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Tabele decyzji Prezesa UOKiK  
wydanych w okresie od 1. 01 do 31. 03. 2013 r.

A. Decyzje w sprawach nadużywania pozycji dominującej

Lp.
Data, 

sygnatura
Strony 

postępowania
Sentencja decyzji

Podstawa 
prawna 
(uokik 

z 2007 r.)

Rynek właściwy

1. 2013-03-12

RŁO 
5/2013

Gmina 
Sokolniki

1.  Doszło do nadużycia po-
zycji dominującej przez 
Gminę Sokolniki poprzez 
narzucanie uciążliwych 
i przynoszących nieuza-
sadnione korzyści warun-
ków umów o zaopatrzenie 
w wodę i umów o zaopatrze-
nie w wodę i odprowadzanie 
ścieków.

2.  Nakaz zaniechania stosowa-
nej praktyki.

3.  Nałożenie kary pieniężnej.

Art. 9 
ust. 1 
oraz 
ust. 2 
pkt 6.

Lokalny rynek 
zbiorowego 
zaopatrzenia 
w wodę i zbio-
rowego od-
prowadzania 
ścieków obej-
mujący obszar 
Gminy Sokolniki.

2. 2013-03-14

RWR 
5/2013

Lubskie 
Wodociągi 
i Kanalizacja 
Sp. z o.o. 
z siedzibą 
w Lubsku

1.  Uprawdopodobnienie stoso-
wania praktyk polegających 
na nadużyciu pozycji domi-
nującej poprzez narzuca-
nie uciążliwych warunków 
umów przynoszących nie-
uzasadnione korzyści.

2.  Decyzja zobowiązująca do 
zastąpienia zakwestionowa-
nych postanowień umownych 
uzgodnionymi z UOKiK, obo-
wiązek złożenia sprawozdania 
o stopniu realizacji przyjętego 
zobowiązania.

3. Nałożenie kary pieniężnej.

Art. 9 
ust. 1 
oraz 
ust. 2 
pkt 6.

Lokalny rynek 
zaopatrzenia 
w wodę i odpro-
wadzania ście-
ków obejmujący 
obszar Gminy 
Lubusko. 
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B. Decyzje w sprawach kontroli koncentracji

a. Zgody bezwarunkowe na dokonanie koncentracji, w których Prezes UOKiK  
uzasadnił decyzję (stwierdził wpływ koncentracji na rynek właściwy)

Lp.
Data oraz 

numer 
decyzji

Wnioskodawca
Rodzaj 

koncentracji
Wpływ koncentracji 
na rynki właściwe

Branża

1. 2013-01-14

DKK-3/2013

AMS S. A. 
(Warszawa, 
Polska), Clear 
Channel Poland 
Sp. z o.o. 
(Warszawa, 
Polska), 
Ströer Polska 
Sp. z o.o. 
(Warszawa, 
Polska).

Utworzenie przez 
wnioskodawców 
wspólnego przed-
siębiorcy z siedzibą 
w Warszawie w for-
mie spółki z o.o. na 
podst. art. 18 w zw. 
z art. 13 ust. 1 oraz 
ust. 2 pkt 3 uokik.

W układzie horyzon-
talnym: brak wpływu. 
W układzie wertykal-
nym: krajowy rynek 
wynajmu nośników 
płaskich reklamy ze-
wnętrznej oraz krajowy 
rynek badania efektyw-
ności nośników reklamy 
zewnętrznej. W układzie 
konglomeratowy brak 
wpływu.

Działalność 
agencji 
reklamowych.

2. 2013-01-29

DKK-
20/2013

BASF Polska 
Sp. z o.o. 
(Warszawa, 
Polska).

Nabycie przez 
wnioskodaw-
cę części mie-
nia Ciech S. 
A (Warszawa, 
Polska) oraz 
części mie-
nia Zakładów 
Chemicznych 
Zachem S. A. 
(Bydgoszcz, 
Warszawa) na 
podst. art. 18 w zw. 
z art. 13 ust. 1 oraz 
ust. 2 pkt 4 uokik.

W układzie horyzon-
talnym: światowy rynek 
wprowadzania do obrotu 
TDI. 

W układzie wertykal-
nym: brak wpływu. 

