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1. W dniu 13 sierpnia 2015 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1) Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Kuwait Investment Authority („KIA”) (Kuwejt), za 
pośrednictwem swojej spółki zależnej Wren House Infrastructure Management Ltd. („Wren House”) (Zjednoczone Króle
stwo) będącej w całości jego własnością, oraz Gas Natural SDG, S.A. („GNF”) (Hiszpania) przejmują, w rozumieniu art. 3 
ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem 
Global Power Generation S.A.U. (dawnej Gas Natural Electricidad SDG, S.A.U. („GPG”) (Hiszpania)) w drodze zakupu 
akcji.

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

— w przypadku przedsiębiorstwa KIA: KIA zarządza państwowymi funduszami majątkowymi w imieniu i na rzecz 
Państwa Kuwejt; zarządzanie to obejmuje inwestycje w infrastrukturę oraz innego rodzaju aktywa,

— w przypadku przedsiębiorstwa GNF: spółka holdingowa znaczącej grupy spółek prowadzących działalność w zakre
sie wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej oraz dystrybucji gazu ziemnego i obrotu tym surowcem, zarówno 
w Hiszpanii, jak i na rynku międzynarodowym,

— w przypadku przedsiębiorstwa GPG: GPG jest właścicielem różnego rodzaju infrastruktury i związanych z nią insta
lacji do wytwarzania energii w oparciu o technologie wykorzystujące węgiel, gaz, energię wodną, energię wiatrową, 
słoneczną oraz termiczną, a także zajmuje się eksploatacją tej infrastruktury i tych instalacji. GPG świadczy także 
usługi inżynieryjne oraz usługi w zakresie obsługi i konserwacji/utrzymania (w tym usługi pomocnicze w zakresie 
wsparcia) zarówno na rzecz zakładów produkcji energii kontrolowanych przez grupę GNF, jak i zakładów produkcji 
energii eksploatowanych przez osoby trzecie.

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.7633 – KIA/GNF/GPG, 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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