
V
(Ogłoszenia)

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

KOMISJA EUROPEJSKA

Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.8556 – Carlyle/GTCR/Albany Molecular Research)

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

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 240/07)

1. W dniu 17 lipca 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłosze
nie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo The Carlyle Group („Carlyle”, USA) oraz przedsiębior
stwo GTCR LLC („GTCR”, USA) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia 
przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Albany Molecular Research, Inc. („AMRI”, USA) w drodze 
zakupu udziałów/akcji.

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

— w przypadku przedsiębiorstwa Carlyle: alternatywne zarządzanie aktywami w skali światowej; zarządzanie fundu
szami, które inwestują na całym świecie w czterech różnych dziedzinach: inwestycje typu private equity; aktywa 
rzeczowe; strategie globalnego rynku; i jego rozwiązania,

— w przypadku przedsiębiorstwa GTCR: przedsiębiorstwo działające na niepublicznym rynku kapitałowym, inwestu
jące w rozwijające się przedsiębiorstwa w sektorach: usług finansowych i technologii finansowej, opieki zdrowotnej, 
technologii, mediów i telekomunikacji oraz w rozwój przemysłu świadczącego usługi dla przedsiębiorców,

— w przypadku przedsiębiorstwa AMRI: organizacja wykonująca badania zlecone oraz prowadząca produkcję w skali 
światowej, świadcząca klientom usługi w zakresie prac badawczych zintegrowanych leków, ich opracowywania 
i produkcji.

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 dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je 
przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 
lub listownie, podając numer referencyjny: M.8556 – Carlyle/GTCR/Albany Molecular Research, na poniższy adres:

Komisja Europejska
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.

25.7.2017 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 240/13

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

	Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8556 – Carlyle/GTCR/Albany Molecular Research) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG.) (2017/C 240/07)

