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EB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN

94/EES/28/01Samfylking sem tilkynnt hefur verið fyrirfram

(Mál nr. IV/M.437 - Matra Marconi Space / British Aerospace)

1. Framkvæmdastjórninni barst 20.7.1994 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt 4. gr. reglugerðar
ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1) þar sem fyrirtækin Matra Hachette S.A. (,,Matra“) og General Electronic Company
plc (,,GEC“), með sameiginlegu framtaki Matra Marconi Space N.V., munu öðlast í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr.
reglugerðar ráðsins yfirráð yfir hlutum í British Aerospace plc (,,BAe“), nánar tiltekið British Aerospace Space
Systems Ltd (,,BAeSS“) og National Remote Sensing Centre Ltd (,,NRSCL“).

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Matra: flugvélaiðnaður og varnarmál, fjarskipti og upplýsingatækni, bifreiða- og umflutningskerfi,
útgáfustarfsemi, útvarpssendingar;

- GEC: rafeindakerfi og íhlutar, aflkerfi, fjarskipti, neytendavörur, rafeindabúnaður fyrir veðurathuganir,
skrifstofubúnaður og prentun, lækningatæki, atvinnutæki;

- MMS: geimkerfi, að gervihnöttum og meðfylgjandi búnaði til upplýsingasöfnunar og útsendingar meðtöldum,
hjálparkerfi fyrir skotpalla og mannaðar geimflaugar, jarðstöðvar og ýmis önnur hjálparkerfi og tæknibúnaður;

- BAeSS: geimkerfi, fjarskiptagervihnettir til nota bæði í almennum og hernaðarlegum tilgangi, gervihnattapallar
og hjálparkerfi í gervihnetti fyrir jarðfjarkönnun;

- NRSCL: öflun og vinnsla fjargagna sem hafa borist frá gervihnöttum og könnunarbúnaði.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið um geti fallið
undir gildissvið reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun um þetta atriði frestað þar til síðar.

4. Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum sem eiga hagsmuna að gæta kost á að koma hugsanlegum athugasemdum
sínum varðandi fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni eigi síðar en tíu dögum eftir þessa birtingu í Stjórnartíðindunum
(Stjtíð. EB nr. C 221, 9.8.1994). Athugasemdir er unnt að senda til framkvæmdastjórnarinnar með bréfasíma (nr. +32 2
296 43 01) eða í pósti, undir tilvísunarnúmeri IV/M.437 Matra Marconi Space / British Aerospace, á eftirfarandi
heimilisfang:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussels.

(1) Stjtíð. EB nr. L 395 frá 30.12.1989. Leiðrétting: Stjtíð. EB nr. L 257 frá 21.9.1990, bls. 13.
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94/EES/28/02Samfylking sem tilkynnt hefur verið fyrirfram

(Mál nr. IV/M.492 - Klöckner & Co./Computer 2000 AG)

1. Framkvæmdastjórninni barst 1.8.1994 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EBE) nr. 4064/89(1) þar sem fyrirtækið Klöckner & Co. AG, sem tilheyrir Viag/Bayernwerk-samstæðunni, öðlast
í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins heildaryfirráð yfir Computer 2000 AG.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Klöckner & Co. AG: dreifing á stálvörum, efnavörum, textílvörum og eldsneyti

- Computer 2000 AG: dreifing á vélbúnaði og hugbúnaði fyrir tölvur.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið um geti fallið
undir gildissvið reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun um þetta atriði frestað þar til síðar.

4. Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum sem eiga hagsmuna að gæta kost á að koma hugsanlegum athugasemdum
sínum varðandi fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni eigi síðar en tíu dögum eftir þessa birtingu í Stjórnartíðindunum
(Stjtíð. EB nr. C 221, 9.8.1994). Athugasemdir er unnt að senda til framkvæmdastjórnarinnar með bréfasíma (nr. +32 2
296 43 01) eða í pósti, undir tilvísunarnúmeri IV/M.492 - Klöckner & Co./Computer 2000 AG, á eftirfarandi heimilisfang:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussels.

(1) Stjtíð. EB nr. L 395 frá 30.12.1989. Leiðrétting: Stjtíð. EB nr. L 257 frá 21.9.1990, bls. 13.
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