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EB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. IV/ECSC.1313 �Aceralia/Ucin)

1. Framkvæmdastjórninni barst 29. júlí 1999 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt
66. gr. stofnsáttmála Kola- og Stálbandalags Evrópu (KSE), þar sem Aceralia, sem er í eigu Arbed-
hópsins (Lúxemborg), öðlast öll yfirráð, í skilningi 66. gr. KSE-sáttmálans, yfir Ucin með kaupum
á hlutum.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Arbed S.A.: framleiðsla stáls og dreifing,

- Ucin: framleiðsla og dreifing stálvara til byggingariðnar,

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið,
geti fallið undir gildissvið 66. gr. KSE-sáttmálans. Þó er lokaákvörðun um þetta atriði frestað um
sinn.

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

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB C 229, 12. 8. 1999. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar
um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/ECSC.
1313 � Aceralia / Ucin, á eftirfarandi heimilisfang:

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

99/EES/35/01
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(Mál nr. IV/M.1640 �Aceralia/Ucin)

1. Framkvæmdastjórninni barst 29. júlí 1999 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt 4. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1), eins og henni var síðast breytt með reglugerð (EB) nr.
1310/97(2), þar sem fyrirtækið Aceralia S.A., sem er í eigu Arbed-hópsins (Lúxemborg), öðlast
yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins, yfir Ucin (Spáni) með kaupum á hlutum.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Arbed S.A.: framleiðsla stáls og dreifing,

- Ucin: framleiðsla og dreifing stálvara til byggingariðnar,

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 um þetta atriði
frestað um sinn.

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 C 229, 12. 8. 1999. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar
um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/M.1640
� Aceralia / Ucin, á eftirfarandi heimilisfang:

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

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. IV/M.1559 � Stn Atlas Marine Electronics / Sait Radio Holland)

1. Framkvæmdastjórninni barst 6. ágúst 1999 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt
4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1), eins og henni var síðast breytt með reglugerð (EB) nr.
1310/97(2), þar sem fyrirtækin Stn Atlas Holding GmbH, Þýskalandi, sem Rheinmetall AG hefur
yfirráð yfir, og Sait-Radio Holland S. A. (�Sait RH�), Belgíu, öðlast í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr.
reglugerðar ráðsins sameiginleg yfirráð yfir hinu nýja fyrirtæki �New JV�með kaupum á hlutum í
nýstofnuðu fyrirtæki um sameiginlegt verkefni.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Stn Atlas: framleiðsla rafeindakerfa fyrir herskip og land- og flugher,

- Sait RH: sala rafeindabúnaðar og -þjónustu til skipa, framleiðsla og sala rafeindabúnaðar til
fjarskipta um jarðstöðvar og gervitungl, þjónusta á sviði fjarskipta á sjó,

- New JV: framleiðsla og sala rafeindabúnaðar og -þjónustu til skipa.

(1) Stjtíð. EB L 395, 30. 12. 1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 257, 21. 9. 1990, bls. 13.

(2) Stjtíð. EB L 180, 9. 7. 1997, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 40, 13. 2. 1998, bls. 17.

99/EES/35/03
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Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. IV/M.1432 � Agfa-Gevaert /Sterling)

Framkvæmdastjórnin ákvað 15.4.1999 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. 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
verður fáanleg:

- í pappírsútgáfu á söluskrifstofum opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna,

- í tölvutæku formi í ,,CEN�-útgáfu af CELEX-gagnagrunninum, undir skjalanúmeri 399M1432.
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

99/EES/35/04

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 um þetta atriði
frestað um sinn.

