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PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN
DOMENIUL CONCURENŢEI

COMISIA EUROPEANĂ
Notificare prealabilă a unei concentrări
(Cazul COMP/M.6346 – APMT/Bolloré/Congo Terminal)
Caz care poate face obiectul procedurii simplificate
(Text cu relevanță pentru SEE)

(2012/C 79/06)
1.
La 9 martie 2012, Comisia a primit o notificare a unei concentrări propuse în temeiul articolului 4 din
Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), prin care întreprinderile APM Terminals B.V. („APMT”), o
filială deținută în totalitate de A.P. Møller-Mærsk A/S („APMM”, Țările de Jos), și „Bolloré Africa Logistics”,
controlată, în ultimă instanță, de Bolloré SA („Bolloré”, Franța), dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul
(1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întreprinderii
Congo Terminal SA (Republica Congo), prin achiziționare de acțiuni.
2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

— în cazul întreprinderii APMT, filială a APMM: dezvoltarea și exploatarea terminalelor de containere și
activitățile conexe în întreaga lume, transport maritim containerizat, transport intern și logistică,
remorcare în porturi, petroliere, explorarea și producția de petrol și gaze, comerț cu amănuntul și
transport aerian;
— în cazul întreprinderii Bolloré: furnizare de servicii și activități de consultanță; servicii de expediere de
mărfuri și servicii logistice; servicii de containerizare si navlosire pentru transporturi maritime, fluviale,
terestre și aeriene; activitate de transport și activitățile auxiliare, servicii de manipulare și de depozitare;
achiziționarea de acțiuni la societăți sau întreprinderi;
— pentru Congo terminal: administrarea terminalului de containere din portul de Pointe Noire (CongoBrazzaville), care include o bază logistică situată în vecinătatea portul Pointe Noire.
3.
În urma unei examinări prealabile, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub
incidența Regulamentului (CE) privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală
în această privință. În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de tratare a
anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) privind concentrările economice (2), trebuie precizat că
acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în Comunicare.
4.
Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea
propusă.
(1) JO L 24, 29.1.2004, p. 1 [„Regulamentul (CE) privind concentrările economice”].
(2) JO C 56, 5.3.2005, p. 32 („Comunicarea privind o procedură simplificată”).
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Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei.
Observațiile pot fi trimise Comisiei prin fax (+32 22964301), prin e-mail la adresa COMP-MERGERREGISTRY@ec.europa.eu sau prin poștă, cu numărul de referință COMP/M.6346 – APMT/Bolloré/Congo
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