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(Sprawa M.7875 – ICG/Capiton/Prefere Resins Holding)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2015/C 407/14)

1. W dniu 27 listopada 2015 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała 
zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której fundusz zarządzany przez Intermediate Capital Group plc („ICG”, 
Zjednoczone Królestwo) oraz fundusz zarządzany przez Capiton AG („Capiton”, Niemcy), przejmują, w rozumieniu 
art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem 
Prefere Resins Holding GmbH („Prefere Resins”, Niemcy), dotychczas znajdującymi się pod wyłączną kontrolą Capiton.

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

— w przypadku ICG: firma inwestycyjna z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie, która prowadzi działalność w zakre
sie organizowania struktury i świadczenia usług finansowania typu mezzanine, kredytów jako dźwigni finansowej 
oraz mniejszościowego kapitału własnego w Europie, w regionie Azji i Pacyfiku i USA,

— w przypadku Caption: firma inwestycyjna z siedzibą w Berlinie, koncentrująca się na inwestycjach w dużych MŚP 
w Niemczech, Austrii i Szwajcarii poprzez lewarowany wykup menadżerski i finansowania ekspansji,

— w przypadku Prefere Resins: producent fenolowych i aminowych żywic dla zastosowań w przemyśle, budownictwie 
i izolacji.

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 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 prze
syłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub 
listownie, podając numer referencyjny: M.7875 – ICG/Capiton/Prefere Resins Holding

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.
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