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1. W dniu 27 maja 2016 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłosze
nie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Fifth Cinven Fund, zarządzane przez Cinven Capital 
Management (V) General Partner Limited będące częścią grupy Cinven („Cinven”, Zjednoczone Królestwo) oraz Canada 
Pension Plan Investment Board („CPPIB”, Kanada) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie 
kontroli łączenia przedsiębiorstw wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Hotelbeds Group (Hiszpania) w drodze 
zakupu udziałów.

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

— w przypadku przedsiębiorstwa Cinven: Cinven prowadzi działalność w zakresie inwestycji na niepublicznym rynku 
kapitałowym, świadcząc usługi w zakresie zarządzania inwestycjami i usługi doradcze w zakresie inwestycji na rzecz 
szeregu funduszy inwestycyjnych. Przedsiębiorstwa wchodzące w skład portfela Cinven działają w różnych podsekto
rach, zwłaszcza usług biznesowych, usług konsumenckich, finansowych, opieki zdrowotnej, przemysłu, technologii, 
mediów i telekomunikacji,

— w przypadku przedsiębiorstwa CPPIB: organizacja zarządzająca inwestycjami, która inwestuje środki zgromadzone 
przez Canada Pension Plan (CPP), ma siedzibę w Toronto i której biura znajdują się w Hongkongu, Londynie, Luk
semburgu, Bombaju, Nowym Jorku i São Paulo. CPPIB jest uregulowany i zarządzany niezależnie od CPP i nie jest 
związany z rządem Kanady. CPPIB inwestuje głównie na publicznym i niepublicznym rynku kapitałowym, w nieru
chomości, infrastrukturę i inwestycje o stałym dochodzie,

— w przypadku przedsiębiorstwa Hotelbeds Group: do najważniejszych obszarów działalności Hotelbeds Group należy 
biznes „bedbank”, w ramach którego oferowane są pokoje hotelowe dla branży turystycznej. Przedsiębiorstwo 
zapewnia też transfery, wycieczki z przewodnikiem, obsługę spotkań i imprez, outsourcing w zakresie wiz oraz 
obsługę statków wycieczkowych. Do jego marek handlowych należą: Hotelbeds, Bedsonline, Destination Services, 
Pacific World i Intercruises.

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 rozporzadzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do roz
patrzenia w ramach procedury określonej w niniejszym 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 przesyłać 
do Komisji Europejskiej faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 
lub listownie, podając numer referencyjny: M.8057 – Cinven/CPPIB/Hotelbeds Group, 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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