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EB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN

Samfylking fyrirtækja sem tilkynnt hefur verið fyrirfram
(Mál nr. IV/M.972 - Bertelsmann/Burda/Springer-HOS-MM)

1. Framkvæmdastjórninni barst 11. 8. 1997 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt 4. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1) þar sem fyrirtækin Bertelsmann Aktiengesellschaft
(“Bertelsmann”), Burda Holding GmbH & Co. Kommanditgesellschaft (“Burda”) og Springer Verlag
GmbH & Co. KG (“Springer”) öðlast í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins sameiginleg
yfirráð yfir fyrirtækinu Health Online Service-Multimedia GmbH & Co. KG (“HOS-MM”).

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

-  Bertelsmann: bækur, tímarit, tónlist, bókaklúbbur, prentsmiðja, einkarekin sjónvarpsstöð,

- Burda: dagblöð, tímarit, prentsmiðja, nýir miðlar,

- Springer: prentvörur og aðrar tengdar vörur,

- HOS-MM: þjónusta með beinu tölvusambandi (on-line) fyrir fagfólk á sviði lækninga.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun hvað þetta
atriði varðar 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 innan tíu daga frá birtingu þessarar tilkynningar
í Stjtíð. EB nr. C 256, 21. 8. 1997. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar um bréfasíma
(nr. +32 2 296 43 01/296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/M.972 - Bertelsmann/Burda/
Springer-HOS-MM, á eftirfarandi heimilisfang:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B-Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1040 Brussels

(1) Stjtíð. EB nr. L 395, 30. 12. 1989. Leiðrétting: Stjtíð. EB nr. L 257, 21. 9. 1990, bls. 13.
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97/EES/35/02Samfylking fyrirtækja sem tilkynnt hefur verið fyrirfram
(Mál nr. IV/M.973 - Bertelsmann/Burda-HOS Lifeline)

1. Framkvæmdastjórninni barst 11. 8. 1997 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt 4. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1) þar sem fyrirtækin Bertelsmann Aktiengesellschaft
(“Bertelsmann”) og Burda Holding GmbH & Co. Kommanditgesellschaft (“Burda”) öðlast í skilningi
b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins sameiginleg yfirráð yfir fyrirtækinu HOS Lifeline GmbH &
Co. KG (“HOS Lifeline”).

2.  Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Bertelsmann: bækur, tímarit, tónlist, bókaklúbbur, prentsmiðja, einkarekin sjónvarpsstöð,

- Burda: dagblöð, tímarit, prentsmiðja, nýir miðlar,

- HOS Lifeline: þjónusta með beinu tölvusambandi (on-line) á sviði heilbrigðismála.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun hvað þetta
atriði varðar 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 innan tíu daga frá birtingu þessarar tilkynningar
í Stjtíð. EB nr. C 256, 21. 8. 1997. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar um bréfasíma
(nr. +32 2 296 43 01/296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/M.973 - Bertelsmann/Burda-HOS
Lifeline, á eftirfarandi heimilisfang:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B-Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1040 Brussels

(1) Stjtíð. EB nr. L 395, 30. 12. 1989. Leiðrétting: Stjtíð. EB nr. L 257, 21. 9. 1990, bls. 13.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB
21.8.1997 Nr.35/3300

97/EES/35/03Samfylking fyrirtækja sem tilkynnt hefur verið fyrirfram
(Mál nr. IV/M.974 - Bertelsmann/Burda-HOS T)

1.  Framkvæmdastjórninni barst 11. 8. 1997 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt 4. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1) þar sem fyrirtækin Bertelsmann Aktiengesellschaft
(“Bertelsmann”) og Burda Holding GmbH & Co. Kommanditgesellschaft (“Burda”) öðlast í skilningi
b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins sameiginleg yfirráð yfir fyrirtækinu Health Online Service
Technology GmbH & Co. KG (“HOS T”).

2.  Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Bertelsmann: bækur, tímarit, tónlist, bókaklúbbur, prentsmiðja, einkarekin sjónvarpsstöð,

- Burda: dagblöð, tímarit, prentsmiðja, nýir miðlar,

- HOS T: þróun og dreifing á nettækni.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun hvað þetta
atriði varðar 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 innan tíu daga frá birtingu þessarar tilkynningar
í Stjtíð. EB nr. C 256, 21. 8. 1997. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar um bréfasíma
(nr. +32 2 296 43 01/296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/M.974  -  Bertelsmann/Burda -
HOS T, á eftirfarandi heimilisfang:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B-Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1040 Brussels

 (1)  Stjtíð. EB nr. L 395, 30. 12. 1989. Leiðrétting: Stjtíð. EB nr. L 257, 21. 9. 1990, bls. 13.
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Samfylking fyrirtækja sem tilkynnt hefur verið fyrirfram
(Mál nr. IV/M.976 - Banco Santander/San Paolo/Finconsumo)

1. Framkvæmdastjórninni barst 12. 8. 1997 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt 4. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1) þar sem fyrirtækin Banco Santander S.A. og Istituto
Bancario San Paolo di Torino SpA öðlast í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins sameiginleg
yfirráð yfir fyrirtækinu Finconsumo með hlutabréfakaupum.

