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1. W dniu 27 września 2007 r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, dokonane na
podstawie art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), zgodnie z którym przedsiębiorstwo PSA
Europe Pte Ltd, należące do grupy PSA International Pte Ltd (razem „PSA”, Singapur), które kontrolowane
jest przez Ministerstwo Finansów Singapuru poprzez spółkę holdingową Temasek Holdings Pte Ltd
(„Temasek”, Singapur) oraz nowo utworzone przedsiębiorstwo IPH (Jersey) Limited, będące własnością powią-
zanych funduszy Global Infrastructure Partners — A1, L.P., Global Infrastructure Partners — B, L.P. i Global
Infrastructure Partners — C, L.P., (razem „GIP”), które wspólnie kontrolowane jest przez General Electric
Company („GE”, Stany Zjednoczone), Credit Suisse Group („CSG”, Szwajcaria) i Global Infrastructure Mana-
gement Participation LLC („GIMP”, Stany Zjednoczone) nabywają wspólną kontrolę nad nowo utworzonym
przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) wymienionego rozporządzenia tworząc joint venture
(„JV”, Zjednoczone Królestwo).

2. Obszary działalności gospodarczej wspomnianych przedsiębiorstw są następujące:

— PSA: właściciel i operator licznych tereminali kontenerowych w portach na calym świecie. W Europie,
działalność PSA koncentruje się w Belgii, Holandii, Włoszech oraz Portugalii,

— Temasek: azjatyckie przedsiębiorstwo inwestycyjne, zarządzające zróżnicowanym portfelem przedsięw-
zięć w licznych sektorach, głównie w Singapurze, Azji i krajach OECD, zawierającym inwestycje w spółki
sektora transportu i logistyki,

— GIP: prywatny fundusz inwestycyjny wyspecjalizowany w aktywach infrastrukturalnych i powiązanych,

— CSG: globalna grupa usług finansowych oferująca produkty i usługi w ramach bankowości inwestycyjnej,
private banking oraz zarządzania aktywam,

— GE: globalna spółka sektora wytwórczego, technologii i usług,

— GIMP: spółka „limited liability” zarejestrowana w Delaware w celu utrzymywania udziałów w GIM, utwo-
rzona przez osoby prywatne, które stanowią grupę zarządzającą GIM,

— JV będzie odpowiedzialna za stworzenie i zarządzanie terminalem kontenerowym w Great Yarmouth.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do ostatecznej decyzji w
tej kwestii, iż zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres zastosowania rozporządzenia (WE)
nr 139/2004. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie procedury uproszczonej
stosowanej do niektórych koncentracji w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) 139/2004 (2), sprawa ta
kwalifikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.
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(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.
(2) Dz.U. C 56 z 5.3.2005, str. 32.



4. Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej
koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji.
Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (nr (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, z
zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.4807 — PSA/IPH/JV, na adres:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel
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