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Zgłoszenie zamiaru koncentracji 

(Sprawa COMP/M.5679 – Boreas Holdings/Centrica Renewable Energy Limited/Glid Wind Farms) 

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2009/C 272/10) 

1. W dniu 6 listopada 2009 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1 ), Komisja 
otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa (i) Boreas Holdings S.à.r.l 
(„Boreas Holdings”, Luksemburg), spółka specjalnego przeznaczenia będąca własnością dwóch funduszy 
inwestycyjnych (TCW Energy XIV oraz European Clean Energy Fund), zarządzana przez TCW Asset Mana
gement Company („TAMCO”, Zjednoczone Królestwo), przedsiębiorstwo zależne The TCW Group, Inc. 
(„TCW”, Stany Zjednoczone), będącego z kolei w całości własnością Société Générale S.A. („Société Géné
rale”, Francja) oraz (ii) Centrica Renewable Energy Limited, przedsiębiorstwo zależne będące w całości 
własnością Centrica plc („Centrica”, Zjednoczone Królestwo), przejmują w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem GLID Wind Farms TopCo Limited („GLID 
Wind Farms”, Zjednoczone Królestwo), obecnie całkowicie kontrolowanym przez Centrica, w drodze sprze
daży i zakupu udziałów. 

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

— w przypadku przedsiębiorstw TCW i Société Générale: świadczenie usług finansowych na rynku między
narodowym, 

— w przypadku przedsiębiorstwa Centrica: wytwarzanie, sprzedaż i dostarczanie energii elektrycznej 
głównie na terytorium Zjednoczonego Królestwa. Przedsiębiorstwo wytwarza i dostarcza również gaz 
ziemny, 

— w przypadku przedsiębiorstwa GLID Wind Farms: budowa i eksploatacja własnych farm wiatrowych 
wytwarzających energię elektryczną na terytorium Zjednoczonego Królestwa oraz zarządzanie nimi. 

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. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stoso
wanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 2 ), sprawa ta może 
kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu. 

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat 
planowanej koncentracji.
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( 1 ) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32.



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.5679 – Boreas Holdings/Centrica Renewable Energy Limited/Glid Wind Farms, 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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