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1. W dniu 19 kwietnia 2010 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1 ) („rozpo
rządzenie”), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo 
Française des Jeux („FDJ”, Francja) i grupa Lucien Barrière („GLB”, Francja) przejmują w rozumieniu art. 3 
ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Newco („Newco”, Francja), 
w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą. 

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

— w przypadku FDJ: podmiot tradycyjnie urządzający gry hazardowe i zakłady sportowe we Francji, 

— w przypadku GLB: GLB, kontrolowane wspólnie przez Accor i rodzinę Barrière-Desseigne, jest grupą 
prowadzącą działalność w zakresie zarządzania kasynami, sektorach hotelarstwa i talasoterapii, restau
ratorskim, zarządzania polami golfowymi i organizacji imprez, głównie we Francji. GLB oferuje także 
gry pokera on-line na Malcie i w Zjednoczonym Królestwie, 

— w przypadku Newco: wspólne przedsiębiorstwo, odpowiedzialne za opracowywanie i prowadzenie 
strony internetowej pokera on-line we Francji w związku z otwarciem dla konkurencji francuskiego 
rynku gier pieniężnych i hazardowych w Internecie. Przedsiębiorstwo Newco będzie komercjalizować 
także grę w pokera on-line i programy multimedialne mające na celu tworzenie platform, umożliwia
jących internautom dostęp do gier. 

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporzą
dzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do 
podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie 
uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia WE w sprawie 
kontroli łączenia przedsiębiorstw ( 2 ), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury 
określonej w tym obwieszczeniu. 

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 (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP- 
MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.5786 – Française 
des Jeux/Groupe Lucien Barrière/JV, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europej
skiej: 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
Merger Registry 
J-70 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË
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( 1 ) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”). 
( 2 ) Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32 („obwieszczenie Komisji w sprawie uproszczonej procedury”).
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