
V
(Ogłoszenia)

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

KOMISJA EUROPEJSKA

Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.8592 – Centerbridge/EGPH/JV)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 273/04)

1. W dniu 10 sierpnia 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa CCP Credit Acquisition Holdings Luxco S.à.r.l. („Cen
terbridge Luxco 1”) oraz CSCP III Acquisition Luxco S.à.r.l. („Centerbridge Luxco 2”) (oba z Luksemburga), pośrednio 
kontrolowane przez szereg funduszy inwestycyjnych, zarządzanych przez podmioty powiązane z przedsiębiorstwem 
Centerbridge Partners, L.P. („Centerbridge Partners”), ostatecznie kontrolowane przez dwie osoby fizyczne i przedsiębior
stwo Enel Green Power Hellas S.A. („EGPH”, Grecja) należące do grupy Enel (Włochy) przejmują, w rozumieniu art. 3 
ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad nowo utworzonym przedsię
biorstwem będącym wspólnym przedsiębiorcą („JV”, Grecja) w drodze zakupu udziałów/akcji.

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

— przedsiębiorstwo Centerbridge Partners to spółka zajmująca się zarządzaniem inwestycjami, która koncentruje się 
głównie na możliwościach inwestycyjnych na niepublicznym rynku kapitałowym i w trudnych sytuacjach,

— EGPH jest podmiotem kontrolowanym przez grupę ENEL, przy czym ostateczną spółką dominującą grupy jest Enel 
S.p.A. Grupa ENEL jest włoskim wielonarodowym podmiotem działającym w sektorze wytwarzania i dystrybucji 
elektryczności i gazu na terenie EOG i na całym świecie,

— przedsiębiorstwo JV jeszcze nie prowadzi działalności gospodarczej. Jego celem jest budowa siedmiu farm wiatro
wych w Kafireas (Euboea) w Grecji.

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 obwieszczeniu.

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.8592 – Centerbridge/EGPH/JV, na poniższy adres:

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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