W układzie konglome-
ratowym brak wpływu. 

Produkcja 
farb, lakierów 
i podobnych 
powłok, farb 
drukarskich; 
produkcja 
podstawowych 
chemikaliów, 
nawozów 
i związków 
azotowych, 
tworzyw 
sztucznych 
i kauczuku 
syntetyczne-
go w formach 
podstawowych.
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3. 2013-02-28

DKK-
38/2013

Shell Polska 
Sp. z o.o. 
(Warszawa, 
Polska)

Przejęcie przez 
wnioskodawcę 
kontroli nad Neste 
Polska Sp. z o.o. 
(Warszawa, 
Polska) na podst. 
art. 18 w zw. 
z art. 13 ust. 1 oraz 
ust. 2 pkt 2 uokik.

W układzie horyzon-
talnym: rynki sprze-
daży detalicznej paliw 
silnikowych w Gdyni, 
Kwidzyniu, Legionowie, 
Piasecznie, Szczecinie, 
Tychach, Wejherowie, 
Markach, Katowicach, 
Poznaniu, Toruniu, 
Zabrzu.

W układzie wertykal-
nym: brak wpływu.

W układzie konglome-
ratowym brak wpływu.

Sprzedaż de-
taliczna paliw 
do pojazdów 
silnikowych na 
stacjach paliw.

4. 2013-03-11

DKK-
42/2013

BSH Sprzęt 
Gospodarstwa 
Domowego 
Sp. z o.o. 
(Warszawa, 
Polska).

Przejęcie przez 
wnioskodaw-
cę kontroli nad 
Zelmer S. A. 
(Rzeszów, Polska) 
na podst. art. 
18 ust. 1 w zw. 
z art. 13 ust. 1 pkt 
1 i 2 oraz ust. 2 
pkt 2 uokik.

W układzie horyzon-
talnym: krajowy ry-
nek wprowadzania do 
obrotu ekspresów do 
kawy, czajników, żela-
zek, blenderów, robotów 
kuchennych, mikserów 
ręcznych, odkurzaczy, 
maszynek do mięsa, 
sokowirówek, zmywarek, 
piekarników, płyt grzew-
czych oraz kuchenek 
mikrofalowych.

W układzie wertykal-
nym: brak wpływu.

W układzie 
konglomeratowym
a.  Krajowy rynek wpro-

wadzania do obrotu 
suszarek do suszenia 
odzieży,

b.  Rynek wprowadzania 
do obrotu maszyn ku-
chennych (urządze-
nia o nieograniczonej 
funkcjonalności w 
zakresie przyrządza-
nia posiłków).
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b. Zgody bezwarunkowe na dokonanie koncentracji, w których Prezes UOKiK  
odstąpił od uzasadnienia na podst. art. 107 § 4 k.p.a. w zw. z art. 83 uokik.

Lp
Data oraz 

numer 
decyzji

Wnioskodawca Rodzaj koncentracji Branża

1. 2013-01 -07

DKK-1/2013

SGL Carboun 
Beteiligung 
oraz Linder 
Aktiengesellschaft 
Decken-, Boden-, 
Trennrandsysteme 
(Weisbaden, 
Niemcy oraz 
Arnstorf, Niemcy).

Utworzenie przez wnio-
skodawców wspólnego 
przedsiębiorcy pod na-
zwą SGL Lindner GmbH 
& Co. KG z siedzibą 
w Arnstorf na podst. art. 
18 w zw. z art. 13 ust. 1 
oraz ust. 2 pkt 3 uokik.

Produkcja przemysłowych urzą-
dzeń chłodniczych i wentylacyj-
nych; produkcja pieców, palenisk 
i palników piecowych; produkcja 
pozostałych wyrobów gdzie in-
dziej niesklasyfikowana.

2. 2013-01-09

DKK-2/2013

Bouygues 
Immobilier Polska 
Sp. z o. o. oraz Ave 
Este Luxembourg 
S. à. R. l. 
(Warszawa, Polska 
oraz Luksemburg, 
Luksemburg).

Utworzenie przez wnio-
skodawców wspólnego 
przedsiębiorcy pod na-
zwą Woodsia Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie 
na podst. art. 18 w zw. 
z art. 13 ust. 1 oraz ust. 
2 pkt 3 uokik.

