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1. W dniu 1 września 2009 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1 ), Komisja 
otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której Test Tasıt, nowo utworzone przedsiębior
stwo wyłącznie i całkowicie kontrolowane przez Bridgepoint Capital Group Limited („Bridgepoint”, Zjedno
czone Królestwo) przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady w drodze zakupu 
udziałów/akcji: (i) wspólną kontrolę wraz z dwiema z istniejących ostatecznych spółek dominujących 
TÜV SÜD A.G. („TÜV SÜD”, Niemcy) oraz Doğuș Holding A.Ș. (Turcja) nad TÜVTURK Kuzey Tașıt 
Muayene İstasyonları Yapım ve İșletim A.Ș („TÜVTURK Kuzey”, Turcja), TÜVTURK Güney Tașıt Muayene 
İstasyonları Yapım ve İșletim A.Ș („TÜVTURK Güney”, Turcja) i TÜVTURK İstanbul Tașıt Muayene İstasy
onları Yapım ve İșletim A.Ș („TÜVTURK İstanbul”, Turcja), (ii) wyłączną kontrolę nad Adana İçel Hatay Araç 
Muayene Hizmetleri Yapım ve İșletim A.Ș („Adana”, Turcja). 

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

— w przypadku przedsiębiorstwa Bridgepoint: prywatny inwestor kapitałowy prowadzący działalność 
w wielu sektorach, w tym w sektorze usług finansowych, opieki zdrowotnej oraz mediów, 

— w przypadku przedsiębiorstwa TÜV SÜD: spółka dominująca w holdingu międzynarodowej grupy 
specjalizującej się w świadczeniu usług technicznych związanych z inspekcją pojazdów oraz innych 
usługach, 

— w przypadku przedsiębiorstwa Doğus: spółka dominująca w holdingu prowadząca działalność w siedmiu 
kluczowych sektorach działalności gospodarczej, głównie na terytorium Turcji: w sektorze usług finan
sowych, motoryzacyjnym, w budownictwie, w mediach, turystyce, nieruchomościach i energii, 

— Cele: (i) TÜVTURK Kuzey oraz TÜVTURK Güney: posiadacze koncesji na świadczenie usług związanych 
z inspekcją pojazdów w Turcji; (ii) TÜVTURK Istanbul oraz Adana: podwykonawcy odpowiednio 
TÜVTURK Kuzey oraz TÜVTURK Güney prowadzący inspekcje pojazdów w Turcji. 

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



Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publi
kacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301 lub 22967244) lub listownie, podając numer 
referencyjny: COMP/M.5623 – Bridgepoint/TÜV SÜD/Dogus/Targets, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej 
ds. Konkurencji Komisji Europejskiej: 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
Merger Registry 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË
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