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1. W dniu 18 stycznia 2016 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1) i po odesłaniu sprawy 
zgodnie z art. 4 ust. 5 tego rozporządzenia, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której 
przedsiębiorstwo Vita Central Europe B.V. („Vita Central”, Niderlandy), należące do grupy private equity znanej jako Mid 
Europa („Mid Europa”, Zjednoczone Królestwo), przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie 
kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Walmark, a.s. („Walmark”, Republika Czeska), 
obecnie wspólnie kontrolowanym przez przedsiębiorstwa Vita Central i Aternus, a.s. („Aternus”, Republika Czeska), 
w drodze zakupu udziałów.

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

— Mid Europa: grupa private equity inwestująca w wielu sektorach, w tym w sektorze opieki zdrowotnej, handlu deta
licznego, usług dla przedsiębiorstw, logistyki, telekomunikacji i rekreacji w Europie Środkowej i Wschodniej oraz 
Turcji. Mid Europa jest między innymi właścicielem sieci sklepów ogólnospożywczych „Żabka” w Polsce,

— Vita Central: instrument inwestycyjny,

— Walmark: prowadzi działalność w zakresie produkcji i dystrybucji suplementów diety, produktów farmaceutycznych 
dostępnych bez recepty i innych produktów pokrewnych, głównie w Europie Środkowej i Wschodniej.

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.

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.7824 – Vita Central Europe/Walmark, na poniższy adres:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Brussels
BELGIQUE/BELGIË

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
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