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1. W dniu 17 marca 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji, w wyniku której fundusze inwestycyjne powiązane z Investindustrial poprzez Global 
Chemicals S.à.r.l („Investindustrial”, Luksemburg) oraz fundusze inwestycyjne powiązane z Black Diamond Capital Mana
gement L.L.C. („Black Diamond”, Stany Zjednoczone) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, łączną kontrolę nad grupą Polynt Group („Polynt”, Włochy) i grupą Reich
hold Group („Reichhold”, Stany Zjednoczone) w drodze zakupu udziałów/akcji. Zamiar tej samej koncentracji został 
zgłoszony Komisji w dniu 26 października 2016 r., lecz zgłoszenie zostało następnie wycofane w dniu 24 listopada 
2016 r.

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

— w przypadku grupy Polynt: opracowywanie, produkcja i dystrybucja specjalistycznych produktów chemicznych 
i środków uszlachetniających. W szczególności Polynt zajmuje się produkcją UPR, chemicznych półproduktów (bez
wodniki), powiązanych substancji (plastyfikatory) oraz substancji specjalistycznych (związki termoutwardzalne),

— w przypadku grupy Reichhold: produkcja i dystrybucja żywic stosowanych w materiałach kompozytowych 
i powłokach,

— w przypadku Investindustrial: spółka holdingowa nabywająca udziały w innych przedsiębiorstwach i zarządzająca 
nimi,

— w przypadku Black Diamond: przedsiębiorstwo prowadzące działalność w zakresie doradztwa inwestycyjnego, kon
centrując się na czterech dziedzinach: (i) kontrola funduszy zagrożonych/funduszy private equity; (ii) fundusze hed
gingowe; (iii) fundusze typu mezzanine i zabezpieczone zobowiązania wynikające z kredytu; oraz (iv) inne struktu
ryzowane instrumenty inwestycyjne.

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.

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.8059 – Investindustrial/Black Diamond/Polynt/Reichhold, 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).
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