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1. W dniu 31 sierpnia 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

— IFM Investors Pty Ltd (Australia),

— PSA International Pte Ltd B (Singapur), kontrolowane przez przedsiębiorstwo Temasek Holdings (Singapur),

— Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (Turcja).

IFM Investors Pty Ltd („IFM”) i PSA International Pte Ltd („PSA”) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporzą
dzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Mersin Uluslararası Liman 
İşletmeciliği A.Ş. („MIP”).

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

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

— w przypadku przedsiębiorstwa IFM: zarządzanie inwestycjami na całym świecie obejmującymi inwestycje w infrastruk
turę, instrumenty kapitałowe notowane na rynku regulowanym, niepubliczny rynek kapitałowy oraz instrumenty 
dłużne; siedziba w Australii. IMF pośrednio w całości należy do 28 australijskich funduszy emerytalno-rentowych 
non-profit,

— w przypadku przedsiębiorstwa PSA: globalny operator terminali przeładunkowych, głównie zajmujący się świadcze
niem usług sztauerskich w portach, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi terminali kontenerowych w zakresie 
przewozów regularnych. Siedziba PSA znajduje się w Singapurze, a przedsiębiorstwo należy do Temasek Holdings, 
państwowego funduszu majątkowego Republiki Singapuru,

— w przypadku przedsiębiorstwa MIP: operator i zarządca międzynarodowego portu w Mersinie, Turcja (Mersin Inter
national Port).

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 niektórych 
koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (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. Należy zawsze 
podawać następujący numer referencyjny:

M.8631 – IFM/PSA/Mersin

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane 
kontaktowe:

E-mail:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 229-64301

Adres pocztowy:

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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