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1. W dniu 1 października 2014 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała 
zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo State Oil Company of the Azerbaijan Republic 
(„SOCAR” z Azerbejdżanu) przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia 
przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Hellenic Gas Transmission System Operator („DESFA” z Grecji) 
w drodze zakupu udziałów.

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

— w przypadku przedsiębiorstwa SOCAR: spółka stanowiąca w całości własność Republiki Azerbejdżanu i zaangażo
wana w poszukiwanie ropy i gazu, produkcję, przetwarzanie i przesył ropy, gazu i kondensatu gazu, wprowadzanie 
do obrotu produktów ropopochodnych i petrochemicznych na rynkach krajowych i międzynarodowych oraz dostar
czanie gazu ziemnego dla przemysłu i odbiorców indywidualnych w Azerbejdżanie,

— w przypadku przedsiębiorstwa DESFA: przedsiębiorstwo założono w 2007 r. i ma ono na celu obsługę, eksploatację 
i rozwój greckiego systemu przesyłu gazu (ang. Hellenic Gas Transmission System) oraz zarządzanie tym systemem. 
Działalność przedsiębiorstwa, która jest regulowana przepisami specjalnej ustawy, stanowi usługę użyteczności 
publicznej i podlega nadzorowi rządowemu.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia 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 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je prze
syłać do Komisji faksem (+32  22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub 
listownie, podając numer referencyjny M.7095 – SOCAR/DESFA, na poniższy adres:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
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