
Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.8395 – Bridgepoint/Zenith)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 67/12)

1. W dniu 23 lutego 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Bridgepoint Group Limited („Bridgepoint”, Zjedno
czone Królestwo) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsię
biorstw, wyłączną kontrolę nad przedsiębiorstwem Zenith Group Holdings Limited („Zenith”, Zjednoczone Królestwo) 
w drodze zakupu udziałów/akcji.

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

— w przypadku przedsiębiorstwa Bridgepoint: grupa – stanowiąca niezależną własność – prowadząca działalność inwe
stycyjną na niepublicznym rynku kapitałowym, wyspecjalizowana w inwestycjach w europejskim średnim segmencie 
rynkowym, działająca w wielu sektorach, w tym na rynku detalicznym towarów konsumpcyjnych, usług finanso
wych i usług dla przedsiębiorstw, opieki zdrowotnej i mediów. Przedsiębiorstwo Bridgepoint nabyło przedsiębior
stwo Contract Vehicles Limited („CVL”, Zjednoczone Królestwo) w dniu 17 lutego 2017 r. Przedsiębiorstwo CVL 
oferuje rozwiązania w zakresie wynajmowania i zarządzania flotą samochodową, w szczególności ciężkich pojaz
dów użytkowych w Zjednoczonym Królestwie,

— w przypadku przedsiębiorstwa Zenith: niezależny podmiot świadczący usługi z zakresu leasingu pojazdów oraz out
sourcingu i zarządzania flotą na rzecz klientów korporacyjnych.

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 rozporzadzenia 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.

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.8395 – Bridgepoint/Zenith, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konku
rencji 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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