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(2015/C 275/06)

1. W dniu 13 sierpnia 2015 r. Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji zgodnie z art. 4 rozporządze
nie Rady (WE) nr 139/2004 (1), w wyniku której przedsiębiorstwa KKR & Co. L.P. („KKR”, Stany Zjednoczone) i FIBA 
Beteiligungs- und Anlage GmbH („FIBA”, Austria) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporzą
dzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem WMF Group GmbH 
(„WMF”, Niemcy) w inny sposób.

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

— w przypadku przedsiębiorstwa KKR: globalne inwestycje w przedsiębiorstwa w wielu różnych sektorach, w tym 
w usługi punktów sprzedaży przedsiębiorstwa Selecta,

— w przypadku przedsiębiorstwa FIBA: spółka holdingowa posiadająca swoje główne udziały kapitałowe w austriackiej 
spółce technologii wodnych BWT AG,

— w przypadku przedsiębiorstwa WMF: produkcja i dystrybucja zastaw stołowych i naczyń kuchennych oraz małych 
urządzeń elektrycznych dla prywatnych gospodarstw domowych, jak również zastaw stołowych i naczyń kuchen
nych oraz w pełni automatycznych ekspresów do kawy do zastosowań profesjonalnych.

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 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.7671 – KKR/FIBA/WMF, 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).
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