
Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.4164 – Ferrovial/Quebec/GIC/BAA)

(2006/C 95/06)

(EGT vonatkozású szöveg)

1. 2006. április 11-én a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikkének megfelelően bejelentés érkezett a
Bizottsághoz egy tervezett összefonódásról, amely által a Ferrovial Infraestructuras S.A. (a továbbiakban:
„Ferrovial”, Spanyolország) – a Grupo Ferrovial S.A. (Spanyolország) száz százalékos tulajdonában lévő
leányvállalata –, a Caisse de dépôt et placement de Québec (a továbbiakban „Québec”, Kanada) és a GIC
csoporthoz tartozó GIC Special Investments Pte Ltd (a továbbiakban: „GIC”, Szingapúr) a tanácsi rendelet 3.
cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a 2006. március 17-én bejelentett nyilvános ajánlat által közös
ellenőrzést szerez a BAA plc (a továbbiakban: „BAA”, Egyesült Királyság) vállalkozás egésze felett.

2. Az érintett vállalkozások gazdasági tevékenységei a következők:

– Ferrovial: a Grupo Ferrovial S.A. részeként repülőtéri igazgatási és infrastrukturális szolgáltatások nyúj-
tása, többek között az egyesült királysági Belfast City és Bristol repülőtereken;

– Québec: állami és magánynyugdíj-, valamint biztosítási alapok;

– GIC: sajáttőke-, kockázatitőke- és infrastrukturális alapok, valamint magánvállalkozásokba történő
közvetlen befektetések;

– BAA: repülőtéri igazgatási és infrastrukturális szolgáltatások nyújtása, többek között az egyesült király-
sági London Heathrow, London Gatwick, London Stansted, Southampton, Glasgow, Edinburgh és Aber-
deen repülőtereken.

3. A Bizottság az előzetes vizsgálat alapján úgy ítéli meg, hogy a bejelentett ügylet a 139/2004/EK ren-
delet hatálya alá tartozhat. A végső döntés jogát azonban fenntartja a kérdésben.

4. A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy a tervezett összefonódással kapcsolatos eset-
leges észrevételeiket juttassák el a Bizottsághoz.

Az észrevételeknek e közzététel megjelenését követő 10 napon belül meg kell érkezniük a Bizottsághoz.
Az észrevételeket a COMP/M.4164 – Ferrovial/Quebec/GIC/BAA hivatkozási szám feltüntetése mellett
faxon (fax: (32-2) 296 43 01 vagy 296 72 44) vagy postán lehet eljuttatni a Bizottsághoz az alábbi címre:

European Commission (Európai Bizottság)
Directorate-General for Competition (Versenypolitikai Főigazgatóság)
Merger Registry (Fúziós Hivatal)
J-70
B-1049 Brussels (Brüsszel)
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