dettaglianti
Società
Cooperativa
(Bolonia,
Włochy),
REWEZentralfinanz
eG (Kolonia,
Niemcy)
56

201309-23

Robert
Bosch GmbH
DKK-120 (GerlingenSchillerhöhe,
/2013
Niemcy),
GS Yuasa
International
Ltd. (Kioto,
Japonia),
Mitsubishi
Corporation
(Tokio, Japonia)

Utworzenie przez
Wnioskodawców wspólnego przedsiębiorcy z siedzibą
w Niemczech na podst. art. 18
w zw. z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2
pkt 3 uokik

57

201309-24

Przejęcie przez Wnioskodawcę Telekomunikacja, transport
kontroli nad Artesyn
lotniczy
Technologies Inc. (Kalifornia,
Stany Zjednoczone) na podst.
art. 18 w zw. z art. 13 ust. 1 oraz
ust. 2 pkt 2 uokik

Pontus JV
Holdings, LLC
DKK-121 (Kalifornia,
Stany
/2013
Zjednoczone)
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Tabele decyzji Prezesa UOKiK wydanych w okresie od 1.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

Lp
58

Data
oraz
Wnioskodawca
numer
decyzji
201309-27

Integer.pl S.A.
(Kraków)

DKK-122
/2013

Rodzaj koncentracji

Branża

Przejęcie przez Wnioskodawcę
kontroli nad Inforsys S.A.
(Radzymin) na podst. art. 18
w zw. z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz
ust. 2 pkt 2 uokik

Pozostała działalność pocztowa
i kurierska, pozostała działalność usługowa, gdzie indziej
niesklasyfikowana

59

201309-27

Nowoczesne
Usługi
DKK-123 Pocztowe
sp. z o.o.
/2013
(Kraków)

Przejęcie przez Wnioskodawcę
kontroli nad Polską Grupą
Pocztową S.A. (Warszawa) na
podst. art. 18 w zw. z art. 13
ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2
uokik

Pozostała działalność pocztowa
i kurierska

60

201310-01

Porr Bau
GmbH
DKK-124 (Wiedeń,
Austria)
/2013

Przejęcie przez Wnioskodawcę
kontroli nad Grund-Pfahl und
Sonderbau GmbH (Wiedeń,
Austria) oraz Geotechnik
Systems GmbH (Wiedeń,
Austria) na podst. art. 18 w zw.
z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2
uokik

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej
niesklasyfikowane

61

201310-01

Połączenie Wnioskodawców na Działalność agentów i pośrednipodstawie art. 18 w zw. z art. 13 ków turystycznych oraz organiust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1
zatorów turystyki
uokik

62

201310-17

63

201310-17

Alfa Star
Biuro Podróży
DKK-126 Izabela
Strzylak,
/2013
Sylwester
Strzylak Sp.j.
(Radom),
Alfa Star S.A.
(Radom)

Dom Deco S.A. Przejęcie przez Wnioskodawcę Sprzedaż detaliczna artykułów
(Warszawa)
kontroli nad Duka Polska
użytku domowego prowadzona
Sp. z o.o. (Warszawa) na podst. w wyspecjalizowanych sklepach
DKK-128
art. 18 w zw. z art. 13 ust. 1
/2013
pkt 1 oraz ust. 2 pkt 2 uokik
Kramp
Groep B.V.
DKK-129 (Varsseveld,
Holandia)
/2013

Przejęcie przez Wnioskodawcę
kontroli nad P. Grene A/S
(Skjern, Dania) na odst. Art. 18
w zw. z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2
pkt 2 uokik

Sprzedaż hurtowa maszyn
i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
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Tabele decyzji Prezesa UOKiK wydanych w okresie od 1.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

Lp

Data
oraz
Wnioskodawca
numer
decyzji

Rodzaj koncentracji

Branża

Bank Zachodni Przejęcie przez Wnioskodawcę Ubezpieczenia na życie, pozoWBK S.A.
kontroli nad BZ WBK – Aviva
stałe pośrednictwo pieniężne
(Wrocław)
Towarzystwo
Ubezpieczeń
na
DKK-130
Życie S.A. (Poznań) oraz BZ
/2013
WBK – Aviva Towarzystwo
Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
(Poznań) na podst. art. 18 w zw.
z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2
uokik

