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1. W dniu 3 stycznia 2011 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1 ), Komisja 
otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo H.I.G. Luxembourg 
Holdings Thirteen S.C.A. (zwane dalej „H.I.G. Luxembourg”), kontrolowane przez H.I.G. Europe Capital 
Partners, L.P. (zwane dalej „H.I.G. Europe Capital”) będące częścią H.I.G. Capital group of funds (zwanego 
dalej „H.I.G. Capital”) przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli 
łączenia przedsiębiorstw pośrednią, wyłączną kontrolę nad przedsiębiorstwem Der Grüne Punkt — Duales 
System Niemcy GmbH i jego spółkami zależnymi (zwanymi dalej „DSD”) w drodze zakupu udziałów. 

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

— w przypadku przedsiębiorstwa H.I.G. Luksemburg: spółka specjalnego przeznaczenia utworzona na 
potrzeby proponowanej koncentracji, 

— w przypadku przedsiębiorstwa H.I.G. Capital: przedsiębiorstwo działające na skalę światową w sektorze 
inwestycji prywatnych z funduszami ulokowanymi w private equity, venture capital, zagrożonych 
wierzytelnościach, nieruchomościach oraz publicznym rynku kapitałowym, 

— w przypadku przedsiębiorstwa DSD: świadczenie usług związanych z gospodarką odpadami na terenie 
Niemiec. DSD świadczy usługi m.in. na rzecz detalistów oraz producentów opakowań, którzy zobo
wiązani są do udziału w systemie dualnym dla zapewnienia odbioru i właściwego recyclingu sprzeda
nych opakowań handlowych. DSD oferuje również systemy zbiórki używanego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego oraz opakowań do transportu na potrzeby recyclingu. Ponadto oferuje usługi utylizacji 
pozostałych odpadów dla przedsiębiorstw oraz systemy zarządzania sprzedażą za kaucją dla rozlewni 
oraz detalistów. 

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. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie 
uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia WE w sprawie 
kontroli łączenia przedsiębiorstw ( 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 („rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”). 
( 2 ) Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32 („obwieszczenie Komisji w sprawie uproszczonej procedury”).



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.6088 – HIG 
Capital/Der Grune Punkt — Duales System Deutschland, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konku
rencji Komisji Europejskiej: 

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