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1. W dniu 21 grudnia 2016 r., zgodnie z art. 4 rozporządzeni (1) a Rady (WE) nr 139/2004, Komisja Europejska 
otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa NN Group N.V. („NN Group”, Nider
landy), za pośrednictwem posiadanej w całości spółki zależnej REI Germany Cross Docks B.V. (Niderlandy), z jednej 
strony, i CBRE Group Inc. („CBRE”, USA) i Poste Vita („PV”, Italy), z drugiej strony, za pośrednictwem struktury fundu
szu, przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną 
kontrolę nad portfolio nieruchomości obejmującym dziesięć nieruchomości zlokalizowanych w Niemczech („Portfolio” 
Niemcy) w drodze nabycia całości lub części akcji („transakcja”).

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

— w przypadku NN Group: globalna instytucja finansowa świadcząca usługi inwestycyjne i ubezpieczeniowe,

— w przypadku CBRE: spółka notowana na giełdzie (NYSE) operująca w branży usług nieruchomości w, między 
innymi, Unii Europejskiej,

— w przypadku PV: włoskie przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe należące do Poste Italiane, oferujące usługi pocztowe 
i logistyczne oraz z zakresu oszczędzania i inwestycji, płatności, ubezpieczeń i komunikacji cyfrowej,

— w przypadku Portfolio: obejmuje 10 następujących nieruchomości (logistycznych) zlokalizowanych w Niemczech 
i leasingowanych na podstawie umów długoterminowych na rzecz DHL: DHL Aachen-Würselen, DHL Hamm, DHL 
Essen, DHL Moers, DHL Böblingen/Holzgerlinen, DHL Kassel, DHL Brühl/Köln, DHL Freiburg, DHL Dortmund, DHL 
Lörrach.

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.8279 – NN GROUP/CBRE/PV/Real Estate Portfolio in Germany, na poniż
szy 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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