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

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB C 233, 14. 8. 1999. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar
um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/M.1559
� Stn Atlas Marine Electronics / Sait Radio Holland, á eftirfarandi heimilisfang:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B � Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussels
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Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

(Mál nr. IV/M.1558 � Cinven /Investcorp/Zeneca Chemicals)

Framkvæmdastjórnin ákvað 25. júní 1999 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. 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
verður fáanleg:

- í pappírsútgáfu á söluskrifstofum opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna,

- í tölvutæku formi í ,,CEN�-útgáfu af CELEX-gagnagrunninum, undir skjalanúmeri 399M1558.
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.1585 � DFDS/FLS Industries/Dan Transport)

Framkvæmdastjórnin ákvað 14.7.1999 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. 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
verður fáanleg:

- í pappírsútgáfu á söluskrifstofum opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna,

- í tölvutæku formi í ,,CEN�-útgáfu af CELEX-gagnagrunninum, undir skjalanúmeri 399M1585.
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

99/EES/35/05

99/EES/35/06
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Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. IV/M.1603 � General Motors Acceptance Corporation/ AAS)

Framkvæmdastjórnin ákvað 22.7.1999 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. 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
verður fáanleg:

- í pappírsútgáfu á söluskrifstofum opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna,

- í tölvutæku formi í ,,CEN�-útgáfu af CELEX-gagnagrunninum, undir skjalanúmeri 399M1603.
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

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. IV/M.1632 � Reckitt + Colman/Benckiser)

1. Framkvæmdastjórninni barst 2. ágúst 1999 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt
4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1), eins og henni var síðast breytt með reglugerð (EB)
nr. 1310/97(2),  þar sem fyrirtækin Reckitt & Colman plc og Benckiser N.V. sameinast, í skilningi
1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins,  samkvæmt tilboði um skiptirétt á hlutum.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Reckitt & Colman plc: framleiðsla og sala á ræstingavörum til heimilisnota, vörum til
umhirðu fatnaðar og annarra efna og vörum til líkamshirðu,

- Benckiser N.V.: framleiðsla og sala á ræstingavörum til heimilisnota og vörum til umhirðu
fatnaðar og annarra efna.

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 um
þetta atriði frestað um sinn.

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 C 227, 10.8.1999. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar
um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/M.1632
� Reckitt + Colman / Benckiser, á eftirfarandi heimilisfang:

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

99/EES/35/07

99/EES/35/08

(1) Stjtíð. EB L 395, 30. 12. 1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 257, 21. 9. 1990, bls. 13.

(2) Stjtíð. EB L 180, 9. 7. 1997, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 40, 13. 2. 1998, bls. 17.
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(Mál nr. IV/M.1661 � Crédit Lyonnais/Allianz-Euler/JV)

1. Framkvæmdastjórninni barst 30. júlí 1999 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt 4. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1), eins og henni var síðast breytt með reglugerð (EB)
nr. 1310/97(2), þar sem fyrirtækið Crédit Lyonnais og  Allianz gegnum dótturfyrirtæki sitt AGF-
Euler öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins, yfir �JV�
nýstofnuðu  fyrirtæki um sameiginlegt verkefni með kaupum á hlutum.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Crédit Lyonnais: bankastarfsemi og fjármálaþjónusta, einkum kröfukaup,

- Allianz/AGF/Euler: tryggingastarfsemi og fjármálaþjónusta, einkum greiðsluvátryggingar og
kröfukaup,

- JV: kröfukaup.

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 um þetta atriði
frestað um sinn.

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 C 225, 7.8.1999. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar
um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/M.1661
� Crédit Lyonnais/Allianz-Euler/JV, á eftirfarandi heimilisfang:

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

Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. IV/M.1580 � CAI/Platinum)

Framkvæmdastjórnin ákvað 28.6.1999 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. 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
verður fáanleg:

- í pappírsútgáfu á söluskrifstofum opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna,

- í tölvutæku formi í ,,CEN�-útgáfu af CELEX-gagnagrunninum, undir skjalanúmeri 399M1580.
CELEX er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins. Unnt er að fá
frekari upplýsingar um áskrift hjá:

99/EES/35/09

99/EES/35/10

(1) Stjtíð. EB L 395, 30. 12. 1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 257, 21. 9. 1990, bls. 13.

