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1. W dniu 30 listopada 2021 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłosze
nie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

— Global Infrastructure Management, LLC („GIP”, Stany Zjednoczone),

— Meridiam SAS („Meridiam”, Francja),

— Suez S.A. („Suez”, Francja).

GIP i Meridiam zamierzają przejąć wspólną kontrolę nad częścią działalności Suez („Nouveau Suez” lub „podmiot doce
lowy”) w sektorze gospodarki wodnej i gospodarki odpadami zarówno we Francji, jak i poza jej granicami.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji i aktywów.

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

— GIP jest niezależnym zarządcą funduszu inwestycji infrastrukturalnych z siedzibą w Nowym Jorku. GIP zarządza akty
wami skoncentrowanymi w sektorach transportu, energii, odpadów i gospodarki wodnej. Klientami GIP są głównie fun
dusze emerytalne, państwowe fundusze majątkowe i inni inwestorzy.

— Meridiam jest francuskim inwestorem długoterminowym inwestującym w infrastrukturę. Spółka prowadzi działalność 
w dziedzinie transportu, środowiska, infrastruktury społecznej i energii w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce 
Południowej i Afryce.

— Suez S.A. jest spółką notowaną na giełdzie we Francji, która prowadzi działalność głównie w zakresie gospodarki wod
nej, recyklingu, oczyszczania ścieków, rozwoju obszarów miejskich i gospodarki odpadami. New Suez jest częścią dzia
łalności Suez w sektorach gospodarki wodnej, odpadów innych niż niebezpieczne i oczyszczania miast we Francji, 
Włoszech, Republice Czeskiej, Polsce, Afryce, Azji i Australii.

3. Po wstępnej analizie Komisja Europejska uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia 
w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja Europejska zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecz
nej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji Europejskiej w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania 
niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do roz
patrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

(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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4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncen
tracji.

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

M.10396 – GIP / MERIDIAM / NEW SUEZ

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

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

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