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1. W dniu 14 kwietnia 2021 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłosze
nie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

— The Blackstone Group Inc. („Blackstone”, Stany Zjednoczone),

— Global Infrastructure Partners („GIP”, Stany Zjednoczone),

— Cascade Investment, L.L.C. („Cascade”, Stany Zjednoczone),

— Signature Aviation plc („Signature”, Zjednoczone Królestwo).

Przedsiębiorstwa Blackstone, GIP i Cascade przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli 
łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Signature.

Koncentracja dokonywana jest w drodze oferty publicznej ogłoszonej dnia 5 lutego 2021 r.

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

— w przypadku Blackstone: podmiot zarządzający aktywami na całym świecie, inwestujący w aktywa różnego rodzaju, na 
przykład inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym, nieruchomości, dług publiczny i kapitał własny, kapitał 
wzrostu i fundusze wtórne,

— w przypadku GIP: niezależny inwestor infrastrukturalny skoncentrowany na sektorach transportu, energii, odpadów 
i wody. Do klientów GIP należą globalne fundusze emerytalno-rentowe, państwowe fundusze majątkowe i inni inwesto
rzy,

— w przypadku Cascade: prywatny podmiot inwestujący, który zarządza aktywami Williama H. Gatesa III. Cascade pro
wadzi działalność głównie w Ameryce Północnej,

— w przypadku Signature: operator globalnej stałej sieci operacyjnej dla osób podróżujących służbowo i innych podróż
nych, świadczący usługi premium w zakresie wsparcia lotu, w tym usługi paliwowe i inne niż paliwowe, obsługę 
naziemną i wsparcie związane z lotem dla pasażerów, załogi i statków powietrznych. Signature świadczy również 
usługi naprawy i remontu silników i podzespołów w Stanach Zjednoczonych, Zjednoczonym Królestwie, Ameryce 
Południowej i Azji, które to usługi zgodziło się sprzedać stronie trzeciej.

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 koncen
tracji.

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

M.10200 — Blackstone/GIP/Cascade/Signature

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

Email: 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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