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1. W dniu 2 czerwca 2005 r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, dokonane na
podstawie art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), zgodnie z którym przedsiębiorstwo E.ON
Ruhrgas International AG („ERI”) należące do grupy E.ON AG group („E.ON”, Niemcy) nabywa kontrolę
nad całością przedsiębiorstwa MOL Földgázellátó Rt („WMT”, Węgry) oraz MOL Földgáztároló Rt („MOL
Storage”, Węgry), obecnie w całości kontrolowanego przez MOL Hungarian Oil and Gas Plc („MOL”,
Węgry) w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu akcji. ERI doko-
nuje również zakupu posiadanych akcji przez MOL's w Panrusgáz Magyar-Orosz Gázipari Rt („Panrusgáz”,
Węgry), spółce stanowiącej joint venture między OAO Gazprom (Rosja) i MOL.

2. Dziedziny działalności gospodarczej zainteresowanych przedsiębiorstw są następujące:

— przedsiębiorstwo E.ON: przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dostawą elektryczności i gazu na
obszarze całej Europy i Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz inna powiązana działalność,

— przedsiębiorstwo MOL: przedsiębiorstwo rafineryjne oraz gazowe głównie aktywne na Węgrzech,

— przedsiębiorstwo WMT: hurtownik materiałów użyteczności publicznej oraz handlowiec gazem,

— przedsiębiorstwo MOL Storage: właściciel i operator gazowniczych urządzeń magazynowych na
Węgrzech,

— przedsiębiorstwo Panrusgáz: zakup gazu od Gazexport/Gazprom i sprzedaż gazu dla WMT.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do ostatecznej decyzji w
tej kwestii, iż zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres zastosowania rozporządzenia (WE)
nr 139/2004.

4. Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej
koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji.
Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub
listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.3696 — E.ON/MOL, na adres:

European Commission
Directorate-General for Competition,
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel
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(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.


