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1. W dniu 1 grudnia 2015 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Embarcadero Maritime LLC („EM”, Wyspy Marshalla), 
kontrolowane w całości przez KKR &Co L.P. („KKR”, Stany Zjednoczone), oraz przedsębiorstwo Nordic Tankers A/S 
(„NT”, Dania), kontrolowane w całości przez Triton Managers III Limited i TTF III Limited („Triton”, Jersey), przejmują 
wspólną kontrolę nad nowo utworzoną spółką będącą wspólnym przedsiębiorcą w drodze zakupu udziałów/akcji.

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

— Triton jest grupą niezależnych europejskich funduszy private equity i przedsiębiorstw. Grupa inwestuje w średnie 
przedsiębiorstwa z siedzibą główną w północnej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw w trzech 
podstawowych sektorach: usługi biznesowe, przemysł oraz konsumenci/zdrowie,

— NT jest w pełni zintegrowanym towarzystwem żeglugowym zajmującym się hurtowym przewozem specjalistycznych 
ładunków ciekłych. Produkty przewożone przez NT to m.in. oleje jadalne, kwasy, produkty chemiczne i inne specja
listyczne produkty, a także oleje smarowe i produkty ropopochodne,

— KKR jest międzynarodową firmą inwestycyjną oferującą szeroką gamę funduszy aktywów alternatywnych i innych 
produktów inwestycyjnych dla inwestorów oraz opracowującą rozwiązania dotyczące funkcjonowania na rynkach 
kapitałowych dla poszczególnych firm, ich spółek portfelowych i klientów,

— EM skupia się na operatorach używanych statków w trudnej sytuacji finansowej. Dysponuje on flotą 50 statków 
w sektorze zbiornikowców, chemikaliowców, drobnicowców i gazowców LPG,

— w ramach nowo utworzonego wspólnego przedsiębiorcy EM i NT połączą swoją działalność w zakresie zbiornikow
ców klasy lodowej ze stali nierdzewnej do transportu produktów chemicznych w Europie, a szczególnie w Europie 
Północno-Zachodniej i regionie Bałtyku,

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 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.7760 – Triton/KKR/EM, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konku
rencji Komisji Europejskiej:

(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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