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1. W dniu 25 kwietnia 2016 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała 
zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której fundusze inwestycyjne Investindustrial V LP i Investindustrial VI LP 
(łącznie zwane „Investindustrial”, Zjednoczone Królestwo), należące do BI–Invest Holdings SA, oraz przedsiębiorstwo 
Catelli Srl („Catelli”, Włochy) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia 
przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Artsana SpA („Artsana”, Włochy) w drodze zakupu udziałów.

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

— w przypadku przedsiębiorstwa BI–Invest Holdings SA: własność, zarządzanie i inwestycje w zakresie średnich przed
siębiorstw będących liderami w swojej branży, głównie w Europie Południowej i w trzech najważniejszych sektorach: 
dóbr konsumenckich, produkcji i usług. Portfolio przedsiębiorstw obecnie obejmuje przedsiębiorstwa: Aston Martin 
(samochody sportowe), B&B Italia (meble projektantów), Flos (oświetlenie architektoniczne), Goldcar (wynajem 
samochodów na wakacje), Perfume Holding (perfumy), Polynt (specjalistyczne produkty chemiczne), PortAventura 
(ośrodek wczasowy), Sergio Rossi (luksusowe obuwie), SNAI (gry i zakłady), Stroili Oro (przystępna cenowo biżute
ria) oraz TSC (ratownictwo),

— w przypadku przedsiębiorstwa Catelli: sprawowanie, w charakterze spółki holdingowej, wyłącznej kontroli nad 
przedsiębiorstwem Artsana,

— w przypadku przedsiębiorstwa Artsana: dostarczanie produktów do pielęgnacji niemowląt i produktów zdrowotnych 
i kosmetycznych oraz sprzedaż detaliczna produktów do pielęgnacji niemowląt i zabawek.

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.8027 – Investindustrial/Catelli/Artsana, na poniższy adres Dyrekcji Gene
ralnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

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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