Realizacja projektów budowla-
nych związanych z wznoszeniem 
budynków mieszkalnych i nie-
mieszkalnych; roboty budowlane 
specjalistyczne; wynajem i zarzą-
dzanie nieruchomościami włas-
nymi lub dzierżawionymi; kupno 
i sprzedaż nieruchomości na 
własny rachunek.

3. 2013-01-16

DKK-4/2013

ICG Finanse Sp. 
z o.o. S. K. A. 
(Wrocław, Polska).

Przejęcie przez wnio-
skodawcę kontroli nad 
PGD Polska Sp. z o.o. 
i inni (Poznań, Polska) 
na podst. art. 18 w zw. 
z art. 13 ust. 1 oraz 
ust. 2 pkt 2 uokik.

Pozostała działalność usługowa 
gdzie indziej niesklasyfikowana; 
sprzedaż detaliczna pozostałych 
nowych wyrobów prowadzona 
w wyspecjalizowanych sklepach.

4. 2013-01-18

DKK-5/2013

Sony Corporation 
oraz Olympus 
Corporation (Tokio, 
Japonia).

Utworzenie przez 
wnioskodawców wspól-
nego przedsiębiorcy 
na podst. art. 18 w zw. 
z art. 13 ust. 1 oraz 
ust. 2 pkt 3 uokik. 

Produkcja urządzeń, instru-
mentów oraz wyrobów medycz-
nych, włączając dentystyczne; 
produkcja pozostałego sprzętu 
elektrycznego.
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5. 2013-01-18

DKK-6/2013

Domex Sp. z o.o. 
(Sandomierz, 
Polska).

Nabycie przez wnio-
skodawcę części 
mienia Havo Sp. z o.o. 
(Białystok, Polska) na 
podst. art. 18 w zw. 
z art. 13ust. 1 pkt 2 oraz 
ust. 2 pkt 4 uokik.

Sprzedaż hurtowa elektrycznych 
artykułów użytku domowego; 
sprzedaż hurtowa komputerów, 
urządzeń peryferyjnych i opro-
gramowania; sprzedaż hurtowa 
sprzętu elektronicznego i tele-
komunikacyjnego oraz części 
do niego; sprzedaż detaliczna 
elektrycznego sprzętu gospo-
darstwa domowego prowadzona 
w wyspecjalizowanych sklepach; 
sprzedaż detaliczna prowadzona 
przez domy sprzedaży wysyłko-
wej lub Internet.

6. 2013-01-21

DKK-7/2013

Uponor 
Corporation oraz 
KWH Group Ltd. 
(Finlandia).

Utworzenie przez wnio-
skodawców wspólnego 
przedsiębiorcy pod 
nazwą Uponor  Infra Oy 
z siedzibą w Finlandii 
na podst. art. 18 w zw. 
z art. 13 ust. 1 pkt 1 
oraz ust. 2 pkt 3 uokik.

Produkcja wyrobów z tworzyw 
sztucznych; produkcja wyro-
bów dla budownictwa z two-
rzyw sztucznych; produkcja 
pozostałych wyrobów z tworzyw 
sztucznych.

7. 2013-01-22

DKK-8/2013

Sanhua Appliance 
Systems GmbH 
(Monahium, 
Niemcy).

Przejecie przez wnio-
skodawców kontroli 
nad AWECO Appliance 
Werk Amtzel GmbH 
(Neukrich, Niemcy) 
i innymi na podst. art. 
18 w zw. z art. 13 ust. 1 
pkt 1 oraz ust. 2 pkt 2 
uokik.

Produkcja pozostałego sprzętu 
elektrycznego.

8. 2013-01-22

DKK-9/2013

AFG International 
AG (Arbon, 
Szwajcaria). 

Przejęcie przez wnio-
skodawcę kontroli 
nad Fulgus Sp. z o.o. 
(Warszawa, Polska) 
na podst. art. 18 w zw. 
z art. 13, ust. 1 pkt 1 
oraz ust. 2 pkt 2 uokik.

Produkcja wyrobów dla budowni-
ctwa z tworzyw sztucznych.
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9. 2013-01-22

DKK-
10/2013

Mebis Towarzystwo 
Funduszy 
Inwestycyjnych

S.A. (Warszawa, 
Polska).

