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1. W dniu 19 września 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała 
zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Greenergy International Limited („Greenergy”, 
Zjednoczone Królestwo), ostatecznie kontrolowane przez przedsiębiorstwo Brookfield Asset Management Inc. („Brook
field”, Kanada), przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, 
wyłączną kontrolę nad przedsiębiorstwem Inver Energy Limited („Inver”, Irlandia) w drodze zakupu udziałów.

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

— Greenergy prowadzi działalność w zakresie przywozu, magazynowania, mieszania i przewozu paliw otrzymanych 
w wyniku rafinacji ropy naftowej na rzecz klientów hurtowych w Zjednoczonym Królestwie i jest tam największym 
dostawcą paliw stosowanych w transporcie drogowym. Zajmuje się też produkcją biopaliw i ich mieszanek; przedsię
biorstwo Greenergy jest ostatecznie kontrolowane przez spółkę Brookfield, która zarządza aktywami na całym 
świecie,

— Inver jest niezależnym importerem i dystrybutorem szerokiej gamy produktów paliwowych głównie w Irlandii, gdzie 
prowadzi kilka stacji paliw ze sprzedażą detaliczną. W Zjednoczonym Królestwie Inver jest operatorem terminalu 
w Cardiff obsługującego przywóz paliw, z którego realizuje dostawy oleju opałowego, oleju napędowego i nafty.

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.

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.8601 – Greenergy/Inver, 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).
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