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1. W dniu 22 października 2014 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała 
zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo The Blackstone Group L.P. („Blackstone”, USA) 
oraz przedsiębiorstwo Alliance Industries B.V. („Alliance BV”, Luksemburg) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Alliance Automo
tive Group („AAG”, Francja), w drodze zakupu udziałów.

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

— przedsiębiorstwo Blackstone zarządza aktywami alternatywnymi na skalę światową, świadczy usługi doradztwa 
finansowego oraz prowadzi działalność jako spółka zarządzająca inwestycjami. Posiada udziały w przedsiębiorstwach 
z różnych sektorów. Jedną ze spółek należących do portfela Blackstone jest spółka Gates. Gates produkuje i dostar
cza między innymi części zamienne dla sektora motoryzacyjnego,

— przedsiębiorstwo Alliance BV jest spółką holdingową. Oprócz udziału w AAG posiada udziały w innych spółkach, 
dostarczających części zamienne do jachtów oraz produkty i usługi dla stoczni jachtowych,

— przedsiębiorstwo AAG jest hurtowym dystrybutorem części zamiennych do samochodów prowadzącym działalność 
zarówno handlową, jak i w zakresie dystrybucji. W ramach działalności handlowej AAG dostarcza części zamienne 
za pośrednictwem podmiotów zamawiających. W ramach działalności w zakresie dystrybucji prowadzi sprzedaż 
części zamiennych na poziomie hurtowym i detalicznym.

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.

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 publikacji. Można je 
przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 
lub listownie, podając numer referencyjny: M.7401 – Blackstone/Alliance BV/Alliance Automotive Group, na poniższy 
adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

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).
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