
Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.4098 — Investcorp/Autodistribution Group)

Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach uproszczonej procedury

(2006/C 7/02)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

1. W dniu 5 stycznia 2006 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja
otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Parts Holding Sarl
(„Parts”, Luksemburg, należące do grupy Investcorp Group, Zjednoczone Królestwo) przejmuje w rozu-
mieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady całkowitą kontrolę nad Autodis S.A. („Autodis”, Francja) w
drodze zakupu akcji.

2. Obszary działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji obejmują:

— Parts/Investcorp group: międzynarodowa instytucja finansowa występująca jako zleceniodawca oraz
pośrednik w międzynarodowych transakcjach inwestycjnych;

— Autodis: dystrybucja części zamiennych do samochodów (samochody i silniki samochodowe), ciężkich
pojazdów mechanicznych (ciężarówki, przyczepy i autobusy) oraz innych części zamiennych do
maszyn przemysłowych.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporzą-
dzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo podjęcia ostatecznej decyzji w tej
kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stoso-
wanej do niektórych koncentracji zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (2), sprawa ta kwali-
fikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych stron trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat
planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je
przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer
referencyjny: COMP/M.4098 — Investcorp/Autodistribution Group, na następujący adres Rejestru przy-
padków połączeń przedsiębiorstw w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

12.1.2006C 7/2 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.
(2) Dz.U. C 56 z 5.3.2005, str. 32.


