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1. Europeiska kommissionen mottog den 23 maj 2018 en anmälan av en föreslagen koncentration i enlighet med
artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).
Denna anmälan berör följande företag:
— Permira Holdings Limited (Permira, Förenade kungariket).
— Service Provider Video Software and Solutions (SPVSS), vars verksamhetsgrenar kontrolleras av Cisco Systems, Inc
(Cisco, Förenta staterna).
Riskkapitalfonder som i sista hand kontrolleras av Permira förvärvar, i den mening som avses i artikel 3.1 b i koncentra
tionsförordningen, ensam kontroll över Ciscos andelar i den verksamhet, de tillgångar och de juridiska enheter som
omfattar Service Provider Video Software and Solutions (SPVSS).
Koncentrationen genomförs genom förvärv av tillgångar.
2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

— Permira: ett riskkapitalföretag som tillhandahåller portföljförvaltningstjänster till ett antal investeringsfonder. Permira
kontrollerar ett antal portföljföretag som är verksamma inom olika sektorer i en rad jurisdiktioner.
— Ciscos Service Provider Video Software and Solutions (SPVSS) tillhandahåller digital teknik och digitala tjänster,
inklusive lösningar för videobearbetning och inspelning samt molnbaserade tjänster, till digitala betal-tv-tjänsteleve
rantörer och innehållsleverantörer.
3. Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av
koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.
Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med
kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets för
ordning (EG) nr 139/2004 (2).
4. Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna
koncentrationen.
Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör
alltid anges:
M.8945 – Permira/Cisco (Target Businesses)
Synpunkterna kan sändas till kommissionen per e-post, per fax eller per brev. Använd följande kontaktuppgifter:
E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adress:
Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för konkurrens
Registreringsenheten för företagskoncentrationer
1049 Bryssel
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