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1. W dniu 19 października 2010 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1 ), 
Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Clayton, Dubilier 
& Rice, LLC, („CD&R”, Stany Zjednoczone) poprzez jeden ze swoich funduszy oraz fundusze inwestycyjne, 
którym doradza przedsiębiorstwo CVC Capital Partners SICAV-FIS SA oraz jego spółki zależne i podmioty 
powiązane („CVC”, Stany Zjednoczone), przejmują w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Univar Inc. („Univar”, 
Stany Zjednoczone) w drodze zakupu akcji. 

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

— w przypadku przedsiębiorstwa CD&R: grupa inwestycyjna private equity rozpoczynająca, strukturyzjąca 
i przeprowadzająca jako główny inwestor kapitałowy MBO (ang. management buyout), strategiczne mniej
szościowe inwestycje kapitałowe oraz inne inwestycje, 

— w przypadku przedsiębiorstwa CVC: grupa inwestycyjna private equity świadcząca doradztwo inwesty
cyjne na rzecz funduszy inwestycyjnych i/lub zarządzająca w ich imieniu inwestycjami 
w przedsiębiorstwa prowadzące działalność w wielu sektorach, w tym w sektorze chemicznym, infra
struktury publicznej, produkcji, sprzedaży detalicznej i dystrybucji, 

— w przypadku przedsiębiorstwa Univar: dystrybucja produktów chemicznych. 

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporzą
dzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. 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 (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP- 
MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.6012 – 
CD&R/CVC/Univar, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej: 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
Merger Registry 
J-70 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË
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( 1 ) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

