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1. W dniu 10 czerwca 2016 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa PAI Partners SAS („PAI”, Francja) i Nestlé SA („Nestlé”, 
Szwajcaria) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną 
kontrolę nad nowo utworzoną spółką joint venture („Froneri”, Zjednoczone Królestwo), w drodze zakupu udziałów oraz 
przeniesienia aktywów.

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

— w przypadku przedsiębiorstwa PAI: inwestor na niepublicznym rynku kapitałowym działający w wielu sektorach 
przemysłu na terenie EOG. Jego spółka portfelowa R&R jest przemysłowym producentem lodów obecnym w wielu 
państwach EOG,

— w przypadku przedsiębiorstwa Nestlé: działalność w zakresie produkcji, wprowadzania do obrotu i sprzedaży szero
kiej gamy produktów spożywczych i napojów, w tym lodów, na całym terytorium EOG,

— w przypadku przedsiębiorstwa Froneri: obejmie całą działalność R&R w zakresie lodów, która jest prowadzona 
głównie w Europie, Afryce Południowej i Australii, oraz działalność Nestlé w zakresie lodów prowadzoną w Europie, 
Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie oraz w innych obszarach geograficznych, w tym na Filipinach, w Brazylii 
i w Argentynie. Proponuje się również, by Nestlé przeniosło do spółki joint venture niektóre elementy swojej dzia
łalności w zakresie żywności mrożonej (z wyjątkiem mrożonej pizzy) prowadzonej w wielu krajach Europy oraz 
działalność w zakresie chłodzonych produktów mlecznych prowadzoną na Filipinach.

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.7946 – PAI/Nestlé/Froneri, 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).
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