Przejęcie przez wnio-
skodawcę kontroli 
nad GPM Vindexus 
Niestandaryzowany 
Sekurytyzacyjny 
Fundusz Inwestycyjny

Zamknięty (Warszawa, 
Polska) na podst. 
art. 18 ust. 1 pkt 2 oraz 
ust. 2 pkt 2 uokik.

Działalność związana z zarzą-
dzaniem funduszami; działalność 
trustów, funduszów i podobnych 
instytucji finansowych.

10. 2013-01-22

DKK-
11/2013

Statoil Epsilon 
Natherlands B. V. 
oraz Rosneft JV 
Projects S. A. 
(Rotterdam, 
Holandia oraz 
Luksemburg, 
Luksemburg)

Utworzenie przez 
wnioskodawców 
wspólnego przed-
siębiorcy z siedzibą 
w Luksemburgu na 
podst. art. 18 w zw. 
z art. 13 ust. 1 pkt 1 
oraz ust. 2 pkt 3 uokik 
(Projekt Persejewski).

Górnictwo ropy naftowej; działal-
ność usługowa wspomagająca 
pozostałe górnictwo i wydobywa-
nie (eksploatacja złóż ropy nafto-
wej i gazu ziemnego).

11. 2013-01-22

DKK-
12/2013

Statoil Epsilon 
Natherlands B. V. 
oraz Rosneft JV 
Projects S. A. 
(Rotterdam, 
Holandia oraz 
Luksemburg, 
Luksemburg)

Utworzenie przez 
wnioskodawców 
wspólnego przed-
siębiorcy z siedzibą 
w Luksemburgu na 
podst. art. 18 w zw. 
z art. 13 ust. 1 pkt 1 
oraz ust. 2 pkt 3 uokik 
(Projekt Lisjanski).

Górnictwo ropy naftowej; działal-
ność usługowa wspomagająca 
pozostałe górnictwo i wydobywa-
nie (eksploatacja złóż ropy nafto-
wej i gazu ziemnego).

12. 2013-01-22

DKK-
13/2013

Statoil Epsilon 
Natherlands B. V. 
oraz Rosneft JV 
Projects S. A. 
(Rotterdam, 
Holandia oraz 
Luksemburg, 
Luksemburg)

Utworzenie przez 
wnioskodawców 
wspólnego przed-
siębiorcy z siedzibą 
w Luksemburgu 
na podst. art. 18 w 
zw. z art. 13 ust. 1 
pkt 1 oraz ust. 2 
pkt 3 uokik (Projekt 
Kaszewarowski).

Górnictwo ropy naftowej; działal-
ność usługowa wspomagająca 
pozostałe górnictwo i wydobywa-
nie (eksploatacja złóż ropy nafto-
wej i gazu ziemnego).

13. 2013-01-22

DKK-
14/2013

Statoil Epsilon 
Natherlands B. V. 
oraz Rosneft JV 
Projects S. A. 
(Rotterdam, 
Holandia oraz 
Luksemburg, 
Luksemburg)

Utworzenie przez wnio-
skodawców wspólnego 
przedsiębiorcy z sie-
dzibą w Luksemburgu 
na podst. art. 18 w zw. 
z art. 13 ust. 1 pkt 1 
oraz ust. 2 pkt 3 uokik 
(Projekt Magadan – 1).

Górnictwo ropy naftowej; działal-
ność usługowa wspomagająca 
pozostałe górnictwo i wydobywa-
nie (eksploatacja złóż ropy nafto-
wej i gazu ziemnego).
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14. 2013-01-25

DKK-
15/2013

KDWT S. A. 
(Komornice, 
Polska).

Nabycie przez wniosko-
dawcę części mienia 
Pani Krystyny Dziembor 
(Handel Hurtowy 
i Detaliczny Krystyna 
Dziembor – Tychy 
oraz Firma Handlowa 
Marian Dziembor – 
Siemianowice Śląskie) 
na podst. art. 18 w zw. 
z art. 13 ust. 1 pkt 2 
oraz ust. 2 pkt 4 uokik.

Sprzedaż hurtowa żywności, na-
pojów i wyrobów tytoniowych.

