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1. W dniu 6 listopada 2015 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Aviva Life & Pensions UK Limited („UKLAP”, Zjedno
czone Królestwo), będące częścią Aviva Plc („Aviva”, Zjednoczone Królestwo), oraz Public Sector Pension Investment 
Board („PSP”, Kanada) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsię
biorstw, wspólna kontrolę nad portfelem nieruchomości w Zjednoczonym Królestwie („Portfel docelowy”) w drodze 
zakupu udziałów/akcji w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą.

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

— w przypadku Aviva: świadczenie szerokiego zakresu ubezpieczeń, produkty oszczędnościowe i inwestycyjne w 17 kra
jach. Grupa Aviva prowadzi działalność głównie w Zjednoczonym Królestwie, Francji i Kanadzie, jednak jest obecna 
również w innych krajach Europy i w Azji,

— w przypadku PSP: inwestowanie otrzymywanych od pracowników i pracodawców składek netto oraz zarządzanie 
zróżnicowanym, globalnym portfelem akcji, obligacji i innych papierów wartościowych o stałym dochodzie oraz 
inwestycje na rynku niepublicznych instrumentów kapitałowych, na rynku nieruchomości, infrastruktury i zasobów 
naturalnych,

— w przypadku Portfela docelowego: prawa do użytkowania nieruchomości, w tym prawo własności gruntu, dzie
rżawa i inne prawa do użytkowania w czternastu nieruchomościach w centrum Londynu. Prawa do użytkowania 
wchodzące w skład Portfela docelowego dotyczą przede wszystkim powierzchni biurowych, ale obejmują również 
miejsce prowadzenia działalności detalicznej oraz małe jednostki mieszkalne w dwóch spośród przedmiotowych 
nieruchomości.

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 rozporzadzenia 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 przesyłać 
do Komisji Europejskiej faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 
lub listownie, podając numer referencyjny: M.7791 – Aviva/PSP/Property Portfolio JV, 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.

C 380/8 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 14.11.2015

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

	Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7791 – Aviva/PSP/Property Portfolio JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2015/C 380/07)

