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1. W dniu 27 września 2013 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1 ), Komisja 
otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo TPG Opportunities Part
ners, LP („TPG Opportunities”, Stany Zjednoczone), kontrolowane przez TPG Group, wraz z CaixaBank, SA, 
kontrolowanym przez Caixa d'Estalvis I Pensions de Barcelona („La Caixa”, Hiszpania), przejmują w rozu
mieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw wspólną kontrolę nad 
Servihabitat Gestion Immobiliaria, S.L.U („Servihabitat”, Hiszpania) w drodze zakupu udziałów/akcji w nowo 
utworzonej spółce będącej spółką joint venture. 

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

— TPG Opportunities jest częścią TPG Group, przedsiębiorstwa działającego na skalę światową w sektorze 
inwestycji prywatnych i zarządzającego rodziną funduszy inwestujących w różnorodne przedsiębiorstwa 
w drodze przejęcia i restrukturyzacji, 

— CaixaBank jest bankiem kontrolowanym przez La Caixa, jednostkę dominującą najwyższego szczebla 
spółek la Caixa należących do tej samej grupy („grupa La Caixa”). CaixaBank prowadzi w ramach grupy 
La Caixa zintegrowaną grupę finansową prowadzącą działalność w sektorze bankowości, ubezpieczeń, 
funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, działającą głównie w Hiszpanii z odpowiednią obecnością 
międzynarodową osiągniętą przy pomocy strategicznych koalicji z dużymi grupami finansowymi, jak 
również sieci biur reprezentujących banki i oddziałów operacyjnych w kilku krajach UE i państwach 
trzecich, 

— Servihabitat, obecnie należący do CaixaBank, prowadzi działalność związaną z obsługą nieruchomości. 

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.7030 – TPG 
Opportunities/CaixaBank/Servihabitat, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Euro
pejskiej: 

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