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1. W dniu 4 marca 2015 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłosze
nie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Global Infrastructure Management, LLC ze Stanów Zjed
noczonych („GIP”), działające poprzez swój fundusz Global Infrastructure Partners II, oraz przedsiębiorstwo ACS, Servi
cios, Comunicaciones y Energía, S.L. z Hiszpanii („ACS”) przejmą, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozpo
rządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem DevCo spółka z ogra
niczoną odpowiedzialnością („DevCo”, Hiszpania) w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce będącej wspól
nym przedsiębiorcą.

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

— GIP jest niezależnym zarządcą funduszu inwestycji infrastrukturalnych. Fundusze kapitałowe GIP są inwestowane 
w wysokiej jakości aktywa infrastrukturalne w sektorach energetycznym, transportowym i wodnym/ściekowym. Fun
dusze GIP są lokowane w inwestycje kapitałowe i powiązane w aktywa infrastrukturalne i aktywa związane z akty
wami infrastrukturalnymi w sektorach transportowym, energetycznym, wodnym, ściekowym i sektorach innych 
usług publicznych,

— ACS świadczy szeroką gamę usług w zakresie inżynierii stosowanej związanych z rozwojem, budową, utrzymaniem 
i eksploatacją instalacji energetycznych w następujących obszarach: infrastruktury energetyczne, naftowe i gazowe, 
uzdatniania wody, hydroelektryczne, przemysłowe i mobilności,

— DevCo będzie prowadzić działalność w zakresie rozwoju, budowy i eksploatacji aktywów związanych z energią 
odnawialną.

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. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania nie
których koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do roz
patrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

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.7539 – GIP II/ACS/DevCo, 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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