64

201310-21

65

201310-22

Akdeniz Kimya
Sanayi ve
DKK-131 Ticaret A.S.
(Izmir, Turcja)
/2013

Przejęcie przez Wnioskodawcę
kontroli nad Atterbury S.A.
(Findel, Luksemburg) na podst.
art. 18 w zw. z art. 13 ust. 1
pkt 1 oraz ust. 2 pkt 2 uokik

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

66

201310-23

BVEFDOMINTADIO
DKK-133 Beteiligungsverwal/2013
tungs GmbH
(Wiedeń,
Austria)

Przejęcie przez Wnioskodawcę
kontroli nad Cool Holding
GmbH (Rottenmann, Austria)
na podst. art. 18 w zw. z art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 2
uokik

Działalność firm centralnych
(head offices) i holdingów,
z wyłączeniem holdingów finansowych, produkcja maszyn
stosowanych w przetwórstwie
żywności, tytoniu i produkcji
napojów

67

201310-24

Top Farms
Mazury
DKK-134 Sp. z o.o.
(Drogosze)
/2013

Przejęcie przez Wnioskodawcę
kontroli nad Rolimpex Nasiona
S.A. (Warszawa) na podst.
art. 18 w zw. z art. 13 ust. 1
pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 uokik

Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca
po zbiorach

68

201310-24

Przejęcie przez Wnioskodawcę
kontroli nad Tessenderlo
Chemie NV (Bruksela, Belgia)
na podst. art. 18 w zw. z art. 13
ust. 1 oraz ust 2 pkt 2uokik

Produkcja pozostałych maszyn
specjalnego przeznaczenia,
gdzie indziej niesklasyfikowana,
produkcja gotowej karmy dla
zwierząt domowych, produkcja gotowej paszy dla zwierząt
gospodarskich

Nabycie przez Wnioskodawcę
części mienia GTC Galeria
Kazimierz sp. z o.o. (Warszawa)
na podst. art. 18 w zw. z art. 13
ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 4
uokik

Działalność trustów, funduszów
i podobnych instytucji finansowych, wynajem i zarządzanie
nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi

Picanol NV
(Ypres, Belgia)

DKK-136
/2013

69

201310-28

IREEF Lux
HoldCo
DKK-137 1 S.à.r.l.
(Luksemburg,
/2013
Luksemburg)
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Tabele decyzji Prezesa UOKiK wydanych w okresie od 1.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

Lp

Data
oraz
Wnioskodawca
numer
decyzji

Rodzaj koncentracji

Branża
Działalność trustów, funduszów
i podobnych instytucji finansowych, działalność portali
internetowych

70

201310-28

European
Media Holding
DKK-138 S.à.r.l.
(Luksemburg,
/2013
Luksemburg)

Przejęcie przez Wnioskodawcę
kontroli nad Grupą o2 S.A.
(Warszawa) na podst. art. 18
w zw. z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz
ust. 2 pkt 2 uokik

71

201310-29

Krajowy
Fundusz
DKK-139 Kapitałowy S.A.
(Warszawa),
/2013
EEC Ventures
sp. z o.o.
(Warszawa),
WI Czysta
Technologia
Fundusz
Inwestycyjny
Zamknięty
(Gdańsk),
W Investments
S.A.
(Warszawa),
Rafał M. zam.
w H., Konrad S.
zam. w J. oraz
Michał R. zam.
w W.

Utworzenie przez
Działalność trustów, funduWnioskodawców wspólnego
szów i podobnych instytucji
przedsiębiorcy pod nazwą
finansowych
WI EEC Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowo-akcyjna
(Warszawa) na podst. art. 18
w zw. z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2
pkt 3 uokik

72

201310-30

Przejęcie przez Wnioskodawcę
kontroli nad spółką Kopalnie
i Zakłady Chemiczne Siarki

GRUPY
AZOTY S.A.
DKK-140 (Tarnów)
/2013

„Siarkopol” S.A. (Grzybów) na
podst. art. 18 w zw. z art. 13
ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 uokik

