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1. W dniu 30 października 2013 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1 ), 
Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji polegającej na wymianie niektórych aktywów (swa
pie) pomiędzy JSC Gazprom („Gazprom”) i Wintershall Holding GmbH („Wintershall”) zgodnie z podsta
wową umową swapową z dnia 14 listopada 2012 r. W ramach tej umowy, w zamian za udziały mniej
szościowe w niektórych jego aktywach związanych z poszukiwaniem i produkcją gazu ziemnego i konden
satu gazu ziemnego w zachodniej Syberii, Gazprom nabędzie od Wintershall: (1) wyłączną kontrolę nad 
Wingas GmbH („Wingas”) oraz nad Wintershall Erdgas Handelshaus GmbH & Co. KG („WIEH”), dwiema 
spółkami joint venture zajmującymi się dostawą i składowaniem gazu ziemnego, utworzonymi i kontrolo
wanymi wspólnie przez Wintershall i Gazprom, oraz (2) wspólną kontrolę nad Wintershall Noordzee BV 
(„WINZ”) oraz nad Wintershall Services BV („Wintershall Services”), dwiema spółkami, których wyłącznym 
właścicielem jest Wintershall, prowadzącymi względnie niewielką działalność związaną z poszukiwaniem 
oraz wydobyciem ropy naftowej i gazu na Morzu Północnym. Zaproponowane transakcje nabycia aktywów 
są współzależne, a zatem stanowią pojedynczą koncentrację w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 
139/2004. 
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest: 
— w przypadku przedsiębiorstwa Gazprom, działalność związana z poszukiwaniem, wydobyciem, trans

portem, dostarczaniem, handlem, dystrybucją i składowaniem gazu ziemnego, 
— w przypadku przedsiębiorstwa Wintershall, będącego własnością BASF SE („BASF”), działalność związana 

z poszukiwaniem i produkcją ropy naftowej i gazu ziemnego w szczególności w Europie, Afryce 
Północnej, Ameryce Południowej i Rosji, jak również zarządzanie gazociągami, inwestycje oraz dostawy 
i magazynowanie gazu ziemnego, 

— Wintershall i Gazprom posiadają również i kontrolują wspólnie niemieckie przedsiębiorstwo przesyłu 
gazu, które prowadzi działalność przesyłu gazu za pośrednictwem operatorów systemów przesyłowych 
GASCADE Gastransport GmbH, OPAL Gastransport GmbH & Co. KG, i NEL Gastransport GmbH. Ta 
działalność przesyłowa nie jest objęta przedmiotową transakcją i pozostanie wspólnie kontrolowana 
przez Wintershall i Gazprom, 

— Wingas jest spółką zależną od W&G Beteiligungs-GmbH & Co. KG („W&G”), wspólnie kontrolowaną 
przez Wintershall i Gazprom. Wingas prowadzi działalność w zakresie dostaw gazu niższego szczebla 
w Niemczech, Austrii, Republice Czeskiej i kilku innych krajach Europy Zachodniej. Wingas oferuje 
również usługi magazynowania gazu ziemnego w Niemczech i w Austrii za pośrednictwem swojej 
spółki zależnej Astora GmbH & Co. KG, 

— WIEH jest spółką obecnie wspólnie kontrolowaną przez Wintershall i Gazprom, dokonującą zakupów 
gazu od Gazpromu, który dostarcza między innymi do Wingas w Niemczech, 

— WINZ/Wintershall Services są spółkami zależnymi należącymi w 100 % do Wintershall. WINZ prowadzi 
działalność w zakresie poszukiwania i wydobycia ropy naftowej i gazu na Morzu Północnym, głównie 
w niderlandzkim sektorze, ale również w Danii i Zjednoczonym Królestwie. Z kolei Wintershall Services 
zapewnia pracowników platform i usługi powiązane dla spółki WINZ. 

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.6910 – Gazprom/ 
Wintershall/Target Companies, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej: 
European Commission 
Directorate-General for Competition 
Merger Registry 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË
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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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