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1. W dniu 31 października 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004, Komisja otrzymała 
zgłoszenie planowanej koncentracji (1).

Niniejsze zgłoszenie dotyczy następujących przedsiębiorstw:

— Deutsche Lufthansa AG („Lufthansa”, Niemcy),

— NIKI Luftfahrt GmbH („NIKI”, Austria), należący do grupy Air Berlin,

— Luftfahrtgesellschaft Walter mbH („LGW”, Niemcy), również należący do grupy Air Berlin.

Lufthansa nabywa w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw kon
trolę nad częścią grupy Air Berlin, mianowicie nad całością przedsiębiorstwa NIKI i przedsiębiorstwa LGW.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu akcji.

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

— w przypadku przedsiębiorstwa Lufthansa: spółka dominująca grupy linii lotniczych, w szczególności prowadząca 
działalność w sektorze pasażerskiego transportu lotniczego, oraz obsługująca centra transportu lotniczego we 
Frankfurcie, Monachium, Brukseli, Zurichu i Wiedniu,

— w przypadku przedsiębiorstwa NIKI: jest to podmiot świadczący usługi przewozu z miejsca do miejsca dla osób 
podróżujących turystycznie. Działa w niemieckich, austriackich i szwajcarskich portach lotniczych oraz obsługuje 
przede wszystkim docelowe miejsca podróży turystycznych w basenie Morze Śródziemne (takie jak Baleary, wyspy 
greckie) oraz wokół Morza Śródziemnego, jak również Wyspy Kanaryjskie,

— w przypadku przedsiębiorstwa LGW: Do 28 października 2017 r. LGW eksploatowało statki powietrzne wyleasin
gowane wraz z załogą od Air Berlin i obsługiwało krótkie trasy do Dusseldorfu i Berlina; wykonywało głównie loty 
dowożące na potrzeby operacji wykonywanych przez Air Berlin. LGW ma być narzędziem ułatwiającym dalszą reali
zację obecnego harmonogramu lotów wykonywanych przez Air Berlin na podstawie umowy leasingu statków 
powietrznych z załogą, zawartej w grudniu 2016 r. z grupą Lufthansa. Przed transakcją pakiet okien czasowych 
w sezonie zimowym 2017/2018, jak również w sezonie letnim 2018 (w tym okien czasowych na lotniskach Berlin-
TXL, DUS, FRA i MUC), ma zostać przeniesiony na rzecz LGW na potrzeby grupy Lufthansa.

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. Należy zawsze 
podawać następujący numer referencyjny:

M.8633 – Lufthansa/Certain Air Berlin Assets

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
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Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane 
kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

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