
Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.7429 – Siemens/Dresser-Rand)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2015/C 17/08)

1. W dniu 9.stycznia 2015 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Siemens AG („Siemens”, Niemcy) przejmuje, w rozu
mieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia o kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem 
Dresser-Rand Group Inc. („Dresser-Rand”, Stany Zjednoczone Ameryki), w drodze zakupu akcji.

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

— przedsiębiorstwo Siemens jest niemiecką spółką akcyjną, którego główna siedziba mieści się w Monachium, Niemcy. 
Oferuje ona szeroki zakres produktów i usług w następujących obszarach biznesowych: technologie budowlane, 
fabryka cyfrowa, zarządzanie energią, opieka zdrowotna, mobilność, energia elektryczna i gaz, usługi w zakresie 
wytwarzania energii elektrycznej, przemysł przetwórczy i systemy napędowe, energia wiatrowa i odnawialne źródła 
energii, usługi finansowe.

Spółka posiada w ofercie turbiny gazowe, turbiny parowe, generatory i sprężarki. Siemens produkuje także silniki 
elektryczne,

— Dresser-Rand jest amerykańską spółką publiczną mającą siedzibę w Houston w stanie Teksas. Specjalizuje się 
w dostarczaniu klientom w sektorze ropy i gazu produktów, które mają zastosowanie w łańcuchu wartości w tym 
sektorze: wydobycie złóż ropy i gazu, produkcja tych surowców, przesyłanie ropy i gazu, LNG i jego składowanie 
oraz przetwarzanie, dystrybucja ropy i gazu oraz powiązanych produktów ubocznych.

Przedsiębiorstwo posiada w ofercie odśrodkowe i tłokowe sprężarki gazowe, małe turbiny gazowe i parowe, ekspan
dery gazu, silniki Diesla i silniki gazowe oraz powiązane panele kontroli.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia 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 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je prze
syłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub 
listownie, podając numer referencyjny: M.7429 – Siemens/Dresser-Rand, 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).
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