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1. W dniu 29 września 2016 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała 
zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Axcel IV K/S, IV K/S 2, Ax Management Invest II 
K/S, Ax Management Invest K/S (Dania, wspólnie określane jako „Axcel IV”), PFA Pension, Forsikringsaktieselskab 
(Dania, „PFA”) oraz PKA Funds (Dania) (2) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kon
troli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad Danmarks Skibskredit A/S (Danish Ship Finance, Dania, „DSF”) 
w drodze zakupu udziałów/akcji.

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

— Axcel IV jest częścią przedsiębiorstwa Axcel, które jest funduszem private equity, koncentrującym się przede wszyst
kim na spółkach średniej wielkości w państwach nordyckich. Obecnie należy do niego siedem spółek działających 
w szeregu różnych branż. Jego inwestycje dokonywane są za pośrednictwem czterech funduszy inwestycyjnych,

— PFA jest największym komercyjnym funduszem emerytalnym w Danii i świadczy usługi w zakresie emerytur i ubez
pieczeń na życie pracownikom największych duńskich przedsiębiorstw,

— PKA Funds stanowią trzy oddzielne fundusze emerytalne (dla różnych grup zawodowych), które działają, współpra
cując ze sobą. Należą one do największych instytucji świadczących usługi w zakresie emerytur dla branżowych fun
duszy emerytalnych w Danii,

— DSF udziela pożyczek przedsiębiorstwom żeglugowym zabezpieczonych hipoteką na statku morskim, zarówno 
w Dani, jak i poza granicami kraju.

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 (3) 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 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.8187 – Axcel IV/PFA/PKA/DSF, 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) Pensionskassen for Sundhedsfaglige (Fundusz emerytalny pracowników służby zdrowia), Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægese

kretærer (Fundusz emerytalny zarejestrowanych przez państwo pielęgniarek i sekretarek branży medycznej) oraz Pensionskassen for 
Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale (Fundusz emerytalny pracowników socjalnych, pedagogów socjalnych i pracow
ników biurowych).

(3) Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
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