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1. W dniu 7 kwietnia 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo The Space Cinema 1 S.p.A. („TSC”, Włochy), pośred
nio kontrolowane przez Vue International Holdco Limited („Vue”, Zjednoczone Królestwo), wspólnie kontrolowane 
przez Alberta Investment Management Corporations („AIMCo”, Kanada) i OCP Investment Corporation („OMERS”, 
Kanada), oraz przedsiębiorstwo UCI Italia S.p.A. („UCI Italia”, Włochy), kontrolowane przez grupę Dalian Wanda (Chiny) 
za pośrednictwem AMC Entertainment Holdings, Inc. („AMC”, Stany Zjednoczone), przejmują, w rozumieniu art. 3 
ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad nowo utworzoną spółką 
będącą wspólnym przedsiębiorcą („JV”) w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym 
przedsiębiorcą.

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

— w przypadku TSC: usługi dotyczące pokazów kinowych we Włoszech, gdzie przedsiębiorstwo prowadzi 36 kin,

— w przypadku Vue: usługi dotyczące pokazów kinowych w Zjednoczonym Królestwie, Włoszech, Niemczech, Nider
landach, Polsce, Danii, Irlandii, na Łotwie, Litwie i Tajwanie. Vue prowadzi obecnie łącznie 211 kin,

— w przypadku AIMCo: zarządzanie inwestycjami, prowadzenie w imieniu swoich klientów globalnych inwestycji 
i zarządzanie szeregiem funduszy emerytalnych i rządowych oraz fundacjami w prowincji Alberta (Kanada),

— w przypadku OMERS: zarządzanie jednym z wiodących kanadyjskich funduszy emerytalnych, zapewnianie świad
czeń emerytalnych, zarządzanie zróżnicowanym, globalnym portfolio akcji i obligacji oraz inwestycje na rynku nie
ruchomości, infrastruktury oraz na niepublicznym rynku kapitałowym,

— w przypadku UCI Italia: usługi dotyczące pokazów kinowych we Włoszech, gdzie przedsiębiorstwo prowadzi 48 kin,

— w przypadku AMC: usługi dotyczące pokazów kinowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki i części Europy,

— w przypadku grupy Dalian Wanda: grupa prowadzi działalność w trzech głównych obszarach: inwestycje w nieru
chomości komercyjne i ich obsługa, kultura i finanse. Grupa świadczy również usługi dotyczące pokazów kinowych 
w Australii i Chinach oraz usługi w zakresie produkcji i dystrybucji filmów w Chinach,

— w przypadku JV: usługi z zakresu reklam kinowych we Włoszech.

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 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 
lub listownie, podając numer referencyjny: M.8431 – OMERS/AIMCo/Vue/Dalian Wanda Group/UCI Italia/JV, na poniż
szy 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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