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Förhandsanmälan av en koncentration
(Ärende COMP/M.5288 – GMR Infrastructure (Malta)/Ontario Teachers' Pension Plan/InterGen)
Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande
(Text av betydelse för EES)

(2008/C 214/08)
1. Kommissionen mottog den 13 augusti 2008 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt
artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företagen GMR Infrastructure Ltd (Malta),
som är kontrollerat av GMR Holdings Private Ltd och som tillhör koncernen GMR (GMR, Indien), och
Ontario Teachers' Pension Plan Board (OTPPB, Kanada) på det sätt som avses i artikel 3.1 b i rådets förordning förvärvar gemensam kontroll över företaget InterGen NV (InterGen, Nederländerna) genom förvärv av
aktier.
2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

— GMR: Företagskoncern verksam inom flygplatser, energi, motorvägar och stadsinfrastruktur,
— OTPPB: Ansvarig för investeringar av medel från pensionsfonder,
— InterGen: Verksamt inom utveckling och drift av anläggningar för elproduktion.
3. Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen
kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga
fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i
enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).
4. Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.
Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M.5288 – GMR Infrastructure (Malta)/Ontario Teachers' Pension Plan/InterGen, till
Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för konkurrens
Registreringsenheten för företagskoncentrationer
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