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Energia
A Comissão Europeia aprovou, sem

Comissão aprova aquisição da Scottish Power pela Iberdrola

condições, a aquisição da Scottish

A Comissão Europeia deu luz verde à aquisição da Scottish Power plc,
uma das maiores empresas eléctricas do Reino Unido, por parte da
Iberdrola, S. A., considerando que esta operação não afecta de forma
significativa a concorrência no Espaço Económico Europeu ou em parte
substancial deste.

Power pela Iberdrola, concluindo
que esta operação não afecta de
forma significativa a concorrência
no Espaço Económico Europeu.

De acordo com a análise da Comissão, uma eventual fusão entre as duas
empresas produziria efeitos no comércio europeu de electricidade e de
licenças de emissão e na produção de electricidade no Reino Unido (já que
a Iberdrola planeia expandir a sua capacidade de produção em solo
britânico).

Contactos
João de Macedo Vitorino
jvitorino@macedovitorino.com

Todavia, a Comissão Europeia considerou que a posição combinada das
duas sociedades nesses mercados não afecta de forma significativa a
concorrência, uma vez que a sociedade que resultar desta operação
continuará a enfrentar a concorrência forte e efectiva de outros agentes do
mercado, com quotas idênticas e, nalguns casos, superiores às suas.
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Esta decisão da Comissão Europeia vai ao encontro das expectativas do
oferente, que, desde a data de lançamento da oferta pública de aquisição
(28 de Novembro de 2006), tem vindo a reunir outras autorizações
necessárias à concretização da operação (nomeadamente, junto dos
reguladores norte-americanos da energia e comunicações).
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Sem prejuízo de uma eventual análise por parte das autoridades
espanholas (em particular, da Comisión Nacional de Energía), a aprovação
da aquisição da Scottish Power pela Comissão Europeia parece prenunciar
o desfecho da operação até ao final do segundo trimestre de 2007.
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Concretizando-se, a compra da Scottish Power (avaliada em 17,2 mil
milhões de euros) permitirá à Iberdrola tornar-se na terceira maior empresa
energética europeia e na empresa líder na produção eólica.
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genérico, pelo que não deverá ser
considerada

como

profissional.

Se

aconselhamento
precisar

de

aconselhamento jurídico sobre estas
matérias

deverá

contactar

um

advogado. Caso seja nosso cliente,
pode contactar-nos por email dirigido a
um dos contactos acima referidos.
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