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(Tekst mający znaczenie dla EOG)

1. W dniu 6 października 2006 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1) Komisja
otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Thales S.A. („Thales”,
Francja) oraz Finmeccanica Societa per Azioni („Finmeccanica”, Włochy) przejmują w rozumieniu art. 3
ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwami Alcatel Alenia Space SAS
(„AAS”, Francja) i Telespazio Holding srl („Telespazio”, Włochy) w drodze zakupu odpowiednio akcji i
udziałów w dwóch istniejących wspólnych przedsiębiorstwach, do których zostały wniesione dodatkowe
aktywa.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

— w przypadku Thales: systemy kluczowych informacji stosowane w programach z zakresu obrony, prze-
mysłu lotniczego i kosmonautycznego, transportu oraz bezpieczeństwa cywilnego,

— w przypadku Finmeccanica: zdywersyfikowana grupa technologiczna działająca w sektorze przemysłu
lotniczego i kosmonautycznego, systemów obronnych, energetyki, komunikacji, transportu i automaty-
zacji,

— w przypadku AAS: projektowanie, wytwarzanie i dostarczanie systemów naziemnych i orbitalnych, w
tym także satelitów oraz podsystemów i wyposażenia,

— w przypadku Telespazio: oferowanie usług i programów przeznaczonych dla użytkowników końco-
wych, odnoszących się do rozwiązań dotyczących satelitów lub przy wykorzystaniu takich rozwiązań.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporzą-
dzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w
tej kwestii.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat
planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publi-
kacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie,
podając numer referencyjny: COMP/M.4303 — ThyssenKrupp/AAS/Atlas, na poniższy adres Dyrekcji
Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:
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(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.


