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2.

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

De berörda företagens affärsverksamheter omfattar följande:

 Exxon: Utvinning, produktion, raffinering, försäljning och transport av råolja, naturgas, petroleumprodukter och petrokemiska produkter, produktion och försäljning av kol och mineraler samt generering av elektrisk kraft.
 Mobil: Utvinning, produktion, raffinering, försäljning och transport av råolja, naturgas, petroleumprodukter och petrokemiska produkter.
3.
Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen
kan omfattas av förordning (EEG) nr 4064/89, dock med det förbehållet att det slutliga beslutet på denna
punkt fattas senare.
4.
Kommissionen uppmanar intresserade tredje parter att lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.
Synpunkterna måste vara kommissionen tillhanda inom tio dagar efter det att denna förhandsanmälan har
offentliggjorts. Synpunkterna kan skickas per fax (nr (32-2) 296 43 01, 296 72 44) eller per post med
referensnummer IV/M.1383  Exxon/Mobil till följande adress:
Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för konkurrens (GD IV)
Direktorat B  Arbetsgruppen för kontroll av företagsfusioner
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bryssel

Inledning av förfarande
(Ärende nr IV/M.1412  Hutchison Whampoa/RMPM/ECT)
(1999/C 127/04)
(Text av betydelse för EES)

Den 14 april 1999 beslutade kommissionen att inleda ett förfarande i ovannämnda fall efter att ha funnit
att den anmälda koncentrationen ger upphov till betydande tvivel beträffande dess förenlighet med den
gemensamma marknaden. Inledningen av förfarandet öppnar en undersökning i andra fasen avseende den
anmälda koncentrationen. Beslutet baseras på artikel 6.1.c i rådets förordning (EEG) nr 4064/89.
Kommissionen uppmanar interesserade tredje parter att lämna eventuella synpunkter på den föreslagna
koncentrationen.
För att kunna beaktas i sin helhet, måste synpunkterna nå kommissionen senast 15 dagar efter offentliggörandet. Synpunkterna kan skickas per fax (nr (32-2) 296 43 01, 296 72 44) eller per post med referensnummer IV/M.1412  Hutchison Whampoa/RMPM/ECT till följande adress:
Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för konkurrens (GD IV)
Direktorat B  Arbetsgruppen för kontroll av företagsfusioner
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bryssel.
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