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EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης

[Υπόθεση COMP/M.5288 — GMR Infrastructure (Malta)/Ontario Teachers' Pension Plan/InterGen]
Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/C 214/08)
1.
Στις 13 Αυγούστου 2008, η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση σχεδιαζόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα
με το άρθρο 4 του κανονισμού (EK) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1), με την οποία οι επιχειρήσεις GMR
Infrastructure Ltd (Μάλτα) που ελέγχεται από την GMR Holdings Private Ltd και ανήκει στον όμιλο GMR group
(«GMR», Ινδία) και Ontario Teachers' Pension Plan Board («OTPPB», Καναδάς) αποκτούν κατά την έννοια του
άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού του Συμβουλίου από κοινού έλεγχο της επιχείρησης
InterGen NV («InterGen», Κάτω Χώρες) με αγορά μετοχών.
2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των συμμετεχουσών επιχειρήσεων είναι:

— για τον όμιλο επιχειρήσεων GMR: δραστηριότητες στους τομείς των αεροδρομίων, της ενέργειας, των αυτοκινητοδρόμων και της αστικής υποδομής,
— για την επιχείρηση OTPPB: επένδυση περιουσιακών στοιχείων ταμείου συντάξεων,
— για την επιχείρηση InterGen: ανάπτυξη και λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
3.
Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η κοινοποιηθείσα πράξη ενδέχεται να εμπίπτει
στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (EK) αριθ. 139/2004. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση
επί του σημείου αυτού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με απλοποιημένη διαδικασία για την
εξέταση ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (2) πρέπει να
επισημανθεί ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια για να εξετασθεί με τη διαδικασία που προβλέπεται στην
ανακοίνωση.
4.
Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να της υποβάλουν ενδεχόμενες παρατηρήσεις για τη
σχεδιαζόμενη συγκέντρωση.
Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της
παρούσας δημοσίευσης, με την ένδειξη COMP/M.5288 — GMR Infrastructure (Malta)/Ontario Teachers'
Pension Plan/InterGen. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Eπιτροπή με φαξ [αριθμός (32-2) 296 43 01
ή 296 72 44] ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΓΔ Ανταγωνισμού
Μητρώο Συγχωνεύσεων
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.
(2) ΕΕ C 56 της 5.3.2005, σ. 32.
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