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1. W dniu 12 sierpnia 2014 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa: Aéroports de Paris Management (AdP, Francja), nale
żące do grupy Aéroports de Paris, Bouygues Bâtiment International (BBI, Francja), należące do grupy Bouygues, Interna
tional Finance Corporation (IFC, USA), Marguerite Airport Croatia (Marguerite, Francja), należące do Marguerite Fund, 
oraz Aviator Netherlands (Aviator Netherlands, Niderlandy), należące do grupy TAV Airports Holding, przejmują, 
w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad 
przedsiębiorstwem Zagreb Airport International Corporation (ZAIC, Zjednoczone Królestwo) w drodze zakupu 
udziałów/akcji.

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

— AdP inwestuje w spółki portów lotniczych i zarządza operacjami w portach lotniczych poza regionem paryskim,

— BBI zarządza projektowaniem i budową w zakresie kompleksowych projektów budowlanych na szczeblu 
międzynarodowym,

— IFC jest organizacją międzynarodową, członkiem Grupy Banku Światowego, założoną w 1956 r. w celu wspierania 
wzrostu gospodarczego jej rozwijających się krajów członkowskich poprzez propagowanie rozwoju sektora 
prywatnego,

— Marguerite Airport Croatia jest spółką zależną Marguerite Fund, ogólnoeuropejskiego funduszu kapitałowego, któ
rego działalność dotyczy głównie infrastruktury terenów niezagospodarowanych i który jest katalizatorem kluczo
wych inwestycji w infrastrukturę w zakresie energii, odnawialnych źródeł energii i transportu,

— Aviator Netherlands należy do grupy TAV Airports Holding, której działalność polega na prowadzeniu portów lotni
czych i zarządzaniu operacjami w portach lotniczych, głównie poza Europą,

— ZAIC, za pośrednictwem należącej do tego przedsiębiorstwa w całości spółki zależnej MZLZ, prowadzi port lotniczy 
w Zagrzebiu i zarządza nim, a także będzie finansować, projektować, budować i prowadzić nowy terminal w porcie 
lotniczym w Zagrzebiu oraz zarządzać tym terminalem.

3. Po wstępnej analizie Komisja Europejska uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia 
w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja Europejska zastrzega sobie prawo do podjęcia osta
tecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji Europejskiej w sprawie uproszczo
nej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta 
może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4. Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej koncentracji.

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
(2) Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
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Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je prze
syłać do Komisji faksem (+32  22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub 
listownie, podając numer referencyjny: Case M.7327 – AdP / BBI / IFC / Marguerite / TAV / ZAIC, na poniższy adres:

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