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1. W dniu 4 maja 2012 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1 ), Komisja 
otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Elior Concessions SA 
(„Elior”, Francja) kontrolowane przez Charterhouse Capital Partners LLP („Charterhouse”, Zjednoczone Króle
stwo) i Roberta Zolade, obywatela Francji, przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całością przedsiębiorstwa Áreas Iberoamericana 
SL, Hiszpania, i co za tym idzie nad przedsiębiorstwem Áreas SA („Áreas”, Hiszpania), spółką zależną 
w całości należącą do Áreas Iberoamericana SL, wcześniej kontrolowaną wspólnie przez przedsiębiorstwa 
Elior i Emesa SL („Emesa”, Hiszpania), w drodze zakupu udziałów. 

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

— Elior jest spółką zależną przedsiębiorstwa Elior SCA, spółki holdingowej w grupie Elior. Działa głównie 
w sektorze usług gastronomicznych, specjalizuje się w usługach cateringowych na zamówienie oraz 
usługach gastronomicznych dla firm, szkół, uczelni, szpitali i domów spokojnej starości. W mniejszym 
zakresie Elior działa również w obszarze zarządzania obiektami, sprzedaży usług turystycznych i hand
lowych. Jego obszar działalności obejmuje kilka krajów europejskich, jak również Amerykę Łacińską 
i Stany Zjednoczone. Poprzez swoją spółkę siostrzaną, Elior Restauration & Services SA, świadczy on 
również usługi cateringowe na zamówienie w Hiszpanii pod marką „Serunión”, 

— Charterhouse należy do grupy świadczącej usługi w zakresie zarządzania kapitałem własnym i fundu
szami, 

— Robert Zolade jest inwestorem z Francji, 

— Emesa jest hiszpańską spółką świadczącą różne usługi w takich obszarach jak nieruchomości, usługi 
medyczne i konsultingowe, 

— Áreas Iberoamericana jest spółką holdingową, która kontroluje przedsiębiorstwo Áreas i nie prowadzi 
żadnej własnej działalności rynkowej, 

— Áreas jest spółką dominującą w grupie, która zajmuje się głównie świadczeniem koncesjonowanych 
usług cateringowych. Jej infrastruktura jest zlokalizowana na lotniskach, dworcach kolejowych, autostra
dach, drogach szybkiego ruchu, w centrach handlowych i na terenach targów. 

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.6565 – Elior 
Concessions SA/Áreas Iberoamericana SL – Áreas SA, 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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