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PAKHOED/TRANSOL, zaaknr. 76, 2-3-1998 (Stcrt. 42), art. 27

onder b Mw

Pakhoed Distribution Europe BV (‘PAKHOED’), onder-
deel van de Koninklijke Pakhoed NV, wenst Transol Inter-
national Corporation BV (‘TRANSOL’) over te nemen door
middel van een overname van het gehele aandelenkapitaal
in TH International Holding BV, 100% aandeelhoudster van
TRANSOL.

PAKHOED is actief op het gebied van distributie van
chemicaliën; tankopslag van chemicaliën, olie en vetten;
aan de opslag gerelateerde dienstverlening en de scheep-
vaart. TRANSOL is eveneens actief op het gebied van de
distributie van chemicaliën; de tankopslag en aan opslag
gerelateerde dienstverlening terzake van chemicaliën, olie
en vetten.

De d-g NMa maakt een onderscheid tussen de markt
voor distributie-activiteiten en de markt voor logistieke

activiteiten. De logistieke activiteiten worden vervolgens
weer onderscheiden in logistiek voor derden met betrek-
king tot: chemicaliën, olie en oliederivaten en plantaardige
en dierlijke oliën en vetten. Met betrekking tot de markt
voor distributie van chemicaliën besluit de d-g NMa deze
markt niet te onderzoeken nu uit aanvullende informatie
blijkt dat op deze markt geen economische machtspositie
ontstaat of wordt versterkt. Vervolgens laat de d-g NMa de
afbakening van de geografische markt voor de logistiek
van chemicaliën in het midden omdat TRANSOL in het
geheel niet actief is op deze markt. Ook worden de geogra-
fische markten van minerale olie en oliederivaten en plant-
aardige en dierlijke oliën in het midden gelaten omdat dat
voor de beoordeling van de gevolgen van de concentratie
verder niet van belang is. De d-g NMa besluit dat voor het
tot stand brengen van de concentratie geen vergunning
vereist is.
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