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1. W dniu 5 marca 2021 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie 
planowanej koncentracji. 

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw: 

— Deme Concessions NV („Deme Concessions”, Belgia), 

— Caisse des Dépôts et des Consignations („CDC”, Francja), 

— Region Occitanie/Pyrénées-Méditerranée („region Oksytania”, Francja), 

— Port-La Nouvelle („Port-La Nouvelle”, Francja), port handlowy należący do regionu Oksytania. 

Deme Concessions za pośrednictwem spółki inwestycyjnej Nou Vela, CDC i region Oksytania przejmują, w rozumieniu 
art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad działalnością zwią
zaną z eksploatacją portu handlowego Port-La Nouvelle za pośrednictwem spółki o kapitale mieszanym powołanej do 
pojedynczej operacji (fr. société d’économie mixte à opération unique). 

Koncentracja jest realizowana w drodze umowy koncesji na świadczenie usługi publicznej. 

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

— w przypadku Deme Concessions: zarządzanie koncesjami, w szczególności w dziedzinie infrastruktury morskiej, 

— w przypadku CDC: pożyczki i inwestycje publiczne, a także zarządzanie funduszami prywatnymi, którym władze 
publiczne pragną zapewnić szczególną ochronę, 

— w przypadku regionu Oksytania: francuska wspólnota terytorialna będąca właścicielem portu handlowego Port-La 
Nouvelle, 

— w przypadku Port-La Nouvelle: port handlowy należący do regionu Oksytania i obecnie zarządzany przez Izbę przemy
słowo-handlową departamentu Aude. 

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 Europejska musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. 
Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny: 

M.10119 – Deme Concessions/CDC/Région Occitanie/Port-La Nouvelle 

(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: 

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks +32 22964301 

Adres pocztowy: 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
Merger Registry 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË   

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 83/10                                                                                                                                          12.3.2021   

email:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

	Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10119 – Deme Concessions/CDC/Région Occitanie/Port-La Nouvelle) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej 2021/C 83/07

