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1. W dniu 16 stycznia 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo HPS Group, LP („HPS”, Stany Zjednoczone) przej
muje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, za pośrednictwem 
trzech funduszy inwestycyjnych, wspólną kontrolę nad NFP Holdings, LLC („NFP”, Stany Zjednoczone) w drodze zakupu 
udziałów. Wyłączną kontrolę nad NFP sprawuje obecnie Madison Dearborn Partners, LLC („MDP”, Stany Zjednoczone).

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

— HPS to międzynarodowa firma inwestycyjna specjalizująca się w przejęciach, finansowaniu strategicznym i dokapita
lizowaniu przedsiębiorstw, które wymagają pomocy finansowej. HPS sprawuje kontrolę nad spółkami portfelowymi 
w szeregu sektorów, w tym nad jednym brokerem ubezpieczeniowym ze Zjednoczonego Królestwa,

— MDP to przedsiębiorstwo kapitałowo-inwestycyjne, które specjalizuje się w wykupach menedżerskich, finansowaniu 
wzrostu oraz finansowaniu dokapitalizowania i przejęć. MDP sprawuje kontrolę nad spółkami portfelowymi 
w szeregu sektorów, w tym nad dwoma brokerami ubezpieczeniowymi ze Zjednoczonego Królestwa oraz platformą 
pośrednictwa ubezpieczeniowego,

— NFP to amerykański broker ubezpieczeniowy. Jego jedyna działalność na terenie EOG prowadzona jest za pośrednic
twem dwóch spółek zależnych, Linkfield Corporate Solutions Ltd oraz Mackenzie Taylor Benefits Consultants Ltd, 
brokerów ubezpieczeniowych, prowadzących działalność jedynie w Zjednoczonym Królestwie.

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 139/20042 (2) sprawa ta może kwalifikować się do 
rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej 
koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 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.8345 – HPS/MDP/NFP, 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) Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
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