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1. W dniu 16 sierpnia 2016 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja Europejska 
otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo HNA Group Co., Ltd („HNA”, Chiny) 
przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kon
trolę nad przedsiębiorstwem Gategroup Holding Ltd. („Gategroup”, Szwajcaria), w drodze oferty publicznej ogłoszonej 
dnia 20 maja 2016 r.

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

— w przypadku przedsiębiorstwa HNA: przedmiotem działalności głównych jednostek gospodarczych przedsiębiorstwa 
jest lotnictwo, holdingi w sektorze nieruchomości, usługi kapitałowe/finansowe, turystyka, logistyka transportu 
i logistyka łańcucha chłodzenia żywności. HNA prowadzi działalność głównie w Chinach i Azji, a w niektórych 
obszarach również w UE,

— w przypadku przedsiębiorstwa Gategroup: usługi cateringowe podczas lotu oraz sprzedaż detaliczna na pokładzie 
(statków powietrznych) oraz, w mniejszym zakresie, inne powiązane usługi pomocnicze, np. dostarczanie sprzętu do 
świadczenia usług na pokładzie oraz rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw i logistyki lub zarządzanie salami odlotów.

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 dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je 
przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 
lub listownie, podając numer referencyjny: M.8104 – HNA Group/Gategroup, 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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