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1. W dniu 30 maja 2008 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzy-
mała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa BHP Billiton plc (Zjednoczone
Królestwo) i BHP Billiton Limited (Australia) (określane razem jako „BHP Billiton”) przejmują w rozumieniu
art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Rio Tinto plc (Zjednoczone
Królestwo) i Rio Tinto Limited (Australia) (określane razem jako „Rio Tinto”) w drodze warunkowej oferty
zakupu całości akcji.

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

— w przypadku BHP Billiton: ogólnoświatowe przedsiębiorstwo wydobywcze, którego działalność polega
na wydobyciu rudy żelaza, węgla metalurgicznego i energetycznego, aluminium, miedzi, uranu,
diamentów, innych metali nieszlachetnych (w tym ołowiu, cynku, złota, molibdenu i srebra), produktów
specjalnych (w tym piasków mineralnych), manganu, ropy naftowej i surowców do produkcji stali
nierdzewnej (w tym niklu i kobaltu),

— w przypadku Rio Tinto: ogólnoświatowe przedsiębiorstwo wydobywcze, którego działalność polega na
wydobyciu rudy żelaza, węgla metalurgicznego i energetycznego, aluminium, miedzi, uranu, diamentów,
a także innych metali nieszlachetnych i surowców mineralnych (w tym boranu, piasków mineralnych,
soli i talku).

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporzą-
dzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej
kwestii.

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. Uwagi można przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie
z dopiskiem zawierającym numer referencyjny: COMP/M.4985 — BHP Billiton/Rio Tinto 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.


