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1. W dniu 27 stycznia 2010 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1 ), Komisja 
otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Motor Oil (Hellas) Corinth 
Refineries S.A. („MOH”, Grecja) przejmuje równocześnie w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw: (i) wyłączną kontrolę nad przedsiębiorstwami: a) Shell Gas 
Commercial and Industrial Societe Anonyme of Gas („The LPG Company”, Grecja); oraz b) Shell Hellas A.E. 
(„SH Company”, Grecja), kontrolowanymi przez przedsiębiorstwo Royal Dutch Shell Group („Shell”, Nider
landy), jak również (ii) wspólną kontrolę wraz z przedsiębiorstwem Shell Overseas Holdings Limited 
(„SOHL”, Zjednoczone Królestwo), spółką zależną przedsiębiorstwa Shell, nad nowo utworzoną spółką 
będącą wspólnym przedsiębiorcą Shell AE („JV”) w drodze zakupu akcji/udziałów. 

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

— w przypadku przedsiębiorstwa MOH: działalność w sektorze rafinerii i sprzedaży produktów ropopo
chodnych (sprzedaż detaliczna i hurtowa paliwa samochodowego, paliwa lotniczego, oleju napędowego, 
smarów itp.), 

— w przypadku przedsiębiorstwa SOHL: (i) działalność na skalę światową w zakresie poszukiwania, 
produkcji i sprzedaży ropy i gazu ziemnego; (ii) produkcja i sprzedaż produktów ropopochodnych 
i chemikaliów; (iii) wytwarzanie energii, także ze źródeł odnawialnych, 

— w przypadku przedsiębiorstwa SH Company: (i) sprzedaż detaliczna paliwa komercyjnego oraz bitumu; 
(ii) składowanie chemikaliów; oraz (iii) sprzedaż paliw lotniczych, 

— w przypadku przedsiębiorstwa LPG Company: sprzedaż gazu płynnego (LPG) w Grecji, 

— w przypadku przedsiębiorstwa Shell A.E. („JV”): działania w zakresie sprzedaży paliwa lotniczego. 

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporzą
dzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. 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 (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: 
COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.5637 – 
Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A./Shell Overseas Holdings Limited, na poniższy adres Dyrekcji 
Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:
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( 1 ) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).
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