
V
(Ogłoszenia)

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

KOMISJA EUROPEJSKA

Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.8056 – EPH/PPF Investments/Vattenfall Generation/Vattenfall Mining)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 311/03)

1. W dniu 18 sierpnia 2016 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłosze
nie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Energetický a průmyslový holding, a.s. („EPH”, Republika 
Czeska) i PPF Investments Ltd. („PPF”, Jersey) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli 
łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwami Vattenfall Europe Generation AG („Vattenfall-G”, 
Niemcy) i Vattenfall Europe Mining Aktiengesellschaft („Vattenfall-M”, Niemcy) w drodze zakupu udziałów/akcji.

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

— w przypadku przedsiębiorstwa EPH: EPH jest spółką holdingową prowadzącą działalność w zakresie wydobywania 
węgla kamiennego, produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, w tym 
również w zakresie dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej, a także dostaw gazu. Spółka ta prowadzi działalność, 
za pośrednictwem spółek zależnych, głównie w Republice Czeskiej, na Słowacji, w Niemczech, we Włoszech, 
w Polsce, na Węgrzech i w Zjednoczonym Królestwie,

— w przypadku przedsiębiorstwa PPF Investments: jest ono międzynarodową grupą prowadzącą działalność inwesty
cyjną na niepublicznym rynku kapitałowym, skupiającą się zwłaszcza na państwach o gospodarce przejściowej 
w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w Azji,

— w przypadku przedsiębiorstwa Vattenfall-G: głównym przedmiotem jego działalności jest produkcja energii elek
trycznej. Obecnie jedynym właścicielem Vattenfall-G jest spółka sprzedająca – Vattenfall GmbH z Niemiec,

— w przypadku przedsiębiorstwa Vattenfall-M: głównym przedmiotem jego działalności jest wydobywanie węgla bru
natnego w regionie łużyckim we wschodnich Niemczech i dostarczanie wydobytego węgla do należących do grupy 
elektrowni opalanych węglem brunatnym i zakładów rafinacji. Obecnie jedynym właścicielem Vattenfall-G jest 
spółka sprzedająca – Vattenfall GmbH z Niemiec.

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.8056 – EPH/PPF Investments/Vattenfall Generation/Vattenfall Mining, 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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