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1. W dniu 1 kwietnia 2015 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo AXA Infrastructure Fund III S.C.A., SICAR 
(„ARDIAN”, Luksemburg), należące do grupy Ardian, oraz przedsiębiorstwo Infraestructures Viàries de Catalunya, Socie
tat Anònima Concessionària de la Generalitat de Catalunya (Unipersonal) („INVICAT”, Hiszpania), kontrolowane przez 
przedsiębiorstwo Abertis Infraestructuras, S.A. („Abertis”, Hiszpania), przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) 
i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem 
Túnels de Barcelona I Cadí, Concessionaria de la Generalitat de Catalunya, S.A. („Tunels”, Hiszpania), obecnie kontrolo
wanym wspólnie przez INVICAT i przedsiębiorstwo BTG Pactual Iberian Concessions Ltd., w drodze zakupu akcji.

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

— ARDIAN jest prywatną spółką inwestycyjną działającą w różnych sektorach w Europie, Ameryce Północnej i Azji,

— Grupa Abertis prowadzi działalność w zakresie koncesji na autostrady płatne i w zakresie infrastruktur telekomuni
kacyjnych w 11 państwach w Europie i Ameryce,

— Tunels posiada obowiązującą przez okres 25 lat koncesję na eksploatację dwóch zespołów tuneli i dróg dojazdo
wych łączących Barcelonę z jej obwodnicą i z Tuluzą przez Pireneje.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia 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 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: M.7512 – ARDIAN/Abertis/Tunels, na poniższy adres:

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

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
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