Załącznik nr 8
Oświadczenie
Zarządu Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w trybie
art. 20b ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
Działając na podstawie art. 20b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym
Rejestrze Sądowym (Dz.U.2016, poz. 687) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 16 lutego
2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2015, poz. 184) Zarząd
Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, pod rygorem
odpowiedzialności karnej oświadcza, że zamiar koncentracji polegającej na
połączeniu Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (94-020) przy
ul. Ks. Biskupa W. Bandurskiego 7, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX
Wydział KRS pod numerem 0000331683, NIP 7272746177, REGON 100694548,
kapitał zakładowy 17.291.000,00 zł jako spółki przejmującej z Międzynarodowe Targi
Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-590) przy Al. Politechniki 4,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem 0000411216, NIP 7272786024, REGON 101367691, kapitał zakładowy
4.856.900,00 zł, zł jako spółką przejmowaną nie podlega obowiązkowi zgłoszenia
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z uwagi na fakt, iż zgodnie
z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz.U.2015, poz. 184), zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu,
jeżeli: łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku
obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1 000 000 000
euro lub łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców
uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia
przekracza równowartość 50 000 000 euro. Łączny obrót MAKiS oraz MTŁ w roku
2016, zarówno w skali światowej, jak na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie
przekroczył wskazanych powyżej progów. Jednocześnie, na podstawie art. 14 pkt 1a
ww. ustawy nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji jeżeli obrót żadnego z
przedsiębiorców uczestniczących w połączeniu, nie przekroczył na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających
zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro. Ani obrót MAKiS, ani MTŁ, w żadnym z
dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie, nie przekroczył ww. progu. Brak
jest zatem przesłanek dla zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów zamiaru połączenia ww. przedsiębiorstw.
Niezależnie od powyższego, przy założeniu, że MAKiS i MTŁ stanowią grupę
kapitałową, kontrolowaną przez Miasto Łódź, które w obydwu tych spółkach posiada
100 % udziałów, koncentracja spółek nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu

Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z wyłączeniem z art. 14 pkt. 5
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
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