
Zgłoszenie zamiaru koncentracji 

(Sprawa COMP/M.6423 – Carlyle/H&F/Pharmaceutical Product Development) 

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2011/C 322/06) 

1. W dniu 26 października 2011 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1 ), 
Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Carlyle Partners 
V, L.P. (Stany Zjednoczone), fundusz zarządzany przez Carlyle Group („Carlyle”), oraz spółki stowarzyszone 
funduszu inwestycyjnego kontrolowane przez przedsiębiorstwo H&F Corporate Investors VII, Ltd. (Kajmany) 
i sponsorowane przez przedsiębiorstwo Hellman & Friedman („H&F”) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 
lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem 
Pharmaceutical Product Development, Inc. (Stany Zjednoczone) w drodze zakupu akcji. 

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

— w przypadku przedsiębiorstwa Carlyle: podmiot zarządzający aktywami alternatywnymi, działający na 
skalę światową, sponsorujący fundusze, które dokonują inwestycji na całym świecie w czterech różnych 
rodzajach inwestycji (wykup, alternatywy kredytowe, kapitał wzrostowy oraz nieruchomości) w wielu 
gałęziach przemysłu, 

— w przypadku przedsiębiorstwa H&F: przedsiębiorstwo prowadzące inwestycje typu private equity, 
którego działalność skupia się głównie na inwestowaniu we franchising oraz świadczeniu usług jako 
partner w zarządzaniu w wybranych sektorach: opieka zdrowotna, usługi dla biznesu i usługi marke
tingowe, usługi w zakresie oprogramowania, usługi finansowe, Internet oraz media cyfrowe, ubezpie
czenia, media oraz energia i przemysł, 

— w przypadku przedsiębiorstwa Pharmaceutical Product Development: organizacja prowadząca badania 
naukowe na zlecenie, świadcząca usługi laboratoryjne oraz w zakresie rozwoju klinicznego podmiotom 
z branży farmaceutycznej. 

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres 
rozporządzenia 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. 

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.6423 – Carlyle/ 
H&F/Pharmaceutical Product Development, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji 
Europejskiej: 

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

PL 5.11.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 322/15 

( 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”).
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