2.  Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Banco Santander: banka- og fjármálastarfsemi,

-  Istituto Bancario San Paolo di Torino: banka- og fjármálastarfsemi,

- Finconsumo: neyslulánastarfsemi.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun hvað þetta
atriði varðar 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 innan tíu daga frá birtingu þessarar tilkynningar
í Stjtíð. EB nr. C 255, 20. 8. 1997. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar um bréfasíma
(nr. +32 2 296 43 01/296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/M.976 - Banco Santander/San
Paolo/Finconsumo, á eftirfarandi heimilisfang:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B-Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1040 Brussels

Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. IV/M.901 - Go-Ahead/VIA/Thameslink)

Framkvæmdastjórnin ákvað 24. 4. 1997 að mótmæla ekki framangreindri tilkynntri samfylkingu og lýsa
því yfir að hún samrýmdist hinum sameiginlega markaði. Þessi ákvörðun byggist á b-lið 1. mgr. 6. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1). Óstytt útgáfa af ákvörðuninni er eingöngu fáanleg á ensku og
verður birt eftir að viðskiptaleyndarmál sem kunna að koma þar fram hafa verið felld brott. Ákvörðunin
er fáanleg:

- í pappírsútgáfu á söluskrifstofum opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna,

( 1)  Stjtíð. EB nr. L 395, 30. 12. 1989. Leiðrétting: Stjtíð. EB nr. L 257, 21. 9. 1990, bls. 13.
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- í tölvutæku formi í ,,CDE”-útgáfu af CELEX- gagnagrunninum, undir skjalanúmeri 397M0911.
CELEX er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins. Unnt er að
fá frekari upplýsingar um áskrift hjá:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
Sími: +352 2929 42455, bréfasími: +352 2929 42763

Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. IV/M.953 - Thomson/Siemens/ATM)

Framkvæmdastjórnin ákvað 18. 7. 1997 að mótmæla ekki framangreindri tilkynntri samfylkingu og lýsa
því yfir að hún samrýmdist hinum sameiginlega markaði. Þessi ákvörðun byggist á b-lið 1. mgr. 6. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1). Óstytt útgáfa af ákvörðuninni er eingöngu fáanleg á ensku og
verður birt eftir að viðskiptaleyndarmál sem kunna að koma þar fram hafa verið felld brott. Ákvörðunin
er fáanleg:

- í pappírsútgáfu á söluskrifstofum opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna,

-  í tölvutæku formi í ,,CDE”-útgáfu af CELEX- gagnagrunninum, undir skjalanúmeri 397M0911.
CELEX er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins. Unnt er að
fá frekari upplýsingar um áskrift hjá:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
Sími: +352 2929 42455, bréfasími: +352 2929 42763

Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. IV/M.962 - Daimler Benz/Deutsche Telekom-Telematik)

Framkvæmdastjórnin ákvað 31. 7. 1997 að mótmæla ekki framangreindri tilkynntri samfylkingu og lýsa
því yfir að hún samrýmdist hinum sameiginlega markaði. Þessi ákvörðun byggist á b-lið 1. mgr. 6. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1). Óstytt útgáfa af ákvörðuninni er eingöngu fáanleg á þýsku og
verður birt eftir að viðskiptaleyndarmál sem kunna að koma þar fram hafa verið felld brott. Ákvörðunin
er fáanleg:

- í pappírsútgáfu á söluskrifstofum opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna,

- í tölvutæku formi í ,,CDE”-útgáfu af CELEX- gagnagrunninum, undir skjalanúmeri 397M0911.
CELEX er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins. Unnt er að
fá frekari upplýsingar um áskrift hjá:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
Sími: +352 2929 42455, bréfasími: +352 2929 42763

( 1) Stjtíð. EB nr. L 395, 30. 12. 1989. Leiðrétting: Stjtíð. EB nr. L 257, 21. 9. 1990, bls. 13.
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