
Összefonódás előzetes bejelentése 

(Ügyszám COMP/M.6074 – ČEZ/EPH/Mibrag Group) 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

(2010/C 322/08) 

1. 2010. november 19-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet ( 1 ) 4. cikke szerint bejelentést 
kapott az Energetický a průmyslový holding a.s. (a továbbiakban: EPH, Cseh Köztársaság) teljes tulajdonában 
lévő HC Fin3 NV (Hollandia) és a CEZ a.s. (a továbbiakban: CEZ, Cseh Köztársaság) által tervezett össze
fonódásról, amely szerint e vállalkozások részesedés vásárlása útján közös irányítást szereznek az EK 
összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a JTSD Braunkohlebergbau 
GmbH (a továbbiakban: JTSD, Németország) és teljes tulajdonában lévő leányvállalata, a Mitteldeutsche 
Braunkohlengesellschaft mbH (a továbbiakban: Mibrag, Németország, a Mibrag és leányvállalatai együttesen 
Migrab csoport) felett, melyek jelenleg a CEZ leányvállalata, a Severočeské doly a.s (a továbbiakban: SD, Cseh 
Köztársaság) és a Křetínský úr tulajdonában álló Lignite Investments (Ciprus) nevű különleges célú gazdasági 
egység irányítása alatt állnak. 

2. Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő: 

— az EPH esetében: stratégiai befektető az energiaszektorban és ipari nagybefektető, 

— a JTSD esetében: a Mibrag felett teljes irányítást gyakorló részvénytársaság, 

— a Mibrag Group esetében: elsősorban az orto-lignit bányászat, a távfűtés, valamint németországi lignit
tüzelésű erőművek területén tevékenykedik, 

— az SD esetében: lignitbányászat a Cseh Köztársaságban, 

— a ČEZ esetében: különböző tevékenységek az energiaszektorban, úgymint i. termelés, ii. elosztás, iii. 
áram- és hőszolgáltatás a Cseh Köztársaságban, valamint iv. villamosenergia-értékesítés és erőművek 
működtetése néhány más európai országban. 

3. A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az EK össze
fonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja. 

4. A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő 
észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak. 

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a 
COMP/M.6074 – ČEZ/EPH/Mibrag Group hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizott
sághoz faxon (+32 22964301), e-mailben a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu címre, vagy postai 
úton a következő címre: 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
Merger Registry 
J-70 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË

HU 2010.11.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 322/29 

( 1 ) HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (EK összefonódás-ellenőrzési rendelet).
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