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1. W dniu 26 października 2011 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1 ), 
Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Astrium Holding 
SAS („Astrium”, Francja) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli 
łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Mobsat Group Holding Sàrl oraz jego 
spółkami zależnymi (łącznie „Vizada Group”, Luksemburg) w drodze zakupu udziałów. 

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

— Astrium jest pośrednią spółką zależną EADS NV (Niderlandy), która dostarcza produkty oraz świadczy 
usługi w zakresie technologii kosmicznych na całym świecie. Trzy główne obszary działalności tej spółki 
to i) Astrium Space Transportation (transport kosmiczny) dla wyrzutni i infrastruktury orbitalnej, ii) 
Astrium Satellites (satelity) dla statków powietrznych i sektora naziemnego oraz iii) Astrium Services 
(usługi) oferujące wszechstronne i kompleksowe zindywidualizowane rozwiązania w zakresie bezpiecz
nych i komercyjnych satelit telekomunikacyjnych i sieci, sprzętu do łączności satelitarnej o wysokim 
poziomie zabezpieczeń oraz zindywidualizowanych usług geoinformacji i nawigacji na całym świecie, 

— Vizada Group jest niezależnym dostawcą usług łączności satelitarnej, skierowanych do klientów 
z różnych sektorów, m.in. morskiego, lotniczego, naziemnego, mediów, sektora pozarządowego, 
rządowego i obronności. Oferuje usługi łączności komórkowej i stacjonarnej w oparciu o usługi wszyst
kich operatorów sieci satelitarnej, zarówno bezpośrednio, jak i poprzez sieć dystrybucji obejmującą 
ponad 400 podmiotów zajmujących się odsprzedażą (na ziemi, morzu i w powietrzu). Vizada Group 
prowadzi działalność na całym świecie poprzez spółki zależne w Europie, Stanach Zjednoczonych, 
Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i regionie Pacyfiku. 

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres 
rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. 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 (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP- 
MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.6393 – Astrium 
Holding/Vizada Group, 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”).
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