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1. W dniu 11 stycznia 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Koch Industries, Inc („Koch Industries”, Stany Zjedno
czone) i Golden Gate Private Equity, Inc („Golden Gate”, Stany Zjednoczone) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) 
i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem 
Infor, Inc („Infor”, Stany Zjednoczone) w drodze zakupu udziałów/akcji.

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

— Koch Industries jest prywatnym przedsiębiorstwem z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które posiada różnorodną 
grupę przedsiębiorstw, prowadzących działalność w dziedzinie rafinacji, chemikaliów i biopaliw, produktów leśnic
twa i wyrobów konsumpcyjnych, nawozów, polimerów i włókien, komponentów elektronicznych, wyposażenia 
i technologii do kontroli procesów i kontroli zanieczyszczeń, handlu towarami, minerałów, energii, działalności ran
czerskiej i inwestycji,

— Golden Gate jest prywatną firmą z siedzibą w San Francisco zajmującą się inwestycjami na niepublicznym rynku 
kapitałowym, która zarządza kapitałem o wartości ok. 15 mld USD. Przedsiębiorstwo to, założone w 2000 r., spe
cjalizuje się we współpracy z zespołami zarządzającymi i inwestuje w przedsiębiorstwa w przebudowie o wysokim 
potencjale wzrostu. Osoby na szczeblu kierowniczym Golden Gate mają za sobą długą i uwieńczoną sukcesami 
historię współpracy z zespołami zarządzania w inwestowaniu w wiele różnych gałęzi przemysłu w formie wielu 
różnych rodzajów transakcji, w tym wykupu lewarowanego, dokapitalizowania, zbywania, przedsiębiorstw typu 
spin-off i rozbudowy przedsiębiorstw,

— Infor jest międzynarodowym dostawcą oprogramowania do planowania zasobów przedsiębiorstw i związanych 
z tym usług w skali globalnej.

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.8332 – Koch Industries/Golden Gate/Infor, 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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