AVISO
1. Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 47.º da Lei n.º 19/2012, de 8 de maio,
torna-se público que a Autoridade da Concorrência recebeu, em 24 de maio de 2022, uma
notificação prévia de uma operação de concentração de empresas apresentada ao abrigo do
disposto no artigo 37.º do referido diploma.
2. A operação de concentração em causa consiste na aquisição, pela Prénatal Retail Group, S.p.A.
(“Prénatal”), do controlo exclusivo sobre a Unidade Produtiva da Toys “R” Us Iberia, S.A.U. (“TRU
Espanha”) e, indiretamente, sobre a sua subsidiária portuguesa, Toys “R” Us Portugal –
Brinquedos e Artigos Juvenis, Lda. (“TRU Portugal”).
3. As atividades das empresas envolvidas são as seguintes:

•

Prénatal – detida pela Artsana, S.p.A., integrando o Grupo Investindustrial, que investe
principalmente nos setores industrial e de serviços, distribuição retalhista, lazer e serviços
empresariais. A Artsana, por sua vez, centra a sua atividade na produção e fornecimento de
produtos para bebés e produtos de saúde, bem como na comercialização retalhista de
produtos de puericultura através de lojas especializadas, incluindo as lojas Chicco, também
presentes em Portugal. A Prénatal atua, a nível internacional, como retalhista de produtos
para crianças, através de lojas especializadas, físicas e online, vendendo brinquedos, têxteis
e produtos de puericultura. Em Portugal, está presente através das lojas “Prénatal”.

•

TRU Portugal – empresa subsidiária da TRU Espanha, que opera na distribuição retalhista de
brinquedos e produtos infantis, através da exploração de onze lojas físicas em Portugal e do
comércio online.

4. Quaisquer observações sobre a operação de concentração em causa devem identificar o
interessado e indicar o respetivo endereço postal, e-mail e n.º de telefone. Se aplicável, as
observações devem ser acompanhadas de uma versão não confidencial, bem como da
fundamentação do seu caráter confidencial, sob pena de serem tornadas públicas.
5. As observações devem ser remetidas à Autoridade da Concorrência, no prazo de 10
dias úteis contados da publicação do presente Aviso, indicando a referência Ccent. 20/2022 –
Prénatal/Unidade Produtiva TRU, através do e-mail adc@concorrencia.pt.

