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1. W dniu 11 października 2016 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała 
zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Platinum Equity Group („Platinum”, Stany Zjed
noczone Ameryki) przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsię
biorstw wyłączną kontrolę nad przedsiębiorstwem Emerson Network Power Business („ENP”, Stany Zjednoczone Ame
ryki) w drodze zakupu udziałów i aktywów.

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

— specjalizacją Platinum jest łączenie, przejmowanie i prowadzenie przedsiębiorstw świadczących usługi i dostarczają
cych rozwiązania dla klientów w wielu sektorach, w tym w dziedzinie technologii informacyjnej, telekomunikacji, 
logistyki, usług metalurgicznych, wytwórstwa i dystrybucji,

— ENP prowadzi działalność na skalę światową w zakresie dostarczania produktów w dziedzinie zarządzania energią 
elektryczną i termalną oraz infrastrukturą i usług powiązanych. Produkty w dziedzinie zarządzania energią elek
tryczną obejmują krytyczne systemy zasilania i systemy nieprzerwanego zasilania. Produkty w dziedzinie zarządza
nia energią termalną zapewniają energooszczędne, niezawodne i efektywne pod względem kosztów zarządzanie 
warunkami środowiska w obiektach krytycznych. Zarządzanie infrastrukturą i rozwiązania infrastrukturalne składają 
się z kompleksowych systemów zarządzania zasobami infrastrukturalnymi centrów danych i obejmują zarówno 
oprogramowanie, jak i urządzenia IT.

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 139/20042 (2) sprawa ta może kwalifikować się do 
rozpatrzenia 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 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.8200 – Platinum Equity Group/Emerson Network Power Business, 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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