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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης
(Υπόθεση M.8539 — KPS/DexKo)
Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2017/C 212/10)
1. Στις 16 Ιουνίου 2017 η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση σχεδιαζόμενης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανο
νισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1), με την οποία η KPS Capital Partners, L.P. («KPS», ΗΠΑ) αποκτά, κατά την
έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού συγκεντρώσεων, έλεγχο του συνόλου της DexKo Global, Inc.
(«DexKo», ΗΠΑ), με αγορά μετοχών.
2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

— για την KPS: εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων, με έδρα στις ΗΠΑ, που δραστηριοποιείται σε πολλούς και διάφορους
κλάδους όπως, μεταξύ άλλων, βασικά υλικά, επώνυμα καταναλωτικά προϊόντα, προϊόντα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
και πολυτελείας, εξαρτήματα αυτοκινήτων, κεφαλαιουχικός εξοπλισμός και γενική μεταποίηση,
— για την DexKo: εταιρεία με έδρα στις ΗΠΑ, η οποία σχεδιάζει και παράγει άξονες ρυμουλκούμενων και στοιχεία οργάνων
κύλισης· προσφέρει άξονες και πέδες ρυμουλκούμενων, πλήμνες και τύμπανα, πλαίσια, στοιχεία αναρτήσεων και άλλα στοι
χεία οργάνων κύλισης.
3. Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο
πεδίο εφαρμογής του κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με απλοποιημένη διαδικασία για την εξέταση ορισμένων συγκεντρώσεων
βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (2), σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια να εξετα
στεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην εν λόγω ανακοίνωση.
4. Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να της υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις για τη σχεδιαζόμενη
συγκέντρωση.
Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημο
σίευσης, με την αναφορά M.8539 — KPS/DexKo. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με φαξ
(+32 22964301), ηλεκτρονικά στη διεύθυνση COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη
διεύθυνση:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («κανονισμός συγκεντρώσεων»).
(2) ΕΕ C 366 της 14.12.2013, σ. 5.

