
Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa COMP/M.4738 — OEP/MSP-Stiftung/DVG/Dailycer Group)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 231/12)

1. W dniu 26 września 2007 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja
otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo One Equity Partners II
(„OEP”, Stany Zjednoczone), pośrednio kontrolowane przez J.P Morgan Chase & Co (Stany Zjednoczone) i
MSP-Stiftung („MSP”, Niemcy). przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady, wspólną
kontrolę nad przedsiębiorstwami De-Vau-Ge Gesundkostwerk Gesellschaft mit beschrankter Haftung („DVG”,
Niemcy), Milk-Snack Produktions GmbH („Milk-Snack”, Niemcy), Delicia B.V (Niderlandy), Dailycer S.A.S.
(Francja), Dailycer Ltd (Zjednoczone Królestwo) i Dailycer B.V. (Niderlandy) (razem „Dailycer Group”), w
drodze zakupu udziałów.

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

— w przypadku OEP: fundusz PE,

— w przypadku MSP: fundacja utworzona na podstawie prawa niemieckiego, posiadająca określone aktywa
i wykorzystująca je na korzyść członków Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego,

— w przypadku DVG: produkcja, dystrybucja i wprowadzanie do obrotu różnych produktów żywnościo-
wych, w tym produktów zbożowych, batonów, napojów sojowych i in.,

— w przypadku Dailycer Group: produkcja i dystrybucja produktów zbożowych.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporzą-
dzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej
kwestii.

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

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publi-
kacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie,
podając numer referencyjny: COMP/M.4738 — OEP/MSP-Stiftung/DVG/Dailycer Group, na poniższy adres
Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel
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(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.


