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1. W dniu 23 kwietnia 2012 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1 ), Komisja 
otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo RGM Facility Management 
GmbH (Niemcy), należące do grupy przedsiębiorstw RGM, która jest ostatecznie kontrolowana przez dr. 
Jürgena Großmanna, wyłącznego udziałowca Georgsmarienhütte Holding GmbH (Niemcy), oraz przedsię
biorstwo ALPINE Bau GmbH (Austria), należące do grupy przedsiębiorstw FCC Construcción (Hiszpania), 
przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, 
wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Blumauerplatz Immobilien Projektentwicklungs GmbH (Austria) 
w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą. 

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

— w przypadku przedsiębiorstwa RGM Facility Management GmbH: zarządzanie techniczne i handlowe 
oraz zarządzanie infrastrukturą w sektorze nieruchomości komercyjnych (zarządzanie obiektami), 

— w przypadku dr. Jürgena Großmanna: wyłączny udziałowiec przedsiębiorstwa Georgmarienhütte 
Holding GmbH działającego w następujących sektorach: recykling surowców, hutnictwo stali, kowal
stwo, odlewnictwo, technologia dźwigowa/budowa kompletnych obiektów przemysłowych, a także 
powiązane z nimi usługi, 

— w przypadku przedsiębiorstwa ALPINE Bau GmbH: budownictwo naziemne, budowa dróg i torów 
kolejowych, budowa mostów, górnictwo głębinowe, specjalistyczne roboty ziemne, budowa obiektów 
sportowych, budowa elektrowni oraz technologie energetyczne i technologie ochrony środowiska, 

— w przypadku przedsiębiorstwa FCC Construcción: budownictwo, składowanie odpadów, usługi 
w zakresie oczyszczania dróg publicznych, zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie ścieków, produkcja 
cementu, inwestycje budowlane i zarządzanie nieruchomościami, 

— w przypadku przedsiębiorstwa Blumauerplatz Immobilien Projektentwicklungs GmbH: zarządzanie tech
niczne i handlowe w sektorze nieruchomości komercyjnych (zarządzanie obiektami). 

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporzą
dzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do 
podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie 
uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia WE w sprawie 
kontroli łączenia przedsiębiorstw ( 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 („rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”). 
( 2 ) Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32 („obwieszczenie Komisji w sprawie uproszczonej procedury”).



Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publi
kacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP- 
MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.6548 – RGM/ 
ALPINE Bau/JV, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej: 

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