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(2018/C 87/03)

1. W dniu 27 lutego 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

— KKR & Co. LP („KKR”, Stany Zjednoczone), które zarządza funduszami private equity i innymi funduszami finanso
wymi oraz świadczy dla nich usługi doradcze,

— spółki przedsiębiorstw Unilever NV i Unilever PLC należące do działu pieczenia, gotowania i tłuszczy do smarowania 
(UNILEVER BAKING COOKING AND SPREADS BUSINESS, Niderlandy).

Przedsiębiorstwo KKR przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsię
biorstw, kontrolę nad całym działem pieczenia, gotowania i tłuszczy do smarowania przedsiębiorstwa UNILEVER.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu papierów wartościowych.

2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

— w przypadku przedsiębiorstwa KKR: przedsiębiorstwo inwestycyjne świadczące szeroką gamę usług zarządzania 
aktywami alternatywnymi na rzecz prywatnych i publicznych inwestorów rynkowych, a także oferujące rozwiązania 
dotyczące funkcjonowania na rynkach kapitałowych dla poszczególnych firm, ich spółek portfelowych i klientów,

— w przypadku przedsiębiorstwa UNILEVER – dział pieczenia, gotowania i tłuszczy do smarowania: produkcja 
i sprzedaż produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego, takich jak masło, margaryna i inne tłuszcze do sma
rowania, margaryna z dodatkiem masła (melange), substytut śmietany z mleka i oleje roślinne w Europie i na całym 
świecie

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 niektórych 
koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia 
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. Należy zawsze 
podawać następujący numer referencyjny:

M.8802 – KKR/Unilever Baking Cooking and Spreads Business

(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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Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane 
kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
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