
POSTĘPOWANIA  ZWIĄZANE  Z  REALIZACJĄ  POLITYKI  KONKURENCJI

KOMISJA EUROPEJSKA

Zgłoszenie  zamiaru  koncentracji

(Sprawa  M.7228  –  Centrica/Bord  Gáis  Energy)

(Tekst  mający  znaczenie  dla  EOG)

(2014/C  145/09)

1. W  dniu  5  maja  2014  r.,  zgodnie  z  art.  4  rozporządzenia  Rady  (WE)  nr  139/2004 (1),  Komisja  Europejska 
otrzymała  zgłoszenie  planowanej  koncentracji,  w  wyniku  której  przedsiębiorstwo  Centrica  plc.  (Centrica)  ze 
Zjednoczonego  Królestwa  przejmie,  w  rozumieniu  art.  3  ust.  1  lit.  b)  rozporządzenia  w  sprawie  kontroli 
łączenia  przedsiębiorstw,  kontrolę  nad  całością  przedsiębiorstwa  Bord  Gáis  Energy  Limited  (BGE)  z  Irlandii,  spółki 
zależnej  w  całości  należącej  do  przedsiębiorstwa  Bord  Gáis  Éireann  z  Irlandii,  w  drodze  zakupu  udziałów.

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

— w  przypadku  przedsiębiorstwa  Centrica:  zintegrowane  przedsiębiorstwo  energetyczne  zajmujące  się  wytwarza
niem,  pozyskiwaniem  i  dostarczaniem  gazu  i  energii  elektrycznej  dla  mieszkańców  i  klientów  instytucjonal
nych  na  terenie  Zjednoczonego  Królestwa  i  Ameryki  Północnej,

— w  przypadku  przedsiębiorstwa  BGE:  spółka  zależna  w  całości  należąca  do  przedsiębiorstwa  Bord  Gáis 
Éireann,  prowadzi  działalność  w  zakresie  zakupu  i  dostawy  gazu  i  energii  elektrycznej  dla  mieszkańców 
i  klientów  instytucjonalnych  na  terenie  Republiki  Irlandzkiej.

3. Po  wstępnej  analizie  Komisja  uznała,  że  zgłoszona  transakcja  może  wchodzić  w  zakres  rozporządzenia 
w  sprawie  kontroli  łączenia  przedsiębiorstw.  Jednocześnie  Komisja  Europejska  zastrzega  sobie  prawo  do  podjęcia 
ostatecznej  decyzji  w  tej  kwestii.

4. Komisja  zaprasza  zainteresowane  strony  trzecie  do  przedłożenia  jej  ewentualnych  uwag  o  planowanej 
koncentracji.

Spostrzeżenia  te  muszą  dotrzeć  do  Komisji  nie  później  niż  w  ciągu  10  dni  od  daty  niniejszej  publikacji.  Można 
je  przesyłać  do  Komisji  faksem  (+32  22964301),  pocztą  elektroniczną  na  adres:  COMP-MERGER-
REGISTRY@ec.europa.eu  lub  listownie,  podając  numer  referencyjny:  M.7228  –  Centrica/Bord  Gáis  Energy,  na 
poniższy  adres:

Komisja  Europejska
Directorate-General  for  Competition
Merger  Registry
1049  Bruxelles/Brussels
BELGIQUE/BELGIË

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
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