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1. W dniu 23 marca 2015 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa MVV Energie AG (MVV, Niemcy), BayWa r.e. rene
wable energies GmbH (BayWa r.e., Niemcy), GlenDimplex Ltd. (GlenDimplex, Irlandia) i GreenCom Networks AG 
(GreenCom, Niemcy) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsię
biorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem BEEGY GmbH (BEEGY, Niemcy) w drodze zakupu udziałów.

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

— w przypadku MVV Energie: wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu i wody, spalanie 
odpadów, zarządzanie elektrowniami wiatrowymi oraz wytwórniami biogazu i biomasy w Niemczech,

— w przypadku BayWa r.e.: działalność w zakresie energii słonecznej i wiatrowej, biomasy, energii geotermicznej, 
w szczególności opracowywanie projektów, wykonawstwo „pod klucz”, finansowanie typu project finance, handel sys
temami fotowoltaicznymi – częściami składowymi, systemami montażowymi, systemami magazynowania i osprzę
tem; stanowi część przedsiębiorstwa BayWa AG, które prowadzi obrót produktami rolnymi, materiałami budowla
nymi, produktami energetycznymi i powiązanymi z nimi usługami,

— w przypadku GlenDimplex: produkcja elektrycznych systemów ciepłowniczych i chłodniczych,

— w przypadku GreenCom: firma świadcząca usługi konsultingowe i zajmująca się tworzeniem oprogramowania, spe
cjalizująca się w opracowywaniu kompleksowego oprogramowania służącego do zdecentralizowanego zarządzania 
energią,

— w przypadku BEEGY: prowadzi działalność w zakresie zdecentralizowanego zarządzania energią jako dostawca usług 
energetycznych oferujący zintegrowane zarządzanie i usługi, oraz w zakresie dystrybucji systemów fotowoltaicznych, 
systemów montażowych i systemów magazynowania.

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.7522 – MVV/BayWa r.e./GlenDimplex/GreenCom/BEEGY, na poniższy 
adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Brussels
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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