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1. W dniu 21 października 2009 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1 ) 
(rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej 
koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Global Infrastructure Partners wraz z funduszami powią
zanymi („GIP”), kontrolowane wspólnie przez Credit Suisse Group („CSG”) oraz General Electric Company 
(„GE”), przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) wyłączną kontrolę nad całością przedsiębiorstwa Gatwick 
Airport Limited („GAL”, Zjednoczone Królestwo), którego obecnym właścicielem jest BAA Airports Limited 
(„BAA”), w drodze zakupu udziałów. 

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest: 

— w przypadku GIP: fundusz private equity realizujący inwestycje kapitałowe i powiązane w zakresie infra
struktury oraz aktywów powiązanych w państwach OECD oraz na wybranych rynkach wschodzących. 
Jego portfel zawiera łączny pakiet kontrolny 75 % akcji w przedsiębiorstwie London City Airport, 

— w przypadku CSG: grupa finansowa działająca w skali światowej w zakresie bankowości inwestycyjnej, 
bankowości prywatnej, zarządzania aktywami i innych usług finansowych, 

— w przypadku GE: wielobranżowe przedsiębiorstwo produkcyjno-technologiczno-usługowe działające 
w skali światowej, 

— w przypadku BAA: dostawca usług z zakresu infrastruktury oraz zarządzania portami lotniczymi dzia 
łający w skali światowej, 

— w przypadku GAL: operator Gatwick Airport, drugiego pod względem wielkości lotniska 
w Zjednoczonym Królestwie. 

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporzą
dzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej 
kwestii. 

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat 
planowanej koncentracji. 

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publi
kacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301 lub 22967244) lub listownie, podając numer 
referencyjny: COMP/M.5652 – GIP/Credit Suisse Group/General Electric Company/Gatwick Airport Limited, 
na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej: 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
Merger Registry 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË
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