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1. W dniu 4 marca 2020 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie 
planowanej koncentracji. 

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw: 

— Sinopec Gas Company Limited (Chiny) („Sinopec Gas”), należącego do China Petrochemical Corporation („Sinopec 
Group”), 

— Novatek Asia Development Holding PTE. LTD (Singapur) („Novatek Asia”), kontrolowanego przez Joint Stock Company 
Novatek („Novatek”), 

— Joint Stock Company Gazprombank-Asset Management Combined Closed-End Mutual Fund „GAZPROMBANK – ARC
TURUS” (Rosja) („Gazprombank Asset Management”), kontrolowanego przez Joint Stock Company Gazprombank 
(„Gazprombank”), 

— SINOVA Natural Gas Company Limited (Chiny) („JV”). 

Przedsiębiorstwa Sinopec Gas, Novatek Asia i Gazprombank Asset Management przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) 
i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad spółką JV. 

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą. 

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest: 

— przedsiębiorstwo Sinopec Gas prowadzi działalność przede wszystkim w obszarze tworzenia i realizowania projektów 
związanych ze skroplonym gazem ziemnym („LNG”) oraz gazem ziemnym, a także w obszarze sprzedaży LNG i gazu 
ziemnego. Sinopec Group prowadzi działalność w sektorze przemysłu naftowego i gazowego, 

— przedsiębiorstwo Novatek Asia prowadzi działalność przede wszystkim w zakresie udziałów w kapitale własnym w pro
jektach przedsiębiorstwa Novatek typu joint venture, a także w zakresie inwestycji związanych z działalnością w obsza
rze gazu i energii lub z projektami infrastrukturalnymi na terytorium Azji. Novatek prowadzi działalność w zakresie 
poszukiwania, produkcji, przetwarzania i wprowadzania do obrotu gazu ziemnego i ciekłych węglowodorów na teryto
rium Rosji i za granicą, 

— przedsiębiorstwo Gazprombank Asset Management prowadzi działalność głównie w zakresie zarządzania aktywami 
dla inwestorów instytucjonalnych. Gazprombank świadczy szereg usług bankowych i finansowych, szczególnie w sekto
rach takich jak: gaz ziemny, ropa naftowa, petrochemia i energia elektryczna, 

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”). 
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— przedsiębiorstwo JV ma prowadzić działalność w zakresie przywozu i wywozu, a także zakupu i sprzedaży gazu ziem
nego (co obejmuje gazociągi i LNG) oraz inwestycji w ramach projektów związanych z gazem ziemnym na terytorium 
Chin. 

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie 
kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. 

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych 
koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia 
w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu. 

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncen
tracji. 

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy 
zawsze podawać następujący numer referencyjny: 

M.9742 — Sinopec Group/Joint Stock Company Novatek/Gazprombank/SINOVA Natural Gas Company 

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontak
towe: 

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks +32 22964301 

Adres pocztowy: 

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

(2) Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5. 
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