
V
(Ogłoszenia)

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

KOMISJA EUROPEJSKA

Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.7938 – Catterton/L Companies)

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

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 53/03)

1. W dniu 4 lutego 2016 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłosze
nie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Catterton LP („Catterton Holdco”, Stany Zjednoczone 
Ameryki) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kon
trolę nad całymi przedsiębiorstwami L Capital Management SAS („L Cap Europe”, Francja), L Capital Asia Advisors 
(„L Cap Asia”, Mauritius), L Real Estate SA („L Real Estate Lux”, Luksemburg), L Real Estate Advisors SAS („L Real Estate 
France”), L Real Estate Advisors Limited („L Real Estate HK”, Hongkong) i L Development & Management Limited 
(„LDML”, Hongkong), wspólnie zwanymi „spółkami L”, w drodze zakupu udziałów/akcji.

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

— Catterton jest firmą prowadzącą inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym (private equity), ukierunkowaną 
na rynek konsumpcyjny, specjalizującą się w wykupach lewarowanych, dokapitalizowaniach oraz inwestycjach 
w kapitał wzrostu w przedsiębiorstwach średniego segmentu rynkowego. Catterton inwestuje we wszystkich głów
nych segmentach rynku konsumpcyjnego, w tym żywności i napojów, handlu detalicznego i restauracji, usług 
i produktów konsumpcyjnych, ochrony zdrowia konsumentów, a także mediów i usług marketingowych,

— spółki L zarządzają funduszami private equity prowadzącymi działalność w szeregu segmentów rynku konsumpcyj
nego, takich jak odzież, jadalnie, sprzedaż detaliczna żywności, biżuteria, a także funduszami, które inwestują 
w nieruchomości, zajmują się ich eksploatacją i prowadzą działalność deweloperską.

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.7938 – Catterton/L Companies, 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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