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1. W dniu 5 maja 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie 
planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Leonard Green & Partners, L.P. („LGP”, USA) i przedsiębior
stwo OPE USA Investment Corporation („OPE”), jednostka będąca częścią większej grupy OMERS („OMERS Group”, 
Kanada) przejmują w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw 
wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem OPE Caliber Holdings Inc., które wraz z jednostkami, w których posiada ono 
całościowy udział, nazywane jest Caliber Collision Centers („CCC”, USA), w drodze zakupu udziałów/akcji.

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

— LGP jest amerykańskim przedsiębiorstwem inwestującym na niepublicznym rynku kapitałowym z główną siedzibą 
w Los Angeles. Głównymi sektorami działalności LPG są: sprzedaż detaliczna, konsumenci, opieka zdrowotna, 
ośrodki odnowy biologicznej, działalność gospodarcza, usługi dla konsumentów i dystrybucja,

— OMERS Group jest administratorem podstawowego programu emerytalnego pracowników komunalnych stanu 
Ontario w Kanadzie,

— CCC prowadzi sieć warsztatów naprawczych samochodów po wypadkach w USA. CCC prowadzi działalność 
wyłącznie w USA i nie prowadzi działalności gospodarczej w EOG i nie uzyskuje tam dochodów, nie planuje prowa
dzić tam działalności, ani uzyskiwać dochodów. Wyłączną kontrolę nad CCC sprawuje obecnie OPE.

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.

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.8477 – LGP/OMERS/OPE Caliber Holdings, 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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