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2.

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De pågældende virksomheder udøver følgende erhvervsaktiviteter:

 Exxon: efterforskning, produktion, raffinering, marketing og transport af råolie, naturgas, petrokemiske
produkter, produktion og salg af kul og mineraler samt produktion af elektricitet
 Mobil: efterforskning, produktion, raffinering, marketing og transport af råolie, naturgas, petrokemiske
produkter.
3.
På grundlag af en foreløbig undersøgelse finder Kommissionen, at den anmeldte fusion kan falde ind
under forordning (EØF) nr. 4064/89. Den forbeholder sig dog sin endelige stilling til dette punkt.
4.
Kommissionen opfordrer andre interesserede parter til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til
den planlagte fusion.
Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Bemærkningerne med angivelse af sag IV/M.1383  Exxon/Mobil kan sendes til Kommissionen med
telefax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller med posten til følgende adresse:
Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Konkurrence (GD IV)
Direktorat B  Merger Task Force
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles/Brussel.

Indledning af procedure
(Sag IV/M.1412  Hutchison Whampoa/RMPM/ECT)
(1999/C 127/04)
(EØS-relevant tekst)

Den 14. april 1999 har Kommissionen besluttet at indlede procedure i den ovennævnte sag, efter at den
har fundet, at den anmeldte fusion rejser alvorlig tvivl med hensyn til, om den er forenelig med det fælles
marked. Indledningen af proceduren åbner en undersøgelse i anden fase med hensyn til den anmeldte
fusion. Beslutningen er baseret på artikel 6, stk. 1, litra c) i Rådets forordning (EØF) Nr. 4064/89.
Kommissionen opfordrer andre interesserede parter til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den
planlagte fusion.
For at blive taget i betragtning fuldt ud, bør bemærkningerne være Kommissionen i hænde senest 15 dage
efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Bemærkningerne med angivelse af sag IV/M.1412  Hutchison
Whampoa/RMPM/ECT kan sendes til Kommissionen med telefax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller
med posten til følgende adresse:
Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Konkurrence (GD IV)
Direktoratet B  Merger Task Force
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles/Brussel.
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