Produkcja nawozów i związków
azotowych, produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych, produkcja
pozostałych podstawowych
chemikaliów nieorganicznych,
wydobywanie minerałów dla
przemysłu chemicznego oraz
do produkcji nawozów
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Tabele decyzji Prezesa UOKiK wydanych w okresie od 1.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

Lp

Data
oraz
Wnioskodawca
numer
decyzji

Rodzaj koncentracji

Accession
Przejęcie przez Wnioskodawcę
II Limited
kontroli nad iSource S.A.
(Nikozja,
Cypr)
(Warszawa) na podst. art. 18
DKK-141
w zw. z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz
/2013
ust. 2 pkt 2 uokik

Branża

73

201311-05

Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych
i oprogramowania, sprzedaż
hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego
oraz części do niego, sprzedaż
detaliczna prowadzona przez
domy sprzedaży wysyłkowej lub
Internet, sprzedaż detaliczna
komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach, sprzedaż detaliczna
sprzętu telekomunikacyjnego
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

74

201311-08

75

201311-15

Aspen Global
Incorporated
DKK-143 (Mauritius)
/2013

Nabycie przez Wnioskodawcę
Produkcja podstawowych subczęści mienia Glaxo Group
stancji farmaceutycznych
Limited (Brentford, Wielka
Brytania) na podst. art. 18 w zw.
z art. 13 ust. 1 pkt 1i 2 oraz
ust. 2 pkt 4 uokik

76

201311-15

Nabycie przez Wnioskodawcę
Produkcja leków i pozostałych
części mienia Zakładów
wyrobów farmaceutycznych
Farmaceutycznych Polpharma
S.A. (Starogard Gdański) oraz
Swiss Pharma International AG
(Zurych, Szwajcaria) na podst.
art. 18 w zw. z art. 13 ust. 1 oraz
ust. 2 pkt 4 uokik

ASSA ABLOY Nabycie przez Wnioskodawcę
Produkcja maszyn i urządzeń,
AB (Sztokholm, części mienia Mercor S.A.
gdzie indziej niesklasyfikowana
(Gdańsk) na podst. art. 18 w zw.
DKK-142 Szwecja)
z art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2
/2013
pkt 4 uokik

Pfizer Trading
Polska
DKK-144 Sp. z o.o.
(Warszawa)
/2013
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Tabele decyzji Prezesa UOKiK wydanych w okresie od 1.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

Lp

Data
oraz
Wnioskodawca
numer
decyzji

Rodzaj koncentracji

OT LOGISTICS Przejęcie przez Wnioskodawcę
S.A. (Szczecin) kontroli nad C. HARTWIG
GDYNIA S.A. (Gdynia) na podst.
DKK-145
art. 18 w zw. z art. 13 ust. 1
/2013
pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 uokik

77

201311-18

78

201311-18

79

201311-19

80

201311-22

GDF SUEZ
Energy
DKK-146 Services
International
/2013
S.A. (Bruksela,
Belgia)

Przejęcie przez Wnioskodawcę
kontroli nad Sydkraft EC Słupsk
Sp. z o.o. (Słupsk) na podst.
art. 18 w zw. z art. 13 ust. 1
pkt 1 oraz ust. 2 pkt 2 uokik

Xativa sp. z o.o Przejęcie przez Wnioskodawcę
(Warszawa)
kontroli nad Dr Gerard
sp. z o.o. (Ożarów Mazowiecki)
DKK-147
na podst. art. 18 w zw. z art. 13
/2013
ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 2
uokik
Przedsiębiorstwa UsługoDKK-148 wego „UTECH”
Sp. z o.o.
/2013
(Poznań)

Przejęcie przez Wnioskodawcę
kontroli nad Elektrociepłownią
„Będzin” S.A. (Będzin) na podst.
art. 18 w zw. z art. 13 ust. 1 oraz
ust. 2 pkt 2 uokik

Branża
Transport wodny śródlądowy towarów, magazynowanie
i przechowywanie towarów,
działalność usługowa wspomagająca transport wodny
Wytwarzanie i zaopatrywanie
w parę wodną, gorącą wodę
i powietrze do układów klimatyzacyjnych, przesyłanie energii
elektrycznej, dystrybucja energii
elektrycznej, działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem
odpadów, odzysk surowców,
działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność
usługowa związana z gospodarką odpadami
Produkcja pieczywa, produkcja
świeżych wyrobów ciastkarskich
i ciastek, działalność holdingów
finansowych

