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1. W dniu 19 maja 2016 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłosze
nie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Air Liquide Global E&C Solutions (Francja) oraz OMZ 
(Federacja Rosyjska) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łącze
nia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad nowo utworzoną spółką będącą wspólnym przedsiębiorcą.

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

— w przypadku Air Liquide E&C: Air Liquide E&C jest spółką zależną, należącą w całości do przedsiębiorstwa Air 
Liquide SA (Francja) i przez nie kontrolowaną, która jest międzynarodowym producentem gazów przemysłowych 
gazów oraz oferuje gazy, technologie i powiązane usługi dla różnych gałęzi przemysłu i sektora opieki zdrowotnej; 
Air Liquide E&C jest jednym z podmiotów operacyjnych grupy Air Liquide, który projektuje, opracowuje i wytwarza 
jednostki do produkcji gazu,

— w przypadku OMZ: OMZ jest publiczną spółką akcyjną kontrolowaną przez „Gazprombank”, który jest instytucją 
finansową świadczącą usługi bankowe i inwestycyjne. OMZ działa w sektorze budowy maszyn ciężkich, który obej
muje urządzenia dla elektrowni jądrowych, urządzenia petrochemiczne, urządzenia do wydobywania ropy i gazu, 
wyroby ze stali specjalnej i zwykłej, urządzenia metalurgiczne, urządzenia górnicze, technologie kriogeniczne, 
zawory rurociągów, usługi inżynieryjne, rozwiązania kompleksowe oraz serwisowanie. Jeśli chodzi o inne technolo
gie, produkty i usługi, OMZ zajmuje się opracowywaniem, produkcją i wdrażaniem technologii i urządzeń służących 
do rozdzielania powietrza, dostawą gazów przemysłowych, a także opracowaniem kompleksowych rozwiązań zwią
zanych z rafinacją powiązanego gazu, gazu ziemnego i skroplonego gazu ziemnego (LNG),

— w przypadku wspólnego przedsiębiorcy: świadczenie usług inżynieryjnych i projektowych, a także urządzenia zwią
zane z procesami skraplania gazu ziemnego.

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. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do nie
których koncentracji na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpa
trzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

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.7970 – Air Liquide/OMZ/JV, 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).
(2) Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
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