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1. 2010. november 19-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet ( 1 ) 4. cikke szerint bejelentést 
kapott a Bertrand csoport (a továbbiakban: Groupe Bertrand, Franciaország) és az LVMH csoport (a továb
biakban: LVMH, Franciaország) irányítása alá tartozó Bertrand Restauration csoport (a továbbiakban: Bert
rand Restauration, Franciaország), valamint az Anheuser-Bush Inbev (a továbbiakban: Groupe Inbev, 
Belgium) irányítása alá tartozó AB Inbev France (a továbbiakban: Inbev France, Franciaország) által tervezett 
összefonódásról, amely szerint e vállalkozások az újonnan alapított, Bars&Co Développement Franchises (a 
továbbiakban: BCDF, Franciaország) elnevezésű közös vállalkozásban szerzett részesedés útján közös irányí
tást szereznek az EK összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a 
Bars&Co felett. 

2. Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő: 

— a Bertrand Restauration a vendéglátó-ipari ágazatban működik (szendvicsezők, kávézók, gyorséttermek), 

— a Bertrand csoport – a Bertrand Restaurationon kívül – jelen van a sütőiparban, valamint a szálloda- és 
vendéglátóipar számára történő italforgalmazásban, 

— az LVMH a luxusiparra (borok, égetett szeszes italok, divatcikkek, bőráruk, parfümök, ékszerek) speci
alizálódott főbb francia csoportok egyike, 

— az Anheuser-Busch Inbev csoport sörök és nem alkoholos italok gyártásával és forgalmazásával foglal
kozik, 

— a Bars&CO jelenleg az Inbev France részeként az Anheuser-Busch Inbev csoport „Au Bureau”, „Belgian 
Beer Café”, „Brussel's Café”, „Café Leffe” és „Irish Corner” cégnév alatt működő bárjainak és sörözőinek 
franchise-hálózatát igazgatja Franciaország területén, 

— a BCDF egy működtetési célokra újonnan létrehozott vállalkozás, amely a Bars&Co-n keresztül franchise- 
ban működtetett bárok, sörözők és éttermek franchise-hálózatainak kiépítésével foglalkozik majd. 

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. A Bizottság az 
EK összefonódás-ellenőrzési rendelet ( 2 ) szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített 
eljárásról szóló közleménye szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja. 

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.5961 – Bertrand Restauration/Inbev France/Bars&Co hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet 
eljuttatni 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 C 321/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.11.26. 

( 1 ) HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (EK összefonódás-ellenőrzési rendelet). 
( 2 ) HL C 56., 2005.3.5., 32. o. (egyszerűsített eljárásról szóló közlemény).
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