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Eelteatis koondumise kohta
(Juhtum COMP/M.6346 – APMT/Bolloré/Congo Terminal)
Võimalik lihtsustatud korras menetlemine
(EMPs kohaldatav tekst)

(2012/C 79/06)
1.
9. märtsil 2012 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise
kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtjad APM Terminals B.V. („APMT”), mis on täielikult
ettevõtjale A.P. Møller-Mærsk A/S („APMM”, Madalamaad) kuuluv tütarettevõtja, ja Bolloré Africa Logistics,
mille üle ettevõtjal Bolloré SA („Bolloré”, Prantsusmaa) on valitsev mõju, omandavad ühiskontrolli ühinemis
määruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtja Congo Terminal SA (Kongo Vabariik) üle aktsiate või
osade ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

— APMT: APMM tütarettevõtja, kelle tegevusala on konteineriterminalide arendamine ja käitamine ning
seotud tegevus kogu maailmas, konteinervedudeks ette nähtud liinilaevandus, sisemaatransport ja logis
tika, pukseerimisteenused, tankerid, nafta- ja gaasivarude uurimine, nafta ja gaasi tootmine, jaemüük ja
õhutransport;

— Bolloré: teenuste osutamine ja konsultatsioonitegevus; ekspedeerimis- ja logistikateenused; mere-, jõe-,
maismaa- ja õhutranspordiga seotud prahtimis- ja mahtlasti teenused; veotegevus ja sellega seotud
tegevusalad ning käitlemis- ja laoteenused; aktsiate omandamine äriühingutes või ettevõtjates;

— Congo Terminal: konteinerterminali haldamine Pointe Noire'i sadamas Kongo-Brazzaville'is; terminali
kuulub ka Pointe Noire'i sadama lähistel asuv logistikakeskus.

3.
Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda EÜ
ühinemismääruse reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni
teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate ettevõtjate koondumiste käsitlemiseks kooskõlas EÜ ühinemis
määrusega (2) tuleks märkida, et käesolevat juhtumit on võimalik käsitleda teatises ettenähtud korra kohaselt.

4.
Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi
kavandatava toimingu kohta.
(1) ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („EÜ ühinemismäärus”).
(2) ELT C 56, 5.3.2005, lk 32 („lihtsustatud korda käsitlev teatis”).
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Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avalda
mist. Märkusi võib saata komisjonile faksi (+32 22964301), elektronposti (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.
europa.eu) või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber COMP/M.6346 – APMT/Bolloré/Congo
Terminal):
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
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