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1. W dniu 8 czerwca 2016 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji, w wyniku której grupa Bouygues (Francja), przedsiębiorstwa Aéroports de Paris („ADP”, 
Francja) i Meridiam SAS („Meridiam”, Francja) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie 
kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad spółką Ravinala Airports (Madagaskar) w drodze zakupu akcji.

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

— w przypadku przedsiębiorstwa Bouygues: grupa przemysłowa o zdywersyfikowanej działalności, aktywna w sektorze 
budownictwa, telekomunikacji i mediów,

— w przypadku przedsiębiorstwa ADP: budowa, eksploatacja i rozwój obiektów portów lotniczych w regionie Île-de-
France, a w szczególności lotnisk Charles de Gaulle oraz Orly w Paryżu,

— w przypadku przedsiębiorstwa Meridiam: inwestowanie w projekty infrastrukturalne,

— w przypadku spółki Ravinala Airports: finansowanie, projektowanie, rozwój, eksploatacja, konserwacja i utrzymanie 
dwóch lotnisk na Madagaskarze (Ivato (Antananarivo) i Nosy Be).

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia w spra
wie 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 rozporzadzenia 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 Europejskiej faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-
REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.7815 – Groupe Bouygues/ADP/Meridiam/
Ravinala Airports, 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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