
Zgłoszenie zamiaru koncentracji 

(Sprawa COMP/M.6723 – Ferrovial/Qatar Holding/CDPQ/Baker Street/BAA) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2012/C 358/06) 

1. W dniu 12 listopada 2012 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1 ), Komisja 
otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Ferrovial SA („Ferrovial”, 
Hiszpania), Qatar Holding LLC („Qatar Holding”, Państwo Katar), Caisse de Dépôt et Placement du Québec 
(„CDPQ”, Kanada) i Baker Street Investment Pte. Ltd. („Baker Street”, Singapur) przejmują, w rozumieniu art. 
3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przed
siębiorstwem FGP Topco Limited, ostateczną spółką dominującą przedsiębiorstwa Heathrow Airport 
Holdings Limited (dawniej: BAA Limited, Zjednoczone Królestwo) w drodze zakupu udziałów. 

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

— Qatar Holding: inwestycyjna spółka holdingowa działająca na rynku międzynarodowym na strategicz
nych niepublicznych i publicznych rynkach kapitałowych oraz w zakresie innych inwestycji bezpośred
nich, 

— Ferrovial: przedsiębiorstwo wielonarodowe działające w zakresie projektowania, budowy, finansowania, 
eksploatacji i utrzymania infrastruktury transportowej i usług miejskich, 

— Heathrow Airport Holdings Limited (dawniej: BAA Limited): spółka działająca w zakresie zarządzania 
portami lotniczymi i inwestycji budowlanych związanych z portami lotniczymi w Zjednoczonym Króle
stwie, 

— CDPQ: instytucja finansowa zarządzająca publicznymi i prywatnymi funduszami emerytalnymi oraz 
funduszami ubezpieczeniowymi, inwestująca również w niepubliczny rynek kapitałowy, infrastrukturę 
i nieruchomości, 

— Baker Street: spółka zarządzana przez przedsiębiorstwo GIC Special Investment Pte. Ltd., spółkę zależną 
przedsiębiorstwa Government of Singapore Investment Corporation Pte. Ltd., która zarządza inwesty
cjami w niepubliczny rynek kapitałowy, fundusze venture capital i infrastrukturalne, a także inwesty
cjami bezpośrednimi w spółki prywatne. 

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. 

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), pocztą elektroniczną na adres: COMP- 
MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.6723 – Ferrovial/ 
Qatar Holding/CDPQ/Baker Street/BAA, 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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( 1 ) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).
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