Komisja Europejska wzięła pod
lupę Orlen i Lotos. Są obawy
w związku z połączeniem
Komisja Europejska wszczęła dziś szczegółowe postępowanie
wyjaśniające w celu oceny planowanego nabycia Lotosu przez
PKN Orlen. Obawia się, że połączenie to może ograniczyć
konkurencję w zakresie dostaw paliw oraz konkurencję na
powiązanych rynkach w Polsce i krajach sąsiednich.
“Proponowane przejęcie Lotosu przez PKN Orlen miałoby wpływ
na kilka strategicznie istotnych rynków energii. Komisja
zbada, czy planowane przejęcie doprowadziłoby do
ograniczenia konkurencji oraz wyższych cen lub mniejszego
wyboru paliw i produktów pokrewnych dla klientów biznesowych
i konsumentów końcowych w Polsce i innych państwach
członkowskich” – poinformowała w środę unijna komisarz
odpowiedzialna za politykę konkurencji Margrethe Vestager.
Komisja podała, że “obawia się, że połączenie to może
ograniczyć konkurencję w zakresie dostaw paliw oraz
konkurencję na powiązanych rynkach w Polsce i krajach
sąsiednich”. W szczególności KE obawia się, że transakcja
może prowadzić do wyższych cen i mniejszego wyboru dla
“klientów biznesowych i konsumentów końcowych kilku
produktów, zwłaszcza na stacjach paliw i na lotniskach”.
Transakcję zgłoszono Komisji 3 lipca 2019 r. KE ma obecnie
90 dni roboczych, czyli do 13 grudnia 2019 r. – na podjęcie
decyzji. Wszczęcie szczegółowego dochodzenia nie przesądza o
jego wyniku.
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Europejska może bardzo dokładnie sprawdzać, czy nie są
naruszane interesy innych firm.
PKN Orlen w środowym komunikacie zaznaczył, że proces
przejęcia jest bardzo złożony, stąd KE uznała, że potrzebuje
więcej czasu na jego pełną analizę. “Dlatego współpraca z
Komisją będzie kontynuowana w tzw. drugiej, finalnej fazie.
Pogłębione analizy pozwolą na wypracowanie optymalnych
rozwiązań dla rynku w kontekście jego konkurencyjności” –
napisano.
Polecamy: Połączenie gigantów coraz bliżej? Orlen złożył
wniosek o przejęcie kapitałowe Lotosu
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