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1. W dniu 25 lutego 2013 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1 ) Komisja 
otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Volkswagen Financial 
Services („VWFS”, Niemcy), należące do Volkswagen Group („VW Group”, Niemcy), oraz PON Holdings 
BV („PON”, Niderlandy), poprzez kontrolowane przez nie wspólnie przedsiębiorstwo Volkswagen Pon 
Financial Services BV („VWPFS”, Niderlandy), nabywają w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Pon Equipment 
Rental & Lease BV („PERL”, Niderlandy) w drodze zakupu udziałów. 

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

— w przypadku przedsiębiorstwa VWFS: VWFS jest spółką zależną należącą w całości VWAG – spółki 
dominującej w koncernie VW Group. VW Group to spółka publiczna z siedzibą w Wolfsburgu (Nie
mcy), prowadząca działalność przede wszystkim w zakresie projektowania, produkcji, sprzedaży i dystry
bucji pojazdów silnikowych, w tym części zamiennych i akcesoriów, silników wyspokoprężnych oraz 
motocykli. VWFS odpowiada za koordynowanie działalności VW Group w zakresie usług finansowych 
na całym świecie i specjalizuje się w świadczeniu usług finansowych związanych przede wszystkim 
z dystrybucją i finansowaniem samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych VW Group, 

— w przypadku przedsiębiorstwa Pon: Pon jest międzynarodową spółką prowadzącą działalność w zakresie 
handlu, usług i produkcji (dotyczącej wyłącznie rowerów). Pon importuje i sprzedaje wysokiej jakości 
produkty dostarczane przez różnych producentów, w tym spółki Volkswagen, Caterpillar, Linde i Conti
nental. Pon prowadzi działalność za pośrednictwem przedsiębiorstw, w których posiada całość lub 
większość udziałów, oraz poprzez (mniejszościowe) udziały kapitałowe; zatrudnia około 11 000 osób 
w różnych zakładach w 21 krajach, 

— w przypadku przedsiębiorstwa VWPFS: VWPFS jest wspólnym przedsiębiorcą, kontrolowanym wspólnie 
przez VWFS i Pon. VWPFS obecnie koncentruje swoją działalność na kompleksowych usługach 
w zakresie leasingu parku samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych oraz zarządzania 
takimi parkami pojazdów w Niderlandach. Oferuje zarówno leasing operacyjny, jak i finansowy, a także 
wiele usług pomocniczych, 

— w przypadku przedsiębiorstwa PERL: PERL jest holenderską spółką zależną, która w całości stanowi 
własność spółki PON. W swojej działalności koncentruje się przede wszystkim na markach, których 
import i dystrybucję prowadzi spółka Pon (mianowicie samochodach ciężarowych i autobusach marki 
MAN, a także wyposażeniu i produktach marki Motrac-Linde i Caterpillar). Przed przeprowadzeniem 
proponowanej koncentracji PERL dokona zbycia wszelkiej działalności, która nie ma związku z dostar
czaniem rozwiązań finansowych dotyczących samochodów ciężarowych i autobusów. 

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.6763 – VWFS/ 
PON Holdings B.V./Pon Equipment Rental & Lease, 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”).
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