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1. W dniu 22 stycznia 2014 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1 ), Komisja 
otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa European Transport 
Holding Sàrl („ETH”, Luksemburg), spółka zależna stanowiąca w całości własność przedsiębiorstwa Cube 
Transport SCA („Cube”, Luksemburg), którego wspólnikiem odpowiadającym całym swoim majątkiem 
i (podmiotem zarządzającym) jest Natixis Environnement & Infrastructures Luxembourg SA („NEIL”) nale 
żące do grupy Banques Populaires Caisses d’Epargne („BPCE”, Francja), z jednej strony, i GIMV NV („GIMV”, 
Belgia), z drugiej strony, przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli 
łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Veolia Transport Belgium NV („VTB”, 
Belgia) w drodze zakupu udziałów. 

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

— w przypadku ETH: ETH jest spółką zależną funduszu inwestycyjnego Cube Infrastructure Fund, który 
specjalizuje się w infrastrukturze i usługach publicznych, w szczególności w dziedzinie transportu, 
dostaw energii, infrastruktury energetycznej i infrastruktury łączności, 

— w przypadku GIMV: GIMV to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzona na podstawie prawa 
belgijskiego. Jest to spółka inwestycyjna aktywna w obszarze kapitału private equity i kapitału wysokiego 
ryzyka, mająca w swoim portfelu ok. 85 przedsiębiorstw. Zawartość portfela jest rozłożona na różne 
europejskie kraje i obszary działalności, 

— w przypadku VTB: VTB i jego spółki zależne działają na belgijskim rynku przewozu osób autobusem, 
w tym przewozy liniowe, szkolne, czarterowe, transport osobowy. Spółka oferuje także usługi agencji 
podróży. 

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.
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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 366 z 14.12.2013, s. 5 („obwieszczenie Komisji w sprawie uproszczonej procedury”).



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.7157 – BPCE/ 
GIMV/Veolia Transport Belgium, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europej
skiej: 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
Merger Registry 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË
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