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1. W dniu 1 czerwca 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

— Atlantia S.p.A. („Atlantia”, Włochy),

— Hochtief AG („Hochtief”, Niemcy), ostatecznie kontrolowane przez ACS Actividades de construcción y Servicios, S.A. 
(„ACS”, Hiszpania),

— Abertis Infraestructuras S.A. („Abertis”, Hiszpania).

Atlantia i ACS/Hochtief przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli 
łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad Abertis.

Koncentracja jest przeprowadzana w drodze zakupu akcji i sprawi, że Abertis będzie miało następującą strukturę wła
snościową: (i) Atlantia będzie właścicielem 50 % akcji plus jedna akcja, (ii) ACS będzie właścicielem 30 % akcji oraz 
(iii) Hochtief będzie właścicielem 20 % akcji minus jedna akcja.

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

— w przypadku przedsiębiorstwa Atlantia: spółka holdingowa prowadząca działalność głównie w sektorach koncesji na 
płatne autostrady oraz infrastruktury portów lotniczych. Wśród jego obszarów działalności są: „włoskie autostrady”, 
za pośrednictwem Autostrade per l’Italia S.p.A.; „autostrady zamorskie”, dzięki działalności w Chile i Brazylii oraz 
niewielkim aktywom w Polsce i w Indiach; oraz „inne powiązane przedsiębiorstwa”, które obejmują między innymi 
działalność prowadzoną przez Telepass S.p.A., Autostrade S.p.A., Tech Pavimental S.p.A. oraz Spea Engineering 
S.p.A. Głównym akcjonariuszem Atlantia jest Edizione S.r.l., za pośrednictwem Sintonia S.p.A. Edizione prowadzi 
również działalność w zakresie koncesji na usługi gastronomiczne za pośrednictwem Autogrill S.p.A.,

— w przypadku przedsiębiorstwa Hochtief: działalność w sektorze infrastruktury i usług związanych z nieruchomo
ściami. Prowadzi ono projekty rozwoju infrastruktury i budowalne w dziedzinie transportu, energii i infrastruktury 
miejskiej i społecznej, jak również wykonuje prace górnicze na zlecenie. Hochtief jest obecny na rynkach budowla
nych w regionie Azji i Pacyfiku, na Bliskim Wschodzie, w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, a także w Europie. 
Hochtief jest kontrolowane wyłącznie przez ACS,

— w przypadku przedsiębiorstwa ACS: jednostka dominująca najwyższego szczebla w grupie przedsiębiorstw działają
cych w (i) branży budowlanej, (ii) usługach przemysłowych oraz (iii) innych usługach, przy czym działalność 
w branży budowlanej jest zdecydowanie najbardziej rozwinięta,

— w przypadku przedsiębiorstwa Abertis: spółka dominująca grupy działającej w sektorach dróg płatnych i infrastruk
tury telekomunikacyjnej. Jeśli chodzi o zarządzanie płatnymi autostradami w UE, działalność Abertis skoncentro
wana jest w Hiszpanii, we Francji i w mniejszym stopniu we Włoszech. Abertis jest również właścicielem 50 % akcji 
w Areamed 2000 S.A., spółce joint venture prowadzącej w Hiszpanii działalność w zakresie koncesji na usługi 
gastronomiczne.

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 dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy 
zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.8894 – ACS/Hochtief/Atlantia/Abertis Infraestructuras

(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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