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1. W dniu 16 września 2016 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała 
zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Atlantia S.p.A., za pośrednictwem swojej spółki 
zależnej Aeroporti di Roma („AdR”), oraz Électricité de France („EDF”), za pośrednictwem swojej jednostki ds. finanso
wania, EDF Invest, przejmują pośrednio, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia 
przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Aéroports de la Côte d'Azur („ACA”) w drodze zakupu 
akcji.

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

— Atlantia to włoska grupa, realizująca inwestycje na szczeblu światowym w dziedzinie infrastruktury i usług pochod
nych związanych z sektorem transportu. Atlantia prowadzi głównie działalność w sektorze portów lotniczych we 
Włoszech za pośrednictwem swojej spółki zależnej AdR. Atlantia należy w 30,25 % do przedsiębiorstwa Edizione 
S.r.l, które posiada także 50,1 % kapitału przedsiębiorstwa Autogrill, prowadzącego działalność w sektorze usług 
gastronomicznych dla osób podróżujących.

— EDF jest producentem i dostawcą energii elektrycznej, oraz, na mniejszą skalę – gazu, prowadzącym działalność we 
Francji i na świecie. Oprócz działalności przemysłowej, zgodnie z ciążącymi na nim długoterminowymi zobowiąza
niami w zakresie zaopatrzenia w energię jądrową, za pośrednictwem swojej jednostki EDF Invest, EDF zarządza 
inwestycjami pozagiełdowymi ze swojego portfela dedykowanych aktywów.

— ACA zajmuje się realizacją, rozwojem, modernizacją, utrzymaniem i eksploatacją infrastruktury portów lotniczych 
w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże (porty lotnicze w Nice, Cannes-Mandelieu oraz Saint-Tropez), 
a także odpowiada za zarządzanie tą infrastrukturą.

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 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 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 
lub listownie, podając numer referencyjny: M.8185 – Atlantia/EDF/ACA, 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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