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1. W dniu 8 stycznia 2016 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo HKM Bidco B.V., spółka utworzona na potrzeby 
transakcji przejęcia kontrolowana przez fundusze zarządzane przez jednostki powiązane podmiotów prowadzących 
działalność jako „The Carlyle Group” („Carlyle”, Niderlandy), przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw wyłączną kontrolę nad przedsiębiorstwem Lisa Capital Coöperatief U.A. 
(„Coop”, Niderlandy) w drodze przejęcia wszystkich wyemitowanych i znajdujących się w obrocie udziałów w Coop oraz 
instrumentów z nimi związanych.

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

— w przypadku Carlyle – zarządzanie funduszami inwestującymi na rynku światowym w czterech branżach inwestycyj
nych: (i) inwestycje typu private equity dla firm (wykup i kapitał wzrostu), (ii) aktywa rzeczowe (nieruchomości, 
infrastruktura i energia, zasoby odnawialne), (iii) strategie globalnego rynku (kredyty strukturyzowane, instrumenty 
typu mezzanine, zagrożone papiery wartościowe, fundusze hedgingowe i dług średniego segmentu rynkowego), oraz 
(iv) rozwiązania globalnego rynku (fundusz private equity programu funduszy, a także związane z nim współinwesto
wanie i działalność drugorzędna),

— Coop jest jedynym właścicielem spółki EVA Capital B.V., która z kolei jest jedynym właścicielem spółki Hunkemöller 
International B.V. („HKM”). HKM prowadzi działalność w zakresie projektowania i sprzedaży detalicznej bielizny 
damskiej, m.in. biustonoszy i pozostałej bielizny, odzieży nocnej i strojów kąpielowych oraz posiada sklepy, w tym 
także działające w systemie franczyzowym, głównie w UE i na Bliskim Wschodzie. Coop i EVA Capital B.V. nie 
prowadzą żadnej innej działalności gospodarczej i są tylko spółkami holdingowymi HKM.

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 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.7892 – The Carlyle Group/Hunkemöller, 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.
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