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1. W dniu 4 września 2013 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1 ), Komisja 
otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Amvest Vastgoed BV 
(„Amvest”), kontrolowane przez PGGM i AEGON, razem ze swoimi obecnymi akcjonariuszami posiadają
cymi pakiet kontrolny DGH Participaties BV, należącym do pana S.S. Postmy, Jopli Participaties, należącym 
do pana J. Bleichrodta, Erve Hulshorts Participaties, należącym do pana J.C.J. Schellekensa oraz NPM Capital 
NV („NPM”), należącym w całości do SHV Holdings NV („SHV Holdings”), niderlandzkiej spółki rodzinnej, 
przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, 
wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem DLH BV i jego spółkami zależnymi (włącznie z przedsiębiorstwem 
Dagelijks Leven Zorg BV) („DLH”) w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce będącej 
wspólnym przedsiębiorcą. Wszystkie zainteresowane spółki mają swoją siedzibę w Niderlandach. 

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

— w przypadku przedsiębiorstwa Amvest: niderlandzka spółka zarządzająca funduszami oraz prowadząca 
działalność deweloperską dotyczącą w zakresie obszarów i budynków mieszkalnych usytuowanych 
głównie w silnych gospodarczo regionach Niderlandów. Jest ona wspólnie kontrolowana przez 
PGGM, dużą spółkę niderlandzką zajmującą się zarządzaniem funduszami emerytalnymi i inwestycjami 
i AEGON, dużą spółkę niderlandzką zajmującą się ubezpieczeniami emerytalnymi, 

— w przypadku przedsiębiorstwa NPM: spółka niderlandzka zarządzająca inwestycjami typu private equity 
w różnych sektorach, między innymi dostaw dla branży motoryzacyjnej (Prins Autogassystemen i Stern 
Groep), materiałów budowlanych (Deli Maatschappij i Synbra), dóbr konsumpcyjnych (Auping, Conti
nental Bakeries, Dujardin, HAK, IBG, Royaan, Smartwares, VSI), ochrony zdrowia (Artsenzorg, Dermicis, 
Medinova, MediQuest, Medux, Optelec, Othopedium), handlu elektronicznego (Kramp), usług przemy
słowych (Abird, Helvoet, Hertel, VanDerLande, Workfox), technologii (FibreMax, Kiwa), handlu detalicz
nego (Belgische Distributiediens) oraz spedycji (NileDutch). NPM należy w całości do SHV Holdings NV 
(„SHV Holdings”) niderlandzkiej spółki rodzinnej, 

— w przypadku przedsiębiorstwa DLH: wspólny przedsiębiorca o pełnym zakresie funkcji w dziedzinie 
inwestycji od podstaw, utworzony do prowadzenia jednostek opieki dla osób z zaburzeniami pamięci. 
DLH jest obecnie wspólnie kontrolowane przez zarząd DLH, poprzez jego spółki holdingowe DGH 
Participaties BV, Jopli Participaties BV oraz przez Erve Hulshorst Partcipaties BV i Domuncula BV 
(„Domuncula”), przedsiębiorstwo pośrednio w 100 % zależne od NPM Capital NV. 

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.
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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”).



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.7026 – Amvest/ 
NPM Capital/DGH Participaties/Jopli Participaties/Erve Hulsgorst Participaties/DLH, 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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