
Összefonódás előzetes bejelentése 

(Ügyszám COMP/M.5974 – Finavias/Abertis/Autopista Trados M-45) 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

(2010/C 266/06) 

1. 2010. szeptember 23-án a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet ( 1 ) 4. cikke szerint bejelentést 
kapott az AXA csoporthoz (a továbbiakban: AXA, Franciaország) tartozó AXA Investment Managers Private 
Equity SA (a továbbiakban: AXA Private Equity, Franciaország) irányítása alá tartozó Finavias S.à r.l (a 
továbbiakban: Finavias, Luxemburg), és az Abertis Infraestructuras, SA (a továbbiakban: Abertis, Spanyol
ország) irányítása alá tartozó Iberpistas által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozások része
sedés vásárlása útján közös irányítást szereznek az EK összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekez
désének b) pontja értelmében az Autopista Trados M-45 (a továbbiakban: Trados M-45, Spanyolország) 
felett. 

2. Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő: 

— a Finavias esetében: Magántőke-befektetés és vagyonkezelés, 

— az AXA Private Equity esetében: Vagyonkezelés, nem jegyzett vállalatokba vagy befektetési alapokba 
történő befektetés. Az AXA vállalkozáshoz tartozik, mely az életbiztosítás és a nem életbiztosítás, 
valamint kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások terén tevékenykedő nemzetközi csoport, 

— az Abertis esetében: közlekedési és távközlési infrastruktúrák a következő területeken – díjköteles autó
pályák, távközlési infrastruktúrák, repülőterek, parkolók és logisztika, 

— a Trados M-45 esetében: autópálya-koncessziók kezelése. 

3. A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az EK össze
fonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja. 

4. A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő 
észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak. 

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a 
COMP/M.5974 – Finavias/Abertis/Autopista Trados M-45 hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljut
tatni a Bizottsághoz faxon (+32 22964301), e-mailben a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu címre, 
vagy postai úton a következő címre: 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
Merger Registry 
J-70 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË

HU 2010.10.1. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 266/11 

( 1 ) HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (EK összefonódás-ellenőrzési rendelet).
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