
Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.4376 — Dresdner Bank/Gazprombank/JV)

Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(2006/C 290/07)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

1. W dniu 22 listopada 2006 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1) Komisja
otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Dresdner Bank AG
(„Dresdner Bank”, Niemcy), należący do grupy Allianz, („Allianz”, Niemcy) i Joint-Stock Bank of the Gas
Industry („Gazprombank”, Rosja), należący do grupy Gazprom, („Gazprom”, Rosja) przejmują w rozu-
mieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Carbon Trade &
Finance S.A („CTF”, Luksemburg) w drodze zakupu akcji w nowo utworzonej spółce stanowiącej wspólne
przedsiębiorstwo (joint venture).

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

— w przypadku Dresdner Bank: pełen zakres usług bankowych i finansowych, łącznie z handlem unij-
nymi uprawnieniami do emisji CO2,

— w przypadku Gazprombank: pełen zakres usług bankowych i finansowych;

— w przypadku CTF: inwestycje w podstawowe projekty generujące uprawnienia do emisji CO2 (uzgod-
nienia z Kioto) w celu ich udostępnienia na rynku wtórnym.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporzą-
dzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo podjęcia ostatecznej decyzji w tej
kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie procedury uproszczonej stoso-
wanej do niektórych koncentracji zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta kwali-
fikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

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

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publi-
kacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie,
podając numer referencyjny: COMP/M.4376 — Dresdner Bank/Gazprombank/JV, na poniższy adres
Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel
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