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1. W dniu 5 grudnia 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie 
planowanej koncentracji. 

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw: 

— A.P. Møller Capital P/S („APMC”, Dania), 

— Meridiam („Meridiam”, Francja), 

— Caisse des Dépôts et Consignation du Gabon („CDCG”, Gabon), 

— SNEDAI Groupe („SNEDAI”, Wybrzeże Kości Słoniowej). 

APMC, Meridiam, CDCG i SNEDAI przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie 
kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad czterema przedsiębiorstwami projektowymi tj. Gabon Special Eco
nomic Zone Ports S.A. („GSEZ Cargo Ports”), Gabon Special Economic Zone Mineral Port S.A. („GSEZ Mineral Port”), Arise 
Mauritania S.A. („Arise”) i Terminal Industriel Polyvalent de San Pedro S.A. („TIPSP”). 

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji. 

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

— w przypadku APMC: założona w 2017 r. spółka zarządzająca funduszami koncentrującymi się na infrastrukturze na 
rynkach wzrostu; jest ona przedsiębiorstwem powiązanym w A.P. Møller Holding, będącym głównym udziałowcem 
grupy A.P. Møller-Maersk A/S („APMM”), zintegrowanej spółki transportowej i logistycznej z siedzibą w Danii, 

— w przypadku Meridiam: międzynarodowa grupa inwestycyjna z siedzibą w Paryżu, która skupia się na rozwijaniu i 
finansowaniu istotnych projektów infrastrukturalnych w Europie, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych oraz na zarządza
niu nimi, 

— w przypadku CDCG: instytucja finansowa, prowadząca działalność inwestycyjną i pożyczkową w sektorze finansów 
publicznych w Gabonie, 

— w przypadku SNEDAI: spółka z Wybrzeża Kości Słoniowej, działająca głównie w dziedzinie technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych, energii, transportu, nieruchomości i robót publicznych, 

— w przypadku GSEZ Cargo Ports: przedsiębiorstwo eksploatujące terminal towarowy i przedsiębiorstwo logistyczne w 
Owendo, Libreville w Gabonie; po transakcji GSEZ Cargo Ports będzie pośrednio wspólnie kontrolowane przez APMC 
i CDCG, 

— w przypadku GSEZ Mineral Ports: gabońska spółka eksploatująca terminal mineralny w Owendo, Libreville w Gabonie, 

— w przypadku Arise: przedsiębiorstwo, które posiada koncesję na budowę i eksploatację portu towarowego w Port Auto
nome de Nouakchott w Mauretanii; po transakcji Arise będzie pośrednio wspólnie kontrolowane przez APMC i Meri
diam, 

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”). 
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— w przypadku TIPSP: przedsiębiorstwo, które posiada koncesję na budowę i eksploatację terminalu hurtowego w San 
Pedro na Wybrzeżu Kości Słoniowej; po transakcji TIPSP będzie pośrednio wspólnie kontrolowane przez APMC i SNE
DAI. 

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 niektórych 
koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (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 koncen
tracji. 

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze pod
awać następujący numer referencyjny: 

M.9670 – APMC Group/GSEZ Cargo Ports/GSEZ Mineral Port/TIPSP/Arise 

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontak
towe: 

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   

(2) Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5. 
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