
Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.7711 – Advent International/Bain Capital/ICBPI)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2015/C 278/07)

1. Dnia 12 sierpnia 2015 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłosze
nie planowanej koncentracji, w wyniku której fundusze zarządzane przez przedsiębiorstwo Advent International Corpo
ration („Advent International”, Stany Zjednoczone) oraz fundusze zarządzane przez przedsiębiorstwo Bain Capital Inves
tors, L.L.C. („Bain Capital”, Stany Zjednoczone) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporzą
dzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Istituto Centrale delle Ban
che Popolari Italiane SpA („ICBPI”, Włochy) w drodze zakupu akcji.

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

— w przypadku przedsiębiorstwa Advent International: prywatny inwestor kapitałowy prowadzący działalność 
w różnych sektorach, w tym w sektorze przemysłu, handlu detalicznego, mediów, łączności, technologii informacyj
nych, internetu, opieki zdrowotnej i produktów farmaceutycznych,

— w przypadku przedsiębiorstwa Bain Capital: przedsiębiorstwo zarządzające inwestycjami na niepublicznym rynku 
kapitałowym, inwestujące w przedsiębiorstwa w większości branż, w tym w branży: technologii informacyjnych, opieki 
zdrowotnej, produktów detalicznych i konsumenckich, komunikacyjnej, finansowej oraz w przemyśle/produkcji,

— w przypadku przedsiębiorstwa ICBPI: grupa bankowa działająca we Włoszech, świadcząca usługi wydawania kart 
płatniczych, autoryzacji akceptantów, zarządzania terminalami, usługi płatnicze, usługi w zakresie papierów wartoś
ciowych oraz usługi zarządzania zgodnością z przepisami.

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.

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.7711 – Advent International/Bain Capital/ICBPI, 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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