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1. W dniu 4 października 2012 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1 ), Komisja 
otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której General Electric Co. („GE”, Stany Zjedno
czone) i Accenture plc („Accenture”, Irlandia) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad nowo utworzonym wspólnym przed
siębiorcą Taleris Management LLC („Taleris”, Stany Zjednoczone) w drodze zakupu akcji. 

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

— w przypadku przedsiębiorstwa GE: Globalne przedsiębiorstwo o zróżnicowanym profilu produkcyjnym, 
technologicznym i usługowym, którego podstawowymi jednostkami są: GE Energy Infrastructure, GE 
Healthcare, GE Aviation, GE Transportation, GE Capital oraz GE Home & Business Solutions. Działal
ność GE w dziedzinie lotnictwa obejmuje produkcję cywilnych i wojskowych silników odrzutowych 
i części do nich, jak również systemów elektrycznych i mechanicznych do statków powietrznych, 

— dla Accenture: globalne usługi doradztwa w zakresie zarządzania, usługi technologiczne i outsourcin
gowe, dostarczanie usług i rozwiązań poprzez pięć grup operacyjnych: komunikacja, media & techno
logia; usługi finansowe; zdrowie & usługi publiczne; produkty; zasoby. Accenture zapewnia usługi 
outsourcingowe w zakresie lotnictwa poprzez usługi hostingowe Navitaire, 

— w przypadku przedsiębiorstwa Taleris: nowy dostawca usług IVHM (Integrated Vehicle Health Manage
ment) służących optymalizacji obsługi technicznej stałopłatów oraz ich operacji lotniczych. Taleris 
będzie zajmował się opracowaniem, udoskonaleniem, wprowadzaniem do obrotu, sprzedażą i obsługą 
posprzedażową usług IVHM dla dużych samolotów komercyjnych i regionalnych samolotów odrzuto
wych na całym świecie. 

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.6675 – GE/ 
Accenture/Taleris, 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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