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(2016/C 37/04)

1. W dniu 22 stycznia 2016 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłosze
nie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa J Sainsbury plc („Sainsbury’s”, Zjednoczone Królestwo) 
i Dansk Supermarked („Dansk”, Dania) spółki dominujące Netto Limited, wspólnego przedsiębiorcy o niepełnym zakresie 
funkcji, przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę 
od Wm Morrison Supermarkets plc („Morrisons”, Zjednoczone Królestwo) nad całością sklepu detalicznego znajdującego 
się przy Armitage Avenue w Worsley („Target Store”, Zjednoczone Królestwo) w drodze zakupu aktywów.

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

— w przypadku Sainsbury’s: sprzedaż detaliczna artykułów spożywczych i innych niż spożywcze. Sainsbury’s prowadzi 
również działalność na rynku detalicznych dostaw paliwa i produktów farmaceutycznych oraz detalicznych usług 
bankowych i ubezpieczeniowych. Sainsbury’s prowadzi w Zjednoczonym Królestwie ponad 1 300 sklepów i zatrud
nia 161 000 pracowników. Poza Zjednoczonym Królestwem Sainsbury’s prowadzi ograniczoną sprzedaż interne
tową w Irlandii (ze swoich sklepów w Irlandii Północnej),

— w przypadku Dansk: sprzedaż detaliczna artykułów spożywczych i innych niż spożywcze w Danii, Niemczech, 
Polsce, Szwecji i Zjednoczonym Królestwie (poprzez udziały w supermarketach Netto) poprzez sieci handlowe 
Føtex, Bilka, Netto i Salling. Dansk nie prowadzi działalności na terenie Zjednoczonego Królestwa, oprócz udziałów 
we wspólnym przedsięwzięciu w supermarketach Netto,

— w przypadku Netto: dyskontowa sprzedaż detaliczna artykułów spożywczych i innych niż spożywcze,

— w przypadku Target Store: sklep detaliczny znajdujący się przy Armitage Avenue w Worsley, Zjednoczone Królestwo.

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. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania nie
których koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do roz
patrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

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 publikacji. Można je 
przesyłać do Komisji faksem (+32 222964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 
lub listownie, podając numer referencyjny: M.7940 – Netto/Sklep spożywczy przy Armitage Avenue, Little Hulton, 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).
(2) Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
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