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1. W dniu 15 listopada 2016 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja Europejska 
otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Hammerson plc ze Zjednoczonego 
Królestwa oraz Irish Life Assurance plc z Irlandii przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie 
kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem ILAC Shopping Centre („ILAC”, Irlandia) 
w drodze zakupu aktywów.

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

— w przypadku przedsiębiorstwa Hammerson: budowa oraz posiadanie centrów handlowych i galerii handlowych, jak 
również zarządzanie nimi, głównie w Zjednoczonym Królestwie i we Francji,

— w przypadku przedsiębiorstwa Irish Life: dostarczanie produktów ochronnych, emerytalnych i oszczędnościowych 
klientom prowadzącym działalność detaliczną, korporacyjną oraz związaną z zarządzaniem inwestycjami. Przedsię
biorstwo Irish Life jest spółką pośrednio zależną stanowiącą całkowitą własność kanadyjskiego przedsiębiorstwa 
Great-West Lifeco, będącego spółką holdingową świadczącą międzynarodowe usługi finansowe,

— w przypadku przedsiębiorstwa ILAC: zlokalizowane w Dublinie centrum handlowe o powierzchni 17 766 m2, 
w którym mieści się ponad 80 zróżnicowanych punktów sprzedaży detalicznej oraz punktów gastronomicznych.

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.8229 – Hammerson/Irish Life/Ilac Shopping Centre, 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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