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1. W dniu 13 lutego 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo General Electric Company („GE”, Stany Zjednoczone) 
przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kon
trolę nad przedsiębiorstwem LM Wind Power Holding A/S („LM”, Dania) w drodze zakupu udziałów. Ten sam zamiar 
koncentracji zgłoszono już Komisji w dniu 11 stycznia 2017 r., ale zgłoszenie zostało wycofane w dniu 2 lutego 
2017 r.

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

— GE to międzynarodowa firma produkcyjna, technologiczna i usługowa, składająca się z kilku jednostek gospodar
czych, z których każda ma własne działy. Jednostka GE prowadząca działalność w zakresie energii odnawialnych 
zajmuje się produkcją i dystrybucją na całym świecie turbin wiatrowych do wykorzystania na lądzie i morzu. Zaj
muje się także serwisem takich turbin, głównie we własnych instalacjach,

— LM zajmuje się projektowaniem, testowaniem, produkcją i dystrybucją śmigieł do turbin wiatrowych na terenie EOG 
i na całym świecie.

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.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 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.8283 – General Electric Company/LM Wind Power Holding na poniższy adres 
Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

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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