Wytwarzanie i zaopatrywanie
w parę wodną, gorącą wodę
i powietrze do układów klimatyzacyjnych, wytwarzanie energii
elektrycznej, przesyłanie energii
elektrycznej, leasing finansowy,
pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej
niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
emerytalnych
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Tabele decyzji Prezesa UOKiK wydanych w okresie od 1.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

Lp

Data
oraz
Wnioskodawca
numer
decyzji

Rodzaj koncentracji

Branża

81

201312-03

Rosneft JV
Projects S.A.
DKK-150 (Luksemburg,
Luksemburg)
/2013
oraz
ExxonMobil
Russia East
Laptev Sea
Holdings
B.V. (Breda,
Holandia)

Utworzenie przez
Wnioskodawców wspólnego przedsiębiorcy na podst.,
art. 18 w zw. z art. 13 ust. 1 oraz
ust. 2 pkt 3 uokik

Górnictwo ropy naftowej, górnictwo gazu ziemnego, działalność usługowa wspomagająca
eksploatację złóż ropy naftowej
i gazu ziemnego

82

201312-03

Rosneft JV
Projects S.A.
DKK-151 (Luksemburg,
Luksemburg)
/2013
oraz
ExxonMobil
Russia North
Chukchi Sea
Holdings
B.V. (Breda,
Holandia)

Utworzenie przez
Wnioskodawców wspólnego
przedsiębiorcy na podst. art. 18
w zw. z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2
pkt 3 uokik

Górnictwo ropy naftowej, górnictwo gazu ziemnego, działalność usługowa wspomagająca
eksploatację złóż ropy naftowej
i gazu ziemnego

83

201312-03

Rosneft JV
Projects S.A.
DKK-152 (Luksemburg,
Luksemburg)
/2013
oraz Exxon
Mobil Russia
South Chukchi
Sea Holdings
B.V. (Breda,
Holandia)

Utworzenie przez
Wnioskodawców wspólnego
przedsiębiorcy na podst. art. 18
w zw. z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2
pkt 3 uokik

Górnictwo ropy naftowej, górnictwo gazu ziemnego, działalność usługowa wspomagająca
eksploatację złóż ropy naftowej
i gazu ziemnego

84

201312-03

Utworzenie przez
Wnioskodawców wspólnego
przedsiębiorcy na podst. art. 18
w zw. z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2
pkt 3 uokik

Górnictwo ropy naftowej, górnictwo gazu ziemnego, działalność usługowa wspomagająca
eksploatację złóż ropy naftowej
i gazu ziemnego

Rosneft JV
Projects S.A.
DKK-153 (Luksemburg,
Luksemburg)
/2013
oraz Exxon
Mobil Russia
South Chukchi
Sea Holdings
B.V. (Breda,
Holandia)

www.ikar.wz.uw.edu.pl             internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2014, nr 3(3)

150

Tabele decyzji Prezesa UOKiK wydanych w okresie od 1.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

Lp

Data
oraz
Wnioskodawca
numer
decyzji

Rodzaj koncentracji

Branża

85

201312-03

Rosneft JV
Projects S.A.
DKK-154 (Luksemburg,
Luksemburg)
/2013
oraz Exxon
Mobil Russia
South Chukchi
Sea Holdings
B.V. (Breda,
Holandia)

Utworzenie przez
Wnioskodawców wspólnego
przedsiębiorcy na podst. art. 18
w zw. z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2
pkt 3 uokik

Górnictwo ropy naftowej, górnictwo gazu ziemnego, działalność usługowa wspomagająca
eksploatację złóż ropy naftowej
i gazu ziemnego

86

201312-03

Rosneft JV
Projects S.A.
DKK-155 (Luksemburg,
Luksemburg)
/2013
oraz Exxon
Mobil Russia
South Chukchi
Sea Holdings
B.V. (Breda,
Holandia)

Utworzenie przez
Wnioskodawców wspólnego
przedsiębiorcy na podst. art. 18
w zw. z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2
pkt 3 uokik

