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Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju
(Lieta M.8671 – BP / Bridas / Axion)
Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru
(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2017/C 361/08)
1. Komisija 2017. gada 19. oktobrī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK)
Nr. 139/2004 (1) 4. pantu.
Šis paziņojums attiecas uz šādiem uzņēmumiem:
— BP plc (Apvienotā Karaliste),
— Bridas Corporation (Britu Virdžīnu Salas), ko kopīgi kontrolē uzņēmumi Bridas Energy Holdings Ltd un China National
Offshore Oil Corporation,
— Axion Energy Holding SL (Spānija), ko pašlaik pilnībā kontrolē Bridas Corporation.
BP plc (“BP”) un Bridas Corporation Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst kopīgu kon
troli pār uzņēmumu Axion Energy Holding SL (“Axion”).
Koncentrācija tiek veikta, iegādājoties daļas.
2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

— BP darbojas šādos tirgos: jēlnaftas un dabasgāzes izpēte, ražošana un pārdošana, naftas produktu, petroķīmijas
izstrādājumu un saistīto produktu rafinēšana, piegāde un transports, kā arī alternatīvā enerģija,
— Bridas netieši darbojas šādās jomās: jēlnaftas un dabasgāzes izpēte, ražošana, transports un pārdošana, petroķīmijas
izstrādājumu pārdošana un transports, dabasgāzes ieguve, apstrāde, pārstrāde un izplatīšana, elektroenerģijas ražo
šana, urbšana un aku apkalpošana, kā arī degvielas, smērvielu un saistīto atvasināto petroķīmijas izstrādājumu rafinē
šana, ražošana un pārdošana,
— Axion Argentīnā, Urugvajā un Paragvajā rafinē jēlnaftu un pārdod naftas produktus un to atvasinājumus.
3. Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības
joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru
dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nodo
dama izskatīšanai atbilstoši procedūrai, kas paredzēta šajā paziņojumā.
4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc šīs publikācijas datuma. Vienmēr jānorāda šāda atsauce:
M.8671 – BP / Bridas / Axion
Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa e-pastu, pa faksu vai pa pastu. Lūdzam izmantot šādu kontaktinformāciju:
E-pasts: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fakss +32 22964301
Pasta adrese:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
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