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1. W dniu 29 lipca 2015 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłosze
nie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Royal Dutch Shell plc („Shell”, Zjednoczone Królestwo/
Niderlandy) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, 
wyłączną kontrolę nad BG Group plc („Grupa BG”, Zjednoczone Królestwo) w drodze oferty publicznej na cały kapitał 
podstawowy Grupy BG, który został i ma zostać wyemitowany.

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

— przedsiębiorstwo Shell jest globalną grupą spółek energetycznych i petrochemicznych. Spółki Shell prowadzą działal
ność w ponad 70 państwach i terytoriach, która obejmuje (i) poszukiwanie i wydobywanie ropy naftowej i gazu 
oraz obrót nimi; (ii) wytwarzanie i transport produktów naftowych i chemikaliów oraz obrót nimi; (iii) odnawialne 
nośniki energii,

— dwa główne obszary działalności Grupy BG: (i) działalność Upstream – poszukiwanie i wydobywanie gazu oraz 
działania z zakresu skraplania gazu związane ze zintegrowanymi projektami LNG oraz (ii) transport LNG i obrót 
nim – zakupy, transport (na statkach), obrót i sprzedaż LNG, a także nadzorowanie obiektów Grupy BG służących 
do regazyfikacji.

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 dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je 
przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 
lub listownie, podając numer referencyjny: M.7631 – Royal Dutch Shell/BG Group, 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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