Górnictwo ropy naftowej, górnictwo gazu ziemnego, działalność usługowa wspomagająca
eksploatację złóż ropy naftowej
i gazu ziemnego

87

201312-03

Rosneft JV
Projects S.A.
DKK-156 (Luksemburg,
Luksemburg)
/2013
oraz Exxon
Mobil Russia
South Chukchi
Sea Holdings
B.V. (Breda,
Holandia)

Utworzenie przez
Wnioskodawców wspólnego
przedsiębiorcy na podst. art. 18
w zw. z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2
pkt 3 uokik

Górnictwo ropy naftowej, górnictwo gazu ziemnego, działalność usługowa wspomagająca
eksploatację złóż ropy naftowej
i gazu ziemnego

88

201312-06

Żabka Polska
Sp. z o.o.
DKK-157 (Poznań)
/2013

Przejęcie przez Wnioskodawcę
kontroli nad PS Food Sp. z o.o.
(Częstochowa) na podst. art. 18
w zw. z art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz
ust. 2 pkt 2 uokik

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
sklepach z przewagą żywności,
napojów i wyrobów tytoniowych

89

201312-09

Nabycie przez Wnioskodawcę
części mienia Saint-Gobain
Polska sp. z o.o. (Wrocław) na
podst. art. 18 w zw. z art. 13
ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4 uokik

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

3W Dystrybucja
Budowlana
DKK-158 S.A. (Ruda
Śląska)
/2013
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Tabele decyzji Prezesa UOKiK wydanych w okresie od 1.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

Lp

Data
oraz
Wnioskodawca
numer
decyzji

Rodzaj koncentracji

Branża
Produkcja gotowej paszy dla
zwierząt gospodarskich, produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych, wyprawa skór,
garbowanie, wyprawa i barwienie skór futerkowych, produkcja
toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych, produkcja wyrobów
rymarskich, sprzedaż hurtowa
pozostałych półproduktów

90

201312-11

Darling
International
DKK-159 Inc. (Irwing,
Stany
/2013
Zjednoczone)

Przejęcie przez Wnioskodawcę
kontroli nad Sonac Osetnica sp.
z o.o. (Osetnica), Sonac Uśnice
sp. z o.o. (Uśnice) oraz T&K
sp. z o.o. (Opole) na podst.
art. 18 w zw. z art. 13 ust. 1
pkt 1 oraz ust. 2 pkt 2 uokik

91

201312-12

SovereignFund
Towarzystwo
DKK-160 Funduszy
Inwestycyjnych
/2013
S.A.
(Warszawa)

Przejęcie przez Wnioskodawcę Działalność trustów, fundukontroli nad UNIDE Fundusz
szów i podobnych instytucji
Inwestycyjny Zamknięty
finansowych
(Kraków) na podst. art. 18 w zw.
z art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2
pkt 2 uokik

92

201312-20

Sonel S.A.
(Świdnica) oraz
DKK-161 Holley Metering
Limited
/2013
(Hangzhou,
Chiny)

Utworzenie przez
Produkcja instrumentów i przyWnioskodawców wspólnego
rządów pomiarowych, kontrolprzedsiębiorcy na podst. art. 18 nych i nawigacyjnych
w zw. z art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz
ust. 2 pkt 3 uokik

93

201312-20

„Polskie
Przetwory”
DKK-162 sp. z o.o.
(Włocławek)
/2013

Nabycie przez Wnioskodawcę
części mienia Agros-Nova
sp. z o.o. (Warszawa) na podst.
art. 18 w zw. z art. 13 ust. 1
pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 4 uokik

Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

94

201312-31

Przejęcie przez Wnioskodawcę
kontroli nad Chello Zone
Holdings Limited (Londyn) i inni
na podst. art. 18 w zw. z art. 13
ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 uokik

Działalność postprodukcyjna
związana z filmami, nagraniami
wideo i programami telewizyjnymi, działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo
i programów telewizyjnych

AMC
Networks Inc.
DKK-163 (Wilmington,
Stany
/2013
Zjednoczone)

Anna Archacka
Studentka IV roku prawa, WPiA UW
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