
Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.9010 – JAB/Pret A Manger)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 277/08)

1. W dniu 31 lipca 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłosze
nie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

— JAB Holdings B.V., kontrolowane przez JAB Holding Company S.à r.l. („JAB”, Luksemburg),

— PAM Group Limited („Pret”, Zjednoczone Królestwo), kontrolowane przez fundusze zarządzane przez Bridgepoint 
Advisers Limited.

Przedsiębiorstwo JAB przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsię
biorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Pret.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów.

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

— w przypadku przedsiębiorstwa JAB: JAB posiada udziały w markach herbaty, kawy (w tym Jacobs, Douwe Egberts 
i Tassimo) oraz branży piekarni, kawy, napojów bezalkoholowych i pączków. JAB posiada pakiet kontrolny w nastę
pujących przedsiębiorstwach działających w sektorze detalicznego handlu artykułami spożywczymi i napojami 
w EOG: Krispy Kreme Doughnuts, Espresso House, Baresso, Balzac Coffee, Coffee Company oraz 12oz Coffee Joint. 
Przedsiębiorstwo JAB prowadzi również działalność w zakresie hurtowych dostaw kawy i innych napojów gorących 
w całym EOG,

— w przypadku przedsiębiorstwa Pret: Pret to detaliczny sprzedawca żywności i napojów, oferujący szeroką gamę arty
kułów spożywczych i napojów, w tym kanapki, gorącą żywność, sałatki, zupy, wypieki, przekąski, świeże owoce, 
soki i kawę organiczną. Pret posiada rynki zbytu w Zjednoczonym Królestwie, Francji, Danii, Niderlandach i poza 
EOG.

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.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej 
koncentracji.

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

M.9010 – JAB/Pret A Manger

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

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Adres pocztowy:

Komisja Europejska
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

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