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1. W dniu 24 kwietnia 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała 
zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

— Ontario Teachers’ Pension Plan Board („OTPP”, Kanada),

— Grupa Carlyle („Carlyle”, Stany Zjednoczone),

— European Camping Group SAS („ECG”, Francja).

Przedsiębiorstwo OTPP przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli 
łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem ECG wraz z przedsiębiorstw Carlyle, które posiadało 
dotychczas wyłączną kontrolę nad ECG. W związku z tym, koncentracja pociąga za sobą zmianę kontroli nad przedsię
biorstwem ECG (z wyłącznej kontroli Carlyle na wspólną kontrolę Carlyle i OTPP). Koncentracja dokonywana jest 
w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

— OTPP jest spółką nieposiadająca kapitału zakładowego, ustanowioną zgodnie z Teachers’ Pension Act (Ontario), któ
rej siedziba i adres prowadzenia działalności gospodarczej jest w Toronto (prowincja Ontario, Kanada). Działalność 
OTPP dotyczy zarządzania świadczeniami emerytalnymi i inwestowania aktywów programów emerytalnych w imie
niu około 318 000 pracujących i emerytowanych nauczycieli z kanadyjskiej prowincji Ontario,

— przedsiębiorstwo Carlyle zajmuje się alternatywnym zarządzaniem aktywami w skali światowej; zarządza ono fundu
szami, które inwestują na całym świecie w czterech różnych dziedzinach: (i) inwestycje typu private equity; 
(ii) aktywa rzeczowe; (iii) strategie globalnego rynku; oraz (iv) rozwiązania,

— ECG (dawne Homair Investissement SAS) jest przedsiębiorstwem z siedzibą we Francji, prowadzącym działalność 
w sektorze zakwaterowania wakacyjnego na wolnym powietrzu. ECG oferuje urlopy połączone z wynajmem samocho
dów kempingowych poprzez pięć własnych marek (Homair, Eurocamp, Al Fresco, Roan i Go4Camp). ECG zarządza 
około 20 000 jednostkami wypoczynkowymi, z których 90 % stanowią samochody kempingowe. Są one zainstalowane 
na 300 polach kempingowych i są własnością ECG lub partnerów, głównie we Francji, Włoszech, Hiszpanii i Chorwacji.

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.

(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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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.8899 – OTPP/Carlyle/European Camping Group

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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