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 COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Brussel, 22.12.2006

SG-Greffe(2006) D/208450

Aan de aanmeldende partijen:

Geachte mevrouw(en), geachte heer/heren,

Betreft: Zaak nr. COMP/M.3958 � Arcadis/Dura Vermeer/Imtech/Asset Rail
Aanmelding van 17.11.2006 overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr.
139/2004 van de Raad1

Bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie nr. C 289 van
28.11.2006

1. Op 17.11.2006 heeft de Commissie een aanmelding ontvangen van een voorgenomen
concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad
waarin wordt meegedeeld dat de ondernemingen Arcadis Infra B.V. ("Arcadis", Nederland),
Dura Vermeer Railinfra B.V. ("Dura Vermeer", Nederland) en Imtech Infra B.V. ("Imtech",
Nederland) in de zin van artikel 3, lid 1), sub b), van genoemde verordening gezamenlijk
zeggenschap verkrijgen over de onderneming Asset Rail B.V. ("Asset Rail", Nederland)
door de aankoop van aandelen van een nieuw gestichte vennootschap die een gezamenlijke
onderneming is.

2. De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:
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- voor Arcadis: projectmanagement, adviezen en ingenieursdiensten op het gebied van
infrastructuur, gebouwen, milieu en communicatie;

- voor Dura Vermeer: ontwikkeling en realisering van woning- en utiliteitsbouw
projecten, ontwikkeling, aanleg en onderhoud van bouw- en infraprojecten en van
infrastructuur;

- voor Imtech:, elektrotechniek, werktuigbouw en informatie- en
communicatietechnologie;

- voor Asset Rail: onderhoudsdiensten op het Nederlandse spoorwegnet.

3. Na onderzoek van de aanmelding is de Commissie tot de conclusie gekomen dat de
aangemelde operatie onder het toepassingsbereik valt van Verordening (EG) nr. 139/2004
van de Raad en van paragraaf 5(a) van de mededeling van de Commissie betreffende een
vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens
Verordening (EG) nr.139/20042 van de Raad.

4. Om de redenen die in de mededeling betreffende een vereenvoudigde procedure zijn
uiteengezet, heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen de voorgenomen
operatie en deze verenigbaar te verklaren met de gemeenschappelijke markt en met de
EER-Overeenkomst. Deze beschikking is vastgesteld op grond van artikel 6, lid 1, onder b),
van Verordening (EG) nr. 139/2004.

Voor de Commissie
(getekend Lowri Evans)
Philip LOWE
Directeur-generaal
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