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1. W dniu 16 grudnia 2013 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1 ), Komisja 
otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której Lloyds Development Capital (Holdings) 
Limited („LDC”, Zjednoczone Królestwo) i PostNL NV („PostNL”, Niderlandy) przejmują, w rozumieniu 
art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad 
przedsiębiorstwem TNT Post UK (Zjednoczone Królestwo) w drodze zakupu udziałów. 

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

— LDC specjalizuje się w funduszach private equity, skupiając się na wykupach menedżerskich (MBO) 
i instytucjonalnych (IBO) oraz na transakcjach związanych z kapitałem na rozwój w ramach sieci 
regionalnych biur, głównie na terenie Zjednoczonego Królestwa. LDC jest spółką zależną, której 
wyłącznym udziałowcem jest Lloyds Banking Group plc oferujący pełen zakres usług finansowych, 
m.in. bankowość detaliczną i hurtową, usługi w zakresie ubezpieczeń i zarządzania inwestycjami, 

— PostNL świadczy usługi pocztowe (listy i paczki), zarówno usługi tradycyjne, jak i cyfrowe, oraz usługi 
w zakresie wsparcia na swoim rodzimym rynku, a także m.in. w Zjednoczonym Królestwie, we 
Włoszech, w Luksemburgu oraz Belgii. W Zjednoczonym Królestwie PostNL świadczy usługi za pośred
nictwem TNT Post UK oraz Spring Global Mail, 

— TNT Post UK działa w oparciu o sieć spółek zależnych, w których posiada 100 % udziałów, i świadczy 
usługi pocztowe na terenie Zjednoczonego Królestwa. 

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.7052 – Lloyds 
Development Capital/PostNL/TNT Post UK, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji 
Europejskiej: 

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

PL 24.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 378/35 

( 1 ) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).
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