
Zgłoszenie  zamiaru  koncentracji

(Sprawa  M.7260  –  CPPIB/G&M/Enagás/Tecgas)

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

(Tekst  mający  znaczenie  dla  EOG)

(2014/C  157/04)

1. W  dniu  16  maja  2014  r.,  zgodnie  z  art.  4  rozporządzenia  Rady  (WE)  nr  139/2004 (1),  Komisja  Europejska 
otrzymała  zgłoszenie  planowanej  koncentracji,  w  wyniku  której  przedsiębiorstwa  Graña  y  Montero,  S.A.A., 
z  Peru  („G&M”),  Enagás  S.A  z  Hiszpanii  („Enagás”)  i  Canada  Pension  Plan  Investment  Board  z  Kanady,  („CPPIB”) 
przejmują  wspólną  pośrednią  kontrolę  nad  przedsiębiorstwem  Tecgas  Inc.  z  Kanady  („Tecgas”)  oraz  jego  spółką 
zależną  Compañía  Operadora  de  Gas  del  Amazonas  S.A.C.  z  Peru  („COGA”)  w  drodze  zakupu  udziałów/akcji. 
Przedsiębiorstwo  Tecgas  jest  obecnie  pośrednio  własnością  CPPIB.

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

— G&M  jest  peruwiańskim  przedsiębiorstwem  z  sektora  nieruchomości  i  budownictwa,  prowadzącym  działalność 
w  4  obszarach:  (i)  prace  inżynieryjne  i  budowlane,  (ii)  zarządzanie  aktywami  z  zakresu  infrastruktury, 
(iii)  działalność  promotorska  w  obszarze  nieruchomości  mieszkalnych  i  komercyjnych,  oraz  (iv)  usługi  tech
niczne,  w  tym  usługi  dla  przemysłu  naftowego,  utrzymanie  autostrad,  eksploatacja  obiektów  użyteczności 
publicznej  oraz  usługi  dla  sektora  energii  elektrycznej,

— Enagás  jest  niezależnym  operatorem  systemu  przesyłowego,  prowadzącym  działalność  związaną  z  eksploatacją 
sieci  przesyłu  gazu  ziemnego  w  Hiszpanii,

— CPPIB  jest  profesjonalnym  podmiotem  zarządzającym  inwestycjami;  inwestuje  w  aktywa  kanadyjskiego 
programu  emerytalnego  Canada  Pension  Plan,  publiczny  i  niepubliczny  rynek  kapitałowy,  nieruchomości, 
infrastrukturę  i  inwestycje  o  stałym  dochodzie,

— Tecgas  i  COGA  prowadzą  działalność  w  zakresie  dostaw  gazu  ziemnego  i  kondensatu  gazu  ziemnego  oraz 
usług  związanych  z  eksploatacją  i  utrzymaniem  gazociągów  w  Peru.

3. Po  wstępnej  analizie  Komisja  Europejska  uznała,  że  zgłoszona  koncentracja  może  wchodzić  w  zakres 
rozporządzenia  w  sprawie  kontroli  łączenia  przedsiębiorstw.  Jednocześnie  Komisja  Europejska  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  Rady  (WE) 
nr  139/2004 (2),  sprawa  ta  może  kwalifikować  się  do  rozpatrzenia  w  ramach  procedury  określonej  w  tym 
obwieszczeniu.

4. Komisja  Europejska  zwraca  się  do  zainteresowanych  osób  trzecich  o  zgłaszanie  ewentualnych  uwag  na 
temat  planowanej  koncentracji.

Spostrzeżenia  te  muszą  dotrzeć  do  Komisji  nie  później  niż  w  ciągu  10  dni  od  daty  niniejszej  publikacji.  Można 
je  przesyłać  do  Komisji  Europejskiej  faksem  (+32  22964301),  pocztą  elektroniczną  na  adres:  COMP-MERGER-
REGISTRY@ec.europa.eu  lub  listownie,  podając  numer  referencyjny:  M.7260  –  CPPIB/G&M/Enagás/Tecgas,  na 
poniższy  adres:

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

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
(2) Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
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