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1. W dniu 8 sierpnia 2008 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzy-
mała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Centrex Europe Energy & Gas
AG (Austria), należące do grupy Centrex Group Holding Ltd („Centrex”, Cypr), kontrolowane przez Bank for
Foreign Trade of the Russian Federation, ZMB GmbH („ZMB”, Niemcy), kontrolowane przez OAO Gazprom
(„Gazprom”, Rosja), oraz przedsiębiorstwo Enìa SpA („Enìa”, Włochy) przejmują w rozumieniu art. 3 ust. 1
lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Enìa Energia SpA („Enìa Energia”,
Włochy), obecnie będącym w całości własnością Enìa, oraz nad przedsiębiorstwem SPV JV (Włochy), spółką
pośredniczącą stanowiącą wspólne przedsiębiorstwo w drodze zakupu udziałów i wniesienia wkładów.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

— w przypadku przedsiębiorstwa Centrex: rozwój i użytkowanie zakładów wytwarzających energię głównie
w UE i Wspólnocie Niepodległych Państw,

— w przypadku przedsiębiorstwa Gazprom: wydobycie, wytwarzanie, transport, rafinacja i obrót gazem
ziemnym i produktami petrochemicznymi,

— w przypadku przedsiębiorstwa Enìa: dostawa energii elektrycznej i gazu, dystrybucja wody, gospodaro-
wanie ściekami i odpadami komunalnymi, ogrzewanie komunalne i związane z tym usługi w gminach
miejskich: Parma, Piacenza i Reggio Emilia,

— w przypadku przedsiębiorstwa Enìa Energia: prowadząca handel energią spółka zależna przedsiębiorstwa
Enìa, zajmująca się dostawą gazu i energii elektrycznej,

— w przypadku przedsiębiorstwa SPV JV: zakup i import gazu oraz jego sprzedaż odbiorcom przemy-
słowym i innym przedsiębiorstwom handlowym.

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. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie,
podając numer referencyjny: COMP/M.5183 — Centrex/ZMB/Enìa/JV, na poniższy adres Dyrekcji
Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:
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