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(2015/C 372/03)
1. Den 3. november 2015 modtog Europa-Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF)
nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Vattenfall GmbH, der kontrolleres af Vattenfall AB (»Vatten
fall«, Sverige), og GDF SUEZ Beteiligungs GmbH, der kontrolleres af ENGIE SA (»ENGIE«, Frankrig), gennem en ledelses
kontrakt erhverver fælles kontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b) og artikel 3, stk. 4, over GASAG
Berliner Gaswerke AG (»GASAG«, Tyskland).
2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

— Vattenfall er hovedsagligt aktiv inden for energiforsyning in Tyskland, Nederlandene, Sverige og Det forenede Konge
rige. I Tyskland er Vattenfall fortrinsvis aktiv inden for udvinding af brunkul i dagbrud, fremstilling, handel, distribu
tion og salg af elektricitet samt inden for fjernvarmeområdet i Berlin og Hamborg
— ENGIE er aktiv internationalt på tværs af energiværdikæden inden for gas, elektricitet og tjenesteydelser på energio
mrådet. I Tyskland er ENGIE aktiv på fjernvarmeområdet i Gera, Wuppertal og Saarbrücken
— GASAG er udelukkende aktiv i Tyskland. Det primære forretningsområde er salg og distribution af gas
i Berlinområdet, Brandenburg og dele af Sachsen-Anhalt og Sachsen.
3. Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Europa-Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind
under fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.
4. Europa-Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den
planlagte fusion.
Alle bemærkninger skal være Europa-Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse
og kan med angivelse af sagsnummer M.7778 — Vattenfall/ENGIE/GASAG sendes til Europa-Kommissionen pr. fax
(+32 22964301), pr. e-mail (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller pr. brev til følgende adresse:
Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Konkurrence
Registreringskontoret for fusioner
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIEN

(1) EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

