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1. W  dniu  27  czerwca  2014  r.,  zgodnie  z  art.  4  rozporządzenia  Rady  (WE)  nr  139/2004 (1),  Komisja  otrzy
mała  zgłoszenie  planowanej  koncentracji,  w  wyniku  której  przedsiębiorstwo  Siemens  AG  („Siemens”,  Niemcy) 
przejmuje,  w  rozumieniu  art.  3  ust.  1  lit.  b)  rozporządzenia  w  sprawie  kontroli  łączenia  przedsiębiorstw:  (i) 
wyłączną  kontrolę  nad  częścią  Rolls-Royce  plc  („Rolls-Royce”,  Wielka  Brytania),  tj.  oddziałem 
Rolls-Royce’a  zajmującym  się  turbinami  gazowymi  pochodzenia  lotniczego  (ADGT),  oddziałem 
Rolls-Royce’a  zajmującym  się  sprężarkami  oraz  oddziałem  Rolls-Royce’a  odpowiedzialnym  za  obsługę  posprze
dażną  (razem  „połączone  oddziały  ADGT  Rolls-Royce’a”);  oraz  (ii)  należące  do  Rolls-Royce’a  50 %  udziałów 
w  przedsiębiorstwie  Rolls  Wood  Group  Limited  („RWG”)  (a  co  za  tym  idzie,  wspólną  kontrolę  nad  nim),  stano
wiącym  obecnie  spółkę  joint-venture  utworzoną  przez  Rolls-Royce’a  i  John  Wood  Group  plc  („WG”,  Wielka  Bry
tania),  w  drodze  zakupu  udziałów  i  zakupu  aktywów.

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

— w  przypadku  przedsiębiorstwa  Siemens:  energia,  opieka  zdrowotna,  przemysł,  infrastruktura  i  miasta,  działal
ność  międzysektorowa  i  usługi  finansowe  oraz  sektory  nieruchomości.  Oddział  Siemensa  zajmujący  się  prze
mysłowymi  turbinami  gazowymi  stanowi  część  działów  sektora  energetycznego  związanych  z  wytwarzaniem 
energii  i  usługami  energetycznymi.  Firma  jest  obecna  w  szeregu  państw  europejskich,

— do  połączonych  oddziałów  ADGT  Rolls-Royce’a  należą:  (i)  oddział  Rolls-Royce’a  zajmujący  się  turbinami 
gazowymi  pochodzenia  lotniczego  (ADGT),  do  którego  zadań  należy  projektowanie,  produkcja,  sprzedaż 
i  montaż  turbin  gazowych  pochodzenia  lotniczego;  (ii)  oddział  Rolls-Royce’a  zajmujący  się  sprężarkami,  do 
którego  zadań  należy  projektowanie,  produkcja,  sprzedaż  i  montaż  sprężarek  sprzedawanych  przez 
Rolls-Royce’a  w  połączeniu  z  jego  turbinami  gazowymi  pochodzenia  lotniczego;  oraz  (iii)  oddział  usługowy 
Rolls-Royce’a,  odpowiedzialny  za  obsługę  posprzedażną  operatorów  i  klientów  w  zakresie  zamontowanych 
turbin  gazowych  pochodzenia  lotniczego  oraz  sprężarek,

— RWG,  spółka  joint  venture  utworzona  przez  Rolls-Royce  i  WG.  Przedsiębiorstwo  zapewnia  konserwację, 
naprawy  i  remonty  niektórych  turbin  gazowych  pochodzenia  lotniczego  oraz  sprężarek  marki  Rolls-Royce,

— WG  jest  przedsiębiorstwem  z  branży  usług  energetycznych,  zapewniającym  usługi  z  zakresu  inżynierii,  wspar
cia  produkcji,  zarządzania  konserwacją  oraz  remontów  i  napraw  przemysłowych  turbin  gazowych  dla  prze
mysłu  naftowego  i  gazowego  oraz  przemysłu  energetycznego  na  całym  świecie.

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  zwraca  się  do  zainteresowanych  osób  trzecich  o  zgłaszanie  ewentualnych  uwag  na  temat  planowa
nej  koncentracji.

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
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Komisja  musi  otrzymać  takie  uwagi  w  nieprzekraczalnym  terminie  dziesięciu  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.7284  –  Siemens/John 
Wood  Group/Rolls-Royce  Combined  ADGT  Business/RWG,  na  poniższy  adres  Dyrekcji  Generalnej  ds.  Konkuren
cji  Komisji  Europejskiej:

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