
Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa nr M.7368 – Riverstone/Carlyle/Hestya/HES)

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

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2014/C 258/10)

1. W dniu 30 lipca 2014 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja Europejska otrzy
mała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której fundusze zarządzane przez jednostki powiązane Riverstone 
Holdings LLC („Riverstone”, Stany Zjednoczone) oraz fundusze zarządzane przez jednostki powiązane Carlyle Group 
(„Carlyle”, Stany Zjednoczone) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia 
przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad H.E.S. Beheer N.V. („HES”, Niderlandy) poprzez Hestya Energy B.V. („Hestya”, 
Niderlandy) w drodze oferty publicznej ogłoszonej dnia 17 lipca 2014 r.

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

— w przypadku przedsiębiorstwa Riverstone – dokonywanie inwestycji głównie w sektorze energetyki,

— w przypadku przedsiębiorstwa Carlyle – zarządzanie aktywami alternatywnymi w skali światowej,

— w przypadku przedsiębiorstwa Hestya – rozwój europejskich terminali dla suchych i ciekłych ładunków masowych,

— w przypadku przedsiębiorstwa HES – spółka dominującą w stosunku do spółek prowadzących działalność opera
cyjną w zakresie usług logistycznych w portach. Jej główna działalność obejmuje dokowanie wraz z załadunkiem 
suchych i ciekłych produktów masowych na statki morskie, kabotażowce, lichtugi, pociągi i samochody ciężarowe 
oraz rozładunkiem tych produktów z wspomnianych statków i pojazdów, a także składowanie na dużą skalę na 
otwartym powietrzu i pod pokryciem.

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. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji Europejskiej w sprawie uproszczonej pro
cedury 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 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 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.7368 – Riverstone/Carlyle/Hestya/HES, 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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