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1. W dniu 24 października 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała 
zgłoszenie planowanej koncentracji. 

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw: 

— Eni International BV („Eni BV”, Włochy), należące do ENI Group („Eni”), 

— HitecVision Advisory AS („HitecVision”, Norwegia), 

— działalność ExxonMobil („EM”, Stany Zjednoczone) na rynku wyższego szczebla w sektorze ropy naftowej i gazu na 
norweskim szelfie kontynentalnym („podmiot docelowy”). 

Eni BV i HitecVision przejmują pośrednio, za pośrednictwem swojej spółki będącej wspólnym przedsiębiorcą, Vår Energi 
AS, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad 
całą działalnością EM na rynku wyższego szczebla w sektorze ropy naftowej i gazu na norweskim szelfie kontynentalnym. 

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji oraz aktywów. 

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

— Eni jest globalną grupą prowadzącą działalność w sektorze ropy naftowej i gazu, polegającą na operacjach poszukiwa
nia, produkcji, rafinacji i sprzedaży, a także w sektorze energii elektrycznej i chemicznym, 

— HitecVision jest norweskim dostawcą kapitału instytucjonalnego dla przemysłu energetycznego w regionie Morza Pół
nocnego, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w przedsiębiorstwa działające w przemyśle ropy naftowej i gazu 
na obszarach morskich, na rynku wyższego szczebla, w tym w sektorze usług związanych z wydobyciem ropy naftowej 
i technologicznym, 

— działalność podmiotu docelowego obejmująca działalność EM prowadzoną na rynku norweskim wyższego szczebla i 
związaną z poszukiwaniem i produkcją ropy naftowej, gazu ziemnego oraz skroplonego gazu ziemnego, a także ich 
sprzedażą, w tym licencje produkcyjne EM, udziały własnościowe, urządzenia przetwórcze na lądzie, udziały w rurocią
gach oraz porozumienia o dostawach zawierane z osobami trzecimi, a ponadto osoby zarządzające i pracowników 
zatrudnionych w realizację tych działań. 

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 zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych 
koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w 
ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu. 

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncen
tracji. 

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze pod
awać następujący numer referencyjny: 

M.9579 – ENI/HitecVision/Norwegian Upstream Assets of Exxonmobil 

(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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Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kon
taktowe: 

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229-64301 

Adres pocztowy: 

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