15. 2013-01-25 

DKK-
16/2013

Lafarge Kruszwica 
oraz Beton Sp. 
z o.o. (Warszawa, 
Polska).

Przejęcie kontroli 
przez wnioskodawców 
nad Contractor Sp. 
z o.o. (Kraków, Polska) 
na podst. art. 18 w zw. 
z art. 13 ust. 1 pkt 2 
oraz ust. 2 pkt 2 uokik.

Produkcja masy betonowej 
i prefabrykowanej; wydobywanie 
żwiru i piasku oraz wydobywanie 
gliny i kaolinu.

16. 2013-01-29

DKK-
17/2013

Hygienika S. A. 
(Lubliniec, Polska) 
oraz TAP dayli 
Vertriebs GmbH 
(Pucking, Austria).

Utworzenie przez wnio-
skodawców wspólnego 
przedsiębiorcy pod 
nazwą Dayli (Polen) 
Sp. z o. o. z siedzibą 
w Katowicach na podst. 
art. 18 w zw. z art. 13 
ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 
pkt 3 uokik.

Sprzedaż hurtowa żywności, 
napojów i wyrobów tytoniowych; 
sprzedaż detaliczna prowadzo-
na w niewyspecjalizowanych 
sklepach; sprzedaż detaliczna 
żywności, napojów i wyrobów ty-
toniowych prowadzona w wyspe-
cjalizowanych sklepach.
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17. 2013-01-29

DKK-
19/2013

Ultimate Fasion 
Sp. z o.o. 
(Warszawa, 
Polska) oraz River 
Island Clothing Co 
Limited (Londyn, 
Wielka Brytania).

Utworzenie przez 
wnioskodawców wspól-
nego przedsiębiorcy 
na podst. art. 18 w zw. 
z art. 13 ust. 1 oraz 
ust. 2 pkt. 3 uokik.

Sprzedaż detaliczna książek pro-
wadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach; sprzedaż detaliczna 
gazet i artykułów piśmiennych 
prowadzona w wyspecjalizowa-
nych sklepach; sprzedaż de-
taliczna nagrań dźwiękowych 
i audiowizualnych prowadzona 
w wyspecjalizowanych sklepach; 
sprzedaż detaliczna gier i zaba-
wek prowadzona w wyspecjalizo-
wanych sklepach; pozaszkolne 
formy edukacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowane; działalność 
trustów, funduszów i podobnych 
instytucji finansowych; sprzedaż 
detaliczna odzieży prowadzona 
w wyspecjalizowanych sklepach; 
sprzedaż detaliczna kosmetyków 
i artykułów toaletowych prowa-
dzona w wyspecjalizowanych 
sklepach; sprzedaż detaliczna 
obuwia i wyrobów skórzanych 
prowadzona w wyspecjalizowa-
nych sklepach; hotele i podobne 
obiekty zakwaterowania; kupno 
i sprzedaż nieruchomości na 
własny rachunek.

18. 2013-01-29

DKK-
21/2013

PharmaSwiss SA 
(Zug, Szwajcaria).

Nabycie przez wniosko-
dawcę części mienia 
Lek – Am Sp. z o.o. 
(Zakroczym, Polska) 
na podst. art. 18 w zw. 
z art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 
oraz ust. 2. pkt 4 uokik.

Produkcja podstawowych sub-
stancji farmaceutycznych; 
produkcja leków i pozostałych 
wyrobów farmaceutycznych.

19. 2013-01-29

DKK-
22/2013

Alcatel – Lucent 
Polska Sp. z o.o. 
(Warszawa, 
Polska) oraz 
HAWE S. A. 
(Warszawa, 
Polska).

Utworzenie przez 
wnioskodawców wspól-
nego przedsiębiorcy 
pod nazwą Palama 
Investments Sp. z o.o. 
(Warszawa, Polska) 
na podst. art. 18 w zw. 
z art. 13 ust. 1 oraz 
ust. 2 pkt 3 uokik.

Wykonywanie pozostałych insta-
lacji budowlanych; telekomuni-
kacja; sprzedaż hurtowa sprzętu 
elektronicznego i telekomunika-
cyjnego oraz części do niego.
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20. 2013-01-30

DKK-
23/2013

Getin Noble Bank 
S. A. (Warszawa, 
Polska).

