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1. W dniu 6 lutego 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłosze
nie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Mitsui & Co., Ltd. („Mitsui Tokyo”, Japonia) i przedsię
biorstwo Abellio Transport Group Limited („Abellio”, Zjednoczone Królestwo) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 
lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem 
Anglia Rail Holdings Limited („Anglia”, Zjednoczone Królestwo) w drodze zakupu udziałów.

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

— w przypadku przedsiębiorstwa Mistui Tokyo: podmiot ten jest głównym japońskim przedsiębiorstwem handlowym 
zajmującym się międzynarodowym obrotem towarami i innymi rodzajami działalności, w tym sprzedażą towarów, 
ich dystrybucją, nabywaniem, marketingiem i handlem nimi w poniższych sektorach gospodarki. Są to: żelazo i stal; 
węgiel i metale nieżelazne; maszyny; elektronika, chemikalia; towary związane z sektorem energii; logistyka i inwe
stycje dotyczące projektów infrastrukturalnych. Mitsui Tokyo prowadzi działalność na skalę światową w 66 krajach 
i na zróżnicowanych rynkach. Mitsui Tokyo przejmie kontrolę nad przedsiębiorstwem Anglia bezpośrednio oraz 
pośrednio poprzez przedsiębiorstwo Mitsui & Co. Europe Plc – jednostkę, w której Mistui Tokyo posiada całościowy 
udział. Mitsui Europe zarządza ogólną działalnością biznesową Mitsui Tokyo w Europie, na Bliskim Wschodzie 
i w Afryce. Jego główna działalność obejmuje sprzedaż towarów, działania z zakresu logistyki i finansowania na 
skalę światową, rozwój najważniejszej infrastruktury międzynarodowej i innych projektów w następujących dziedzi
nach: metale, maszyny i infrastruktura, chemikalia, energia, styl życia, innowacje i rozwój korporacyjny,

— w przypadku przedsiębiorstwa Abellio: podmiot ten, jest jednostką, w której całościowy udział posiada Abellio 
Transport Holding B.V., spółka dominująca, która należy do NS Group – głównego operatora kolejowego 
w Niderlandach. Przedsiębiorstwo Abellio zostało utworzone na potrzeby przetargów i komercyjnej obsługi szeregu 
koncesji lub umów franczyzy na pasażerski transport kolejowy – głównie poza Niderlandami – w tym 
w Zjednoczonym Królestwie i Niemczech,

— jednostka, w której przedsiębiorstwo Anglia posiada całościowy udział, czyli przedsiębiorstwo Abellio East Anglia 
Limited, jest spółką prowadzącą działalność w obszarze transportu kolejowego, utworzoną na potrzeby obsługi East 
Anglia Franchise w Zjednoczonym Królestwie na rzecz Abellio/NS Group.

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.

(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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Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 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.8333 – Mitsui Group/NS Group/Anglia Rail Holdings, na poniższy adres:

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