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1. W dniu 11 sierpnia 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Colindale Investment Private Limited („Colindale”, 
Singapur), pośrednio kontrolowane przez GIC Private Limited („GIC”, Singapur), i JLQ2 GK (JLQ2), spółka zależna The 
Goldman Sachs Group, Inc. („Goldman Sachs”, Stany Zjednoczone), przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozpo
rządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem GS Renewable Hol
dings GK („GS GSRH”), które jest w 100 % przedsiębiorstwem macierzystym przedsiębiorstwa Renewable Energy Corpo
ration („JRE”, Japonia) w drodze zakupu udziałów.

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

— w przypadku przedsiębiorstwa Colindale: instrument inwestycyjny zarządzany przez przedsiębiorstwo GIC Special 
Investments Private Limited („GICSI”); GICSI jest spółką zależną przedsiębiorstwa GIC Private Limited (wraz ze 
wszystkimi przedsiębiorstwami należącymi do grupy GIC „GIC Group”). GICSI zarządza zróżnicowanym globalnym 
portfelem inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym, inwestycji wysokiego ryzyka i inwestycji w fundusze 
infrastrukturalne, a także inwestycji bezpośrednich w przedsiębiorstwa prywatne,

— w przypadku przedsiębiorstwa Goldman Sachs: międzynarodowa bankowość inwestycyjna, papiery wartościowe 
i zarządzanie inwestycjami oraz świadczenie szeregu usług w sektorze bankowości, papierów wartościowych oraz 
inwestycji,

— w przypadku przedsiębiorstwa JRE: deweloper, właściciel i operator projektów w zakresie energii ze źródeł odna
wialnych z działalnością gospodarczą wyłącznie w Japonii.

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.8596 – Colindale/Goldman Sachs/JRE, 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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