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1. 2007. június 19-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott
az Eni S.p.A. (a továbbiakban: Eni, Olaszország) által tervezett összefonódásról, amely szerint az előbbi a
tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében részesedés és eszközvásárlás útján teljes
irányítást szerez az ExxonMobil Hungaria (a továbbiakban: Esso Hungaria, Magyarország), az Esso spols s.r.o
(a továbbiakban: Esso Ceska, Cseh Köztársaság) és az Esso Slovensko spol, s r.o. (a továbbiakban: Esso
Slovensko, Szlovákia) vállalkozások felett, valamint az említett országokban az ExxonMobil kenőanyag-
ágazathoz tartozó bizonyos eszközei és szerződései (a továbbiakban felett.

2. Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

– az Esso Hungaria, az Esso Ceska és az Esso Slovensko esetében: az ExxonMobil üzemanyag-kiskereske-
delmi és benzinkút-ellátó vállalatai Magyarországon, a Cseh Köztársaságban és Szlovákiában,

– a Lubs Assets and Contracts esetében: gépjármű- és ipari kenőanyagok forgalmazása és értékesítése a Cseh
Köztársaságban, Magyarországon és Szlovákiában,

– az Eni esetében: kőolaj és földgáz felkutatása, termelése, szállítása, átalakítása és forgalmazása.

3. A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett ügylet a 139/2004/EK rende-
let hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja. A Bizottság a 139/2004/EK tanácsi ren-
delet szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásáról szóló közleménye (2)
alapján az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4. A Bizottság felkéri az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő észrevé-
teleiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a
COMP/M.4723 – Eni/ExxonMobil (Hungarian, Czech and Slovak Package) hivatkozási szám feltüntetése
mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon ((32-2) 296 43 01 vagy 296 72 44) vagy postai úton a követ-
kező címre:

European Commission (Európai Bizottság)
Directorate-General for Competition (Versenypolitikai Főigazgatóság)
Merger Registry (Fúziós Iktatási Osztály)
J-70
B-1049 Brussel (Brüsszel)
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