Nabycie przez wniosko-
dawcę części mie-
nia Bank DnB NORD 
Polska S.A. (Warszawa, 
Polska) na podst. 
art. 18 w zw. z art. 13 
ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4 
uokik.

Pozostałe pośrednictwo pienięż-
ne; leasing finansowy; pozosta-
łe formy udzielania kredytów; 
Pozostała finansowa działalność 
usługowa, gdzie indziej nie-
sklasyfikowana, z wyłączeniem 
ubezpieczeń i funduszów eme-
rytalnych; działalność wspo-
magająca usługi finansowe 
oraz ubezpieczenia i fundusze 
emerytalne.

21. 2013-02-04

DKK-
24/2013

Terumo BCT

Europe N.V. 
(Zaventem, 
Belgia).

Przejęcie przez wnio-
skodawcę kontroli nad 
Medservice Sp. z o.o. 
(Katowice, Polska) na 
podst. art. 18 w zw. 
z art. 13 ust. 1 pkt 1 
oraz ust. 2 pkt 2 uokik.

Produkcja urządzeń, instrumen-
tów oraz wyrobów medycznych, 
włączając dentystyczne.

22. 2013-02-04

DKK-
25/2013

CalEnergy 
Resources 
Poland Sp. z o.o. 
(Warszawa, 
Polska) oraz 
LOTOS Petrobaltic 
S.A. (Gdańsk, 
Polska).

Utworzenie przez 
wnioskodawców wspól-
nego przedsiębiorcy 
na podst. art. 18 w zw. 
z art. 13 ust. 1 oraz 
ust. 2 pkt 2 uokik.

Działalność usługowa wspoma-
gająca eksploatację złóż ropy 
naftowej i gazu ziemnego; górni-
ctwo ropy naftowej.

23. 2013-02-11

DKK-
27/2013

Getin Noble Bank 
S.A. (Warszawa, 
Polska).

Przejęcie przez wnio-
skodawcę kontroli nad 
Dexia Kommunalkredit 
Bank Polska S.A. 
(Warszawa, Polska) 
na podst. art. 18 w zw. 
z art. 13 ust. 1 pkt 2 
oraz ust. 2 pkt 2 uokik.

Pozostałe pośrednictwo pienięż-
ne; pozostałe formy udzielania 
kredytów; leasing finansowy; 
pozostała finansowa działal-
ność usługowa, gdzie indziej 
niesklasyfikowana, z wyłącze-
niem ubezpieczeń i funduszów 
emerytalnych.
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24. 2013-02-11

DKK-
28/2013

Rolls-Royce plc 
(Londyn, Wielka 
Brytania), United 
Technologies 
Corporation 
(East Hartford 
(Connecticut, 
USA), MTU Aero 
Engines GmbH 
(Monahium, 
Niemcy) oraz 
Japanese 
Aero Engines 
Corporation (Tokio, 
Japonia).

Utworzenie przez 
wnioskodawców wspól-
nego przedsiębiorcy 
na podst. art. 18 w zw. 
z art. 13 ust. 1 pkt 1 
oraz ust. 2 pkt 3 uokik.

Produkcja pozostałych maszyn 
specjalnego przeznaczenia, 
gdzie indziej niesklasyfikowana.

25. 2013-02-12

DKK-
29/2013

Colian S.A. 
(Opatówek, 
Polska).

Przejęcie przez wnio-
skodawcę kontroli 
nad Firma Cukiernicza 
„Solidarność – rok za-
łożenia 1952” sp. z o.o. 
(Lublin, Polska) na 
podst. art. 18 w zw. 
z art. 13 ust. 1 pkt 2 
oraz ust. 2 pkt 2 uokik.

Produkcja pieczywa, produkcja 
świeżych wyrobów ciastkarskich 
i ciastek; produkcja kakao, cze-
kolady i wyrobów cukierniczych.

26. 2013-02-21

DKK-
31/2013

Samorząd 
Województwa 
Świętokrzyskiego 
(Kielce, Polska).

Przejęcie przez wnio-
skodawcę kontroli nad 
Uzdrowiskiem

Busko-Zdrój S.A. 
(Busko-Zdrój, Polska) 
na podst. art. 18 w zw. 
z art. 13 ust.1 pkt 1 oraz 
ust. 2 pkt 2 uokik.

