
Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.8470 – DAAM/InfraVia/FIH/AI)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 197/08)

1. W dniu 13 czerwca 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Deutsche Alternative Asset Management (Global) 
Limited („DAAM”, Zjednoczone Królestwo), InfraVia Capital Partners („InfraVia”, Francja) oraz Finanziaria Internazionale 
Holding SpA („FIH”, Włochy) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia 
przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Agorà Investimenti SpA („AI”, Włochy) w drodze zakupu 
udziałów/akcji.

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

— w przypadku przedsiębiorstwa DAAM: zarządzanie inwestycjami oraz usługi w zakresie zarządzania portfelem. Jest 
to jednostka, w której całościowy udział posiada Deutsche Bank, światowy dostawca usług finansowych. DAAM 
pośrednio sprawuje kontrolę między innymi nad przedsiębiorstwem TCR CapVest SA, specjalistycznym dostawcą 
sprzętu wsparcia naziemnego dla lotnictwa, który świadczy usługi dzierżawy, konserwacji, naprawy, wsparcia na 
płycie oraz zarządzania flotą,

— w przypadku przedsiębiorstwa InfraVia: zarządzanie funduszami inwestycji infrastrukturalnych w różnych sektorach, 
w tym w sektorach transportu, środowiska, energii i infrastruktury społecznej,

— w przypadku przedsiębiorstwa FIH: udziały inwestycyjne w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie 
bankowości inwestycyjnej i zarządzania aktywami, outsourcingu w procesów biznesowych i inwestycji na rachunek 
własny,

— w przypadku przedsiębiorstwa AI: udziały inwestycyjne w SAVE, spółce dominującej grupy, która prowadzi zinte
growane operacje w sektorze usług przewozu pasażerskiego i działa głównie w obszarze zarządzania lotniskami. 
SAVE posiada udziały w przedsiębiorstwach zarządzających lotniskami w Wenecji (IT), Treviso (IT), Weronie (IT), 
Brescii (IT) i Charleroi (B). AI jest obecnie spółką zależną FIH.

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 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.8470 – DAAM/InfraVia/FIH/AI, 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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