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(2015/C 301/09)

1. W dniu 4 września 2015 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo TDR Capital LLP (zwane dalej „TDR”, Zjednoczone 
Królestwo) przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw 
wyłaczną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem LeasePlan Corporation N.V. (zwanym dalej „LeasePlan”, Niderlandy) 
w drodze zakupu udziałów/akcji.

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

— w przypadku przedsiębiorstwa TDR: TDR jest przedsiębiorstwem działającym na niepublicznym rynku kapitałowym 
z około 5 000 mln EUR w środkach na zobowiązania w ramach zarządzania. Jego strategia polega na inwestowaniu 
w różne sektory gospodarki – przede wszystkim w Zjednoczonym Królestwie, w tym w stacje benzynowe, w siłow
nie i kluby fitness, taśmowe myjnie samochodowe, usługi związane z niezajętymi nieruchomościami, konstrukcje 
modułowe, puby i restauracje, skupowanie długów, zwrot palet używanych w logistyce, transport przybrzeżny oraz 
ubezpieczenia na życie,

— w przypadku przedsiębiorstwa LeasePlan: LeasePlan jest przedsiębiorstwem z siedzibą w Niderlandach zarządzają
cym flotą oraz mobilnością kierowców, obecnie pośrednio własnością przedsiębiorstw Volkswagen A.G. oraz Fleet 
Investments B.V. Główna działalność LeasePlan to usługi w sektorze pełnego leasingu floty i usługi w zakresie zarzą
dzania dotyczące samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych (do 3,5 ton).

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 
rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

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.7595 – TDR Capital/LeasePlan, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. 
Konkurencji Komisji Europejskiej:
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