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1. W dniu 19 lipca 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłosze
nie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa A.P. Moller – Mærsk A/S („APMM”, Dania) i Danske 
Bank A/S („DB”, Dania) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsię
biorstw, wspólną kontrolę nad nowo utworzonym wspólnym przedsiębiorcą w Danii („Gatetu”).

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

— DB to przedsiębiorstwo świadczące usługi finansowe z siedzibą w Danii, notowane na giełdzie kopenhaskiej. Prowa
dzi działalność na całym świecie w zakresie bankowości detalicznej i hurtowej, programów emerytalnych, ubezpie
czeń, finansowania kredytów hipotecznych, zarządzania aktywami, usług brokerskich, nieruchomości i usług 
leasingowych,

— APMM to międzynarodowa grupa zajmująca się żeglugą kontenerową i obsługą terminali kontenerowych, obsługą 
zbiornikowców, holowaniem w portach, logistyką i energetyką (wydobycie ropy i gazu) na całym świecie,

— Gatetu to podmiot rozpoczynający działalność gospodarczą w sektorze technologii finansowej, który będzie ofero
wać oprogramowanie dla platform internetowych B2B w celu ułatwienia płatności i innych usług finansowych na 
szczeblu globalnym.

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 139/20042 (2) sprawa ta może kwalifikować się do 
rozpatrzenia 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.8512 – A.P. Moller Mærsk/Danske Bank/Gatetu, na poniższy adres:

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