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1. W dniu 26 sierpnia 2011 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1 ), Komisja 
otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa ECE Projektmanagement 
G.m.b.H. & Co. KG („ECE”, Niemcy), kontrolowanego przez Alexandra Otto, i oraz METRO Group Asset 
Management Services („MAMS”, Niemcy), spółka zależna należąca w całości do METRO A.G („Metro”, 
Niemcy), przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przed
siębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem MEC Metro-ECE Centermanagement GmbH&Co.KG 
(„MEC”, Niemcy) w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą. 

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

— w przypadku przedsiębiorstwa ECE: nabywanie, rozbudowa, projektowanie i konstrukcja budynków 
o przeznaczeniu handlowym oraz innych nieruchomości, a także wynajem, zarządzanie 
i rozporządzanie tego typu majątkiem, 

— w przypadku przedsiębiorstwa MAMS: leasing i opracowywanie portfela inwestycyjnego Metro Group 
w zakresie nieruchomości oraz zarządzanie nim; przedsiębiorstwo należy w całości do spółki Metro AG 
działającej w zakresie sprzedaży hurtowej, sprzedaży detalicznej żywności, specjalistycznych sklepów 
z produktami niespożywczymi jak np. produkty elektroniki użytkowej, a także domów towarowych, 

— w przypadku przedsiębiorstwa MEC: usługi zarządzania mieniem przeznaczone dla centrów handlo
wych. 

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.6367 – ECE/ 
Metro/MEC JV, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej: 

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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