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KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

EURÓPSKA KOMISIA
Predbežné oznámenie o koncentrácii
(Vec M.8575 – OTPP/AIMCo/Borealis/KIA/LCY)
Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu
(Text s významom pre EHP)

(2017/C 234/05)
1. Komisii bolo 13. júla 2017 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľa
nej koncentrácii, ktorou podniky Ontario Teachers' Pension Plan Board („OTPP“, Kanada), Alberta Investment Manage
ment Corporation („AIMCo“, Kanada), Borealis European Holdings („Borealis“, Holandsko) a Kuwait Investment
Authority („KIA“, Kuvajt) získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad
podnikom London City Airport („LCY“, Spojené kráľovstvo) zmenou akcionárskej dohody týkajúcej sa LCY.
2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

— OTPP: správa dôchodkových dávok a investícií do aktív v rámci dôchodkového fondu pre približne 318 000 učiteľov
(aktívnych i na dôchodku) v kanadskej provincii Ontario,
— AIMCo: inštitucionálny investičný manažér,
— Borealis: vo vlastníctve podniku Ontario Municipal Employees Retirement System Administration Corporation
(OMERS) a jeho výhradný manažér infraštruktúry, ktorý spravuje diverzifikované globálne portfólio akcií a dlhopisov,
ako aj investície v oblasti nehnuteľností, infraštruktúry a súkromného kapitálu pre vyše 470 000 zamestnancov (aktív
nych i na dôchodku) v mene približne 1 000 zamestnávateľov v kanadskej provincii Ontario,
— KIA: globálny investor s investíciami do všetkých hlavných zemepisných oblastí a kategórií aktív (akcie, produkty
s pevným výnosom, štátne dlhopisy, súkromný kapitál a nehnuteľnosti),
— LCY: komerčné letisko v Londýne.
3. Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia
domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách. V súlade s oznámením
Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je
potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.
4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je
možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou
s uvedením referenčného čísla M.8575 – OTPP/AIMCo/Borealis/KIA/LCY na túto adresu:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).
(2) Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.