Pozostała działalność rozryw-
kowa i rekreacyjna; kierowanie 
podstawowymi rodzajami działal-
ności publicznej.

27. 2013-02-21

DKK-
33/2013

Vestorian Holdings 
Limited (Nikozja, 
Cypr).

Przejęcie przez wnio-
skodawcę kontroli nad 
Investors Holding S.A. 
(Warszawa, Polska) 
na podst. art. 18 w zw. 
z art. 13 ust. 1 pkt 2 
oraz ust. 2 pkt 2 uokik.

Działalność holdingów finanso-
wych; działalność firm central-
nych (head offices) i holdingów, 
z wyłączeniem holdingów 
finansowych.
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28. 2013-02-21

DKK-
34/2013

Investors Holding 
S.A. (Warszawa, 
Polska).

Przejęcie przez 
wnioskodawcę 
kontroli nad BPH 
Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 
(Warszawa, Polska) 
na podst. art. 18 w zw. 
z art. 13 ust 1 pkt 2 oraz 
ust. 2 pkt 2 uokik.

Działalność holdingów finanso-
wych; działalność firm central-
nych (head offices) i holdingów, 
z wyłączeniem holdingów 
finansowych.

29. 2013-02-25

DKK-
36/2013

Johan Graf 
(Gumpoldskirchen, 
Austria).

Przejęcie przez wnio-
skodawcę kontroli nad 
TAP dayli Vertriebs 
GmbH (Pucking, 
Austria) na podst. 
art. 18 w zw. z art. 13 
ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 
pkt 2 uokik.

Działalność związana z grami lo-
sowymi i zakładami wzajemnymi; 
sprzedaż detaliczna kosmetyków 
i artykułów toaletowych prowa-
dzona w wyspecjalizowanych 
sklepach.

30. 2013-02-28

DKK-
37/2013

„Piran Investments 
sp. z o.o.”  
Vienna S.K.A. 
(Warszawa, 
Polska).

Nabycie przez wniosko-
dawcę części mienia 
New City II sp. z o.o. 
S.K.A. (Warszawa, 
Polska) na podst. 
art. 18 w zw. z art. 13 
ust 1 pkt 1 oraz ust. 2 
pkt 4 uokik.

Wynajem i zarządzanie nie-
ruchomościami własnymi lub 
dzierżawionymi.

31. 2013-03-13

DKK-
44/2013

BPS Towarzystwo 
Funduszy 
Inwestycyjnych 
S.A. (Warszawa, 
Polska).

Przejęcie przez  
wnioskodawcę  
kontroli nad ECI- 
-Skarbiec Real Estate 
Fundusz Inwestycyjny 
Zamknięty Aktywów 
Niepublicznych 
(Warszawa, Polska) 
na podst. art. 18 w zw. 
z art. 13 ust. 1 pkt 2 
oraz ust. 2 pkt 2 uokik.

Działalność związana z za-
rządzaniem funduszami; kup-
no i sprzedaż nieruchomości 
na własny rachunek; wynajem 
i zarządzanie nieruchomościami 
własnymi lub dzierżawionym.

32. 2013-03-28

DKK-
49/2013

Czerwona Torebka 
S. A. (Poznań, 
Polska).

Przejęcie przez wnio-
skodawcę kontro-
li nad Merlin.pl S.A. 
(Warszawa, Polska) 
na podst. art. 18 w zw. 
z art. 13 ust. 1 pkt 2 
oraz ust. 2 pkt 2 uokik.

Sprzedaż detaliczna prowadzo-
na przez domy sprzedaży wy-
syłkowej lub Internet; wynajem 
i zarządzanie nieruchomościami 
własnymi lub dzierżawionymi.
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33. 2013-03-28

DKK-
50/2013

Heinzel Holding 
GmbH (Vorchdorf, 
Austria).

Przejęcie przez wnio-
skodawcę kontro-
li nad SCA Graphic 
Laakirchen AG 
(Laakirchen, Austria) 
na podst. art. 18 w zw. 
z art. 13 ust. 1oraz ust 2 
pkt 2 uokik.

Produkcja masy włóknistej, pa-
pieru i tektury; pozostała wyspe-
cjalizowana sprzedaż hurtowa.
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