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1. W dniu 7 kwietnia 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa The Carlyle Group („Carlyle”, Stany Zjednoczone), 
CITIC Capital and CITIC Limited („CITIC”, Chińska Republika Ludowa) oraz McDonald’s Corporation („McDonald’s”, 
Stany Zjednoczone) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsię
biorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem McDonald’s China Management Limited („spółka docelowa”), które obej
muje działalność McDonald’s w Chinach kontynentalnych i Hongkongu, w drodze zakupu udziałów.

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

— w przypadku Carlyle: zarządzanie funduszami inwestującymi na rynku światowym w czterech branżach inwestycyj
nych: inwestycje typu private equity dla firm (wykup i kapitał wzrostu), aktywa rzeczowe (nieruchomości, infrastruk
tura i energia), strategie globalnego rynku (kredyty strukturyzowane, instrumenty typu mezzanine, zagrożone papiery 
wartościowe, fundusze hedgingowe i dług średniego segmentu rynkowego) oraz rozwiązania globalnego rynku (fun
dusz private equity programu funduszy, a także związane z nim współinwestowanie i działalność drugorzędna),

— w przypadku CITIC: działalność finansowa i niefinansowa. Działalność finansowa obejmuje pełen zakres usług, 
w tym bankowość komercyjną, bankowość inwestycyjną, powiernictwo, ubezpieczenia, zarządzanie funduszami oraz 
zarządzanie aktywami. Działalność niefinansowa obejmuje nieruchomości, obsługę zleceń w zakresie inżynierii, 
energię i zasoby, budowę infrastruktury, produkcję maszyn i branżę informatyczną,

— w przypadku McDonald’s: prowadzi działalność na całym świecie w branży restauracji szybkiej obsługi, prowadzi 
restauracje McDonald’s lub udostępnia do nich prawa na zasadzie franczyzy. Restauracje te oferują dostosowane 
lokalnie menu obejmujące dania i napoje w ponad 36 tys. lokalizacjach w ponad 100 krajach. Globalny system 
McDonald’s obejmuje zarówno restauracje należące do tego przedsiębiorstwa, jak i franczyzowe, przy czym 80 % 
restauracji McDonald’s należy do i jest eksploatowanych przez niezależnych franczyzobiorców,

— w przypadku spółki docelowej: działalność gospodarcza spółki docelowej obejmuje ponad 2 tys. restauracji 
w Chinach kontynentalnych i Hongkongu.

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 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.8384 – Carlyle/CITIC/McDonald’s/McDonald’s China, 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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