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1. W dniu 22 maja 2015 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłosze
nie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Canada Pension Plan Investment Board („CPPIB”, 
Kanada) wraz z obecnymi spółkami dominującymi Borealis International Investment Corporation („Borealis”, Kanada) 
oraz Cheyne Walk Investment Pte Ltd, będącą spółką inwestycyjną specjalnego przeznaczenia GIC Special Investments 
Pte Ltd („GICSI”, Singapur) ostatecznie kontrolowaną przez Ministerstwo Finansów Singapuru, przejmują, w rozumieniu 
art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem 
ABP Limited („ABP”, Jersey) w drodze zakupu udziałów/akcji.

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

— w przypadku CPPIB: profesjonalna organizacja zarządzania inwestycyjnego, która inwestuje aktywa programu eme
rytalnego „Canada Pension Plan” w publiczny i niepubliczny rynek kapitałowy, obligacje, zadłużenie sektora prywat
nego oraz nieruchomości, infrastrukturę, rolnictwo i inne obszary,

— w przypadku grupy Borealis: światowy inwestor w infrastrukturę, który prowadzi na wyłączność zarządzanie infras
trukturą dla OMERS Administration Corporation (OMERS). OMERS zarządza jednym z wiodących kanadyjskich fun
duszy emerytalnych, w ramach którego prowadzi zróżnicowane, globalne portfolio akcji i obligacji oraz inwestycji 
na rynku nieruchomości, infrastruktury oraz na niepublicznym rynku kapitałowym,

— w przypadku GICSI: zarządzanie zróżnicowanym globalnym portfelem inwestycji na niepublicznym rynku kapitało
wym, inwestycji wysokiego ryzyka i inwestycji w fundusze infrastrukturalne, a także inwestycje bezpośrednie 
w przedsiębiorstwach prywatnych w imieniu rządu Singapuru,

— w przypadku for ABP (poprzednio: „Associated British Ports Holdings PLC”, Zjednoczone Królestwo): własność 
i obsługa szeregu portów w Zjednoczonym Królestwie. ABP prowadzi operacje portowe oraz świadczy powiązane 
usługi, m.in. usługi sztauerskie, na rzecz właścicieli statków i ładunków oraz innych użytkowników portu.

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.7626 – CPPIB/Borealis/GICSI/ABP, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej 
ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

Komisja Europejska
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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