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1. W dniu 22 kwietnia 2013 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1 ), Komisja 
otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Canada Life Limited 
(„Canada Life”, Zjednoczone Królestwo) kontrolowane przez przedsiębiorstwo Power Corporation of Canada 
(Kanada) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przed
siębiorstw, kontrolę nad przedsiębiorstwem Irish Life Group Limited („Irish Life”, Irlandia), obecnie kontro
lowanym przez ministra finansów Irlandii, w drodze zakupu akcji. 

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

— w przypadku przedsiębiorstwa Canada Life: międzynarodowe usługi indywidualnego i grupowego ubez
pieczenia na życie, zarządzania majątkiem, usługi w zakresie zabezpieczenia emerytalnego oraz zarzą
dzania aktywami, 

— w przypadku przedsiębiorstwa Irish Life: świadczenie indywidualnych i grupowych usług ubezpiecze
niowych i ubezpieczeń emerytalnych, porady finansowe oraz produkty skierowane do członków 
związków zawodowych sektora publicznego oraz zarządzanie funduszami w Irlandii i Zjednoczonym 
Królestwie. 

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.6883 – Canada 
Life/Irish Life, 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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( 1 ) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).
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