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1. W dniu 10 kwietnia 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004, Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji (1).

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

— Macquarie Group („Macquarie”, Australia),

— China Investment Corporation („CIC”, Chiny),

— Allianz SE („Allianz”, Niemcy),

— Dalmore Capital Limited („Dalmore”, Zjednoczone Królestwo),

— International Public Partnerships Limited („INPP”, Zjednoczone Królestwo),

— działalność National Grid w zakresie dystrybucji gazu („Cadent”, Zjednoczone Królestwo).

Przedsiębiorstwa Macquarie, CIC, Allianz, Dalmore i INPP przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Cadent.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów.

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

— Macquarie jest globalnym dostawcą usług bankowych, finansowych, doradczych, inwestycyjnych oraz usług w zakre
sie zarządzania funduszami. Macquarie kontroluje następujące przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność 
w sektorze gazu w Zjednoczonym Królestwie: (i) Corona Energy, dostarczające gaz i energię elektryczną głównie do 
klientów z sektora komercyjnego, przemysłowego i publicznego w Wielkiej Brytanii; (ii) Calon Energy, będące wła
ścicielem 3 elektrowni gazowych z cyklem kombinowanym w Wielkiej Brytanii; oraz (iii) Macquarie Energy Leasing, 
prowadzące działalność w zakresie dostarczania liczników do klientów w Wielkiej Brytanii;

— CIC, które zostało utworzone w styczniu 2015 r., specjalizuje się w inwestycjach bezpośrednich. CIC sprawuje 
wspólną kontrolę nad grupą Neptune Energy Group Limited („Neptun”), która prowadzi działalność w zakresie 
poszukiwania i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, szczególnie w regionach Morza Północnego, Afryki Pół
nocnej i Azji Południowo-Wschodniej;

— Allianz jest grupą finansową prowadzącą działalność w skali światowej w zakresie ubezpieczeń i zarządzania 
aktywami;

— Dalmore jest niezależnym przedsiębiorstwem zarządzającym funduszami, skoncentrowanym przede wszystkim na 
możliwościach inwestycyjnych o niskim poziomie ryzyka dla inwestorów instytucjonalnych w sektorze infrastruk
tury w Zjednoczonym Królestwie;

— INPP jest spółką inwestującą w infrastrukturę;

— Cadent obejmuje cztery spośród ośmiu podlegających regulacji sieci dystrybucji gazu w rejonach Wielkiej Brytanii 
obejmujących określone geograficznie terytorium świadczenia usług, tj. wschodnią część Anglii, północny Londyn, 
północno-zachodnią część Anglii oraz West Midlands. Cadent podlega obecnie wspólnej kontroli Macquarie 
i National Grid.

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.

(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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Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy 
zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9296 – Macquarie/China Investment Corporation/Allianz/Dalmore/INPP/Gas distribution business of National Grid

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 22964301

Adres pocztowy:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
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