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1. W dniu 13 lutego 2009 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzy-
mała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Fortezza RE S.ar.l. („Fortezza”,
Luksemburg), należące do Fortress Investment Group LLC („Fortress”, Stany Zjednoczone), oraz Pioneer
Investment Management S.G.R.p.A. („Pioneer”, Włochy), należące do Unicredit Group („Unicredit”, Włochy),
przejmują w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem
Torre SGR S.p.A. („Torre”, Włochy), kontrolowanym obecnie przez przedsiębiorstwo Fortezza, w drodze
zakupu akcji.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
— w przypadku przedsiębiorstwa Fortezza: nabywanie, posiadanie i zbywanie udziałów/akcji w spółkach

luksemburskich i zagranicznych oraz zarządzanie takimi udziałami/akcjami,
— w przypadku przedsiębiorstwa Fortress: przedsiębiorstwo z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, zajmu-

jące się inwestycjami alternatywnymi i zarządzaniem aktywami na rynku międzynarodowym, zarządza-
jące kapitałem na rzecz różnych grup inwestorów, w tym funduszy emerytalnych, funduszy opartych na
kapitale żelaznym i fundacji, instytucji finansowych, funduszy funduszy oraz osób zaliczanych do kate-
gorii klientów zamożnych,

— w przypadku przedsiębiorstwa Pioneer: podmiot zarządzający inwestycjami na rynku międzynaro-
dowym, oferujący swoim klientom przede wszystkim fundusze wspólnego inwestowania i fundusze
hedgingowe,

— w przypadku przedsiębiorstwa Unicredit: bank międzynarodowy z siedzibą we Włoszech, oferujący
szeroki zakres usług bankowych i finansowym, w tym usługi bankowości korporacyjnej i detalicznej oraz
usługi w zakresie bankowości inwestycyjnej i zarządzania aktywami,

— w przypadku przedsiębiorstwa Torre: włoska spółka zajmująca się zarządzaniem aktywami, prowadząca
działalność w zakresie opracowywania produktów finansowych na potrzeby rynku obrotu nieruchomoś-
ciami we Włoszech oraz zarządzania tymi produktami.

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. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stoso-
wanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2), sprawa ta może
kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.
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.5408 — Fortress/Unicredit/Torre, na poniższy adres Dyrekcji Gene-
ralnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:
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