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1. W dniu 19 sierpnia 2014 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji, w wyniku której fundusze Montagu i fundusze Astorg zarządzane i kontrolowane 
odpowiednio przez przedsiębiorstwo Montagu Private Equity SAS („Montagu”, Francja), kontrolowane przez Montagu 
Private Equity LLP (Zjednoczone Królestwo), i przedsiębiorstwo Astorg Partners SAS („Astorg”, Francja) przejmują, 
w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad 
przedsiębiorstwem Diacine France SAS („Diacine France”, Francja), w drodze zakupu akcji i papierów wartościowych.

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

— w przypadku przedsiębiorstwa Montagu: francuskie przedsiębiorstwo zarządzające funduszami, kontrolujące szereg 
spółek działających w wielu sektorach przemysłu, w tym w szczególności wyceny samochodów używanych, pro
dukcji margaryny, opieki zdrowotnej i edukacji,

— w przypadku przedsiębiorstwa Astorg: niezależne przedsiębiorstwo działające na niepublicznym rynku kapitałowym 
(private equity), zarejestrowane na mocy prawa francuskiego, zarządzające funduszami inwestującymi w wielu sekto
rach przemysłu, takich jak opieka zdrowotna, produkcja butelek szklanych, cementy lub pośrednictwo w zakresie 
ubezpieczeń,

— w przypadku przedsiębiorstwa Diacine France: spółka holdingowa należąca do Sebia SA, specjalistyczna spółka diag
nostyki in vitro, opracowująca innowacyjne rozwiązania diagnostyczne dla biologów i lekarzy w dziedzinie onkolo
gii, hemoglobinopatii i innych zaburzeń metabolicznych, w tym cukrzycy.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie 
kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej 
kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania nie
których koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do roz
patrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je prze
syłać do Komisji faksem (+32  22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub 
listownie, podając numer referencyjny: M.7346 – Montagu Funds/Astorg Funds/Diacine France, na poniższy adres:

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

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
(2) Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.

28.8.2014 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 287/3

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

	Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7346 – Montagu Funds/Astorg Funds/Diacine France) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2014/C 287/04)

