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1. W dniu 11 marca 2009 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzy-
mała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Mapfre S.A („Mapfre”, Hisz-
pania) oraz Grupo Salvador Caetano SGPS, S.A. („Salvador Caetano”, Portugalia) przejmują w rozumieniu
art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwami Choice Car-Comércio de
Automóveis, S.A („Choice Car”, Portugalia), Finlog-Aluguer e Comércio de Automóveis, S.A. („Finlog”, Portu-
galia), Guerin-Rent-A-Car (Dois), Lda („Guerin”, Portugalia), oraz Luso Assistência — Gestâo de Acidentes, S.
A. („Luso”, Portugalia), stanowiącymi obecnie własność przedsiębiorstwa Salvador Caetano, w drodze zakupu
akcji.

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

— w przypadku Mapfre: grupa przedsiębiorstw oferująca głównie produkty ubezpieczeniowe, między
innymi ubezpieczenia samochodów na całym świecie,

— w przypadku Salvador Caetano: grupa przedsiębiorstw prowadząca działalność w zakresie sprzedaży
detalicznej samochodów oraz usług naprawy samochodów na terenie Portugalii i Hiszpanii,

— w przypadku Choice Car: sprzedaż detaliczna samochodów na terenie Portugalii,

— w przypadku Finlog: usługi zarządzania flotami samochodowymi na terenie Portugalii,

— w przypadku Guerin: wynajem samochodów na terenie Portugalii,

— w przypadku Luso: usługi uzupełniające związane z usługami zarządzania powypadkowego na terenie
Portugalii.

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 faksem (nr faksu: +32 22964301 lub 2967244) lub listownie, podając numer refe-
rencyjny: COMP/M.5347 — Mapfre/Salvador Caetano/JVS, na następujący adres Dyrekcji Generalnej ds.
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