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Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 297/10)

1. W dniu 9 sierpnia 2016 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Cerberus Group („Cerberus”) przejmuje, w rozumie
niu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad przedsiębior
stwami GE Money Bank („GEMB”), SOREFI SCA („SOREFI”), SOMAFI-SOGUAFI („SOMAFI-SOGUAFI”) i przedsiębior
stwem GE Financement Pacifique SAS („GEFP”) (zwane łącznie „przedsiębiorstwami będącymi przedmiotem transakcji”) 
od przedsiębiorstwa General Electric Capital SAS („GE Capital”) w drodze zakupu udziałów/akcji.

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

— Ceberus jest prywatną firmą inwestycyjną działającą na całym świecie, z siedzibą w Nowym Jorku i oddziałami 
w Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji. Jest ona zarejestrowana w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościo
wych i Giełd; zarządza funduszami i rachunkami w imieniu inwestorów. Cerberus inwestuje we wszelkiego rodzaju 
papiery wartościowe i aktywa, inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym, pożyczki ze średniego segmentu 
rynkowego i nieruchomości,

— przedsiębiorstwa będące przedmiotem transakcji świadczą usługi bankowe, leasingowe i ubezpieczeniowe na rzecz 
klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Prowadzą działalność we Francji i jej terytoriach 
zamorskich.

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.8135 – Cerberus/GE Money Bank/SOREFI/SOMAFI-SOGUAFI/GE Finance
ment Pacifique, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej 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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