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(1) 2009. október 14-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet ( 1 ) 4. cikke szerint bejelentést kapott 
egy tervezett összefonódásról, amely szerint a Brookfield Asset Management Inc. (a továbbiakban: Brook
field, Kanada) a tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében egyidejűleg i. kizárólagos 
irányítást szerez a jelenleg a BBI teljes irányítása alatt álló BBI Port Acquisitions (UK) Limited felett, és ii. 
részesedés vásárlása útján közös irányítást szerez a Babcock & Brown Infrastructure (a továbbiakban: BBI, 
Ausztrália) vállalkozással a Dalrymple Bay Coal Terminal (a továbbiakban: DBCT, Ausztrália) felett. 

(2) Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő: 

— a Brookfield esetében: ingatlanba, valamint energetikai és infrastrukturális vagyonba befektető globális 
vagyonkezelő, 

— a BBI esetében: infrastrukturális vagyon nemzetközi portfólióját kezelő infrastruktúra-alap, elsősorban a 
közlekedési, valamint az energiaelosztási és -átviteli ágazatban, 

— a DBCT esetében: ausztrál kikötővállalat, mely a Queensland (Ausztrália) Bowen-medence régiójában 
bányászott kokszolható, valamint erőművekben felhasználásra kerülő szenet exportál, 

— a BBI Port Acquisitions (UK) Limited esetében: a BBI leányvállalata, irányítása alá tartozik a PD Ports 
egyesült királyságbeli regionális kikötőüzemeltető és kikötői szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás. 

(3) A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás a 
139/2004/EK rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja. A Bizottság a 
139/2004/EK tanácsi rendelet ( 2 ) szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról 
szóló közleménye szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja. 

(4) A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő 
észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak. 

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a 
COMP/M.5683 – Brookfield/BBI/DBCT hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz 
faxon (+32 22964301 vagy 22967244) vagy postai úton a következő címre: 

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