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1. W dniu 3 czerwca 2020 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie 
planowanej koncentracji. 

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw: 

— Alcopa Coordination Center NV („ACC”, Belgia) kontrolowane przez Alcopa NV („Alcopa”, Belgia), 

— Beran Central Europe, S.L. („Beran”, Hiszpania) ostatecznie pod wspólną kontrolą przedsiębiorstw Berge Group (Hiszpa
nia), Mitsubishi Corporation („MC”, Japonia) i Inmobiliaria Algeciras Limitada („Algeciras”, Chile), 

— Alcomotive („Alcomotive”, Belgia), obecnie pod wyłączną kontrolą ACC. 

Przedsiębiorstwa Beran i ACC przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kon
troli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Alcomotive. 

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji. 

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

— w przypadku ACC: ACC to spółka holdingowa grupy Alcopa; posiada udziały w różnych podmiotach tej grupy. Alcopa 
prowadzi działalność inwestycyjną w ramach szerokiej gamy produktów i gałęzi przemysłu, w tym w sektorze motory
zacyjnym, nieruchomości, paneli słonecznych, meblowym i farmaceutycznym, 

— w przypadku Berge Group: Berge Group prowadzi działalność w zakresie portów morskich, dystrybucji pojazdów silni
kowych, logistyki, energii ze źródeł odnawialnych i finansów, 

— w przypadku MC: MC prowadzi działalność w kilku sektorach, w tym usług finansowych dla przemysłu, energii, metali, 
produkcji maszyn, chemikaliów, żywności i ochrony środowiska, a także dystrybucji pojazdów silnikowych, 

— w przypadku Algeciras: w EOG Algeciras prowadzi działalność jedynie w ramach spółek joint venture z przedsiębior
stwem Berge Auto w Finlandii w zakresie dystrybucji samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych oraz 
związanych z nimi części zamiennych, po sprzedaży i finansowaniu. Główny przedmiot jego działalności poza EOG 
stanowią sprzedaż i wprowadzanie do obrotu pojazdów silnikowych i związanych z tym usług, budowa i wprowadza
nie do obrotu nieruchomości mieszkalnych, jak również rozwój i prowadzenie działalności związanej z nieruchomoś
ciami komercyjnymi (np. centrami handlowymi) oraz pośrednictwo finansowe, 

— w przypadku Alcomotive: import i hurtowa dystrybucja czterokołowych pojazdów silnikowych. 

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

M.9859 – Alcopa Coordination Center/Beran Central Europe/Alcomotive JV 

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”). 
(2) Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5. 
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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   
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