(2) Stjtíð. EB L 180, 9. 7. 1997, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 40, 13. 2. 1998, bls. 17.
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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.1470 � Goodyear/Sumitomo)

Framkvæmdastjórnin ákvað 23.7.1999 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. 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
verður fáanleg:

- í pappírsútgáfu á söluskrifstofum opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna,

- í tölvutæku formi í ,,CEN�-útgáfu af CELEX-gagnagrunninum, undir skjalanúmeri 399M1470.
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

Upphaf málsmeðferðar
(Mál nr. IV/M.1578 � Sanitec/Sphinx)

Framkvæmdastjórnin ákvað 3.8.1999 að hefja málsmeðferð í fyrrgreindu máli eftir að hafa komist að
þeirri niðurstöðu að verulegur vafi leiki á að að tilkynnt samfylking samrýmist hinum sameiginlega
markaði. Upphaf málsmeðferðar leiðir til frekari rannsóknar að því er varðar tilkynnta samfylkingu.
Ákvörðunin byggist á c-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89.

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

Til að hægt sé að taka fullt tillit til athugasemdanna við málsmeðferðina verða þær að hafa borist
framkvæmdastjórninni eigi síðar en 15 dögum eftir þessa birtingu í Stjtíð. EB C 227, 10.8.1999.
Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72
44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/M.1578 � Sanitec/Sphinx, á eftirfarandi heimilisfang:

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

99/EES/35/11

99/EES/35/12
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(Mál nr. IV/M.1618 � Bank of New York/Royal Bank
of Scotland Trust Bank)

1. Framkvæmdastjórninni barst 29. júlí 1999 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt 4. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1), eins og henni var síðast breytt með reglugerð (EB) nr.
1310/97(2),  þar sem fyrirtækið Bank of New York International Financing Ccorporation (�BNY�),
sem er í eigu Bank of New York Company, Inc., öðlast í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar
ráðsins heildaryfirráð yfir fyrirtækinu Royal Bank of Scotland Trust Bank (�RBSTB�), sem er í
eigu Royal Bank of Scotland, með kaupum á hlutum.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- BNY: bankastarfsemi og fjármálaþjónusta,

- RBSTB: stjórnun fjárfestinga, fjárvarsla og bankastarfsemi.

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 um þetta atriði
frestað um sinn.

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 C 225, 7.8.1999. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar
um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/M.1618
� Bank of New York/Royal Bank of Scotland Trust Bank, á eftirfarandi heimilisfang:

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

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. IV/M.1660 � Bank of New York/Royal Bank

of Scotland/RSBI Security Services)

1. Framkvæmdastjórninni barst 29. júlí 1999 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt 4. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1), eins og henni var síðast breytt með reglugerð (EB) nr.
1310/97(2),  þar sem fyrirtækið Bank of New York International Financing Corporation (�BNY�),
sem er í eigu Bank of New York Company, Inc., öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr.
3. gr. reglugerðar ráðsins, ásamt Royal Bank of Scotland International (Holdings) Limited (�RBSI
Holdings Ltd.�) yfir fyrirtækinu RBSI Security Services (Holdings) Limited  (�Security Services�)
með kaupum á hlutum.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- BNY: bankastarfsemi og fjármálaþjónusta,

- RBSI Holdings Ltd.: bankastarfsemi og fjármálaþjónusta,

- Security Services: rekstur sjóða og fjárvarsla.

(1) Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 257, 21.9.1990, bls. 13.

(2) Stjtíð. EB L 180, 9.7.1997, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17.

99/EES/35/13
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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 um þetta atriði
frestað um sinn.

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 C 225, 7.8.1999. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar
um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/M.1660
� Bank of New York/Royal Bank of Scotland/RBSI Security Services, á eftirfarandi heimilisfang:

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

Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. IV/M.1549 � Deutsche Post/ASG)

Framkvæmdastjórnin ákvað 8.7.1999 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. 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 verður fáanleg:

- í pappírsútgáfu á söluskrifstofum opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna,

- í tölvutæku formi í ,,CEN�-útgáfu af CELEX-gagnagrunninum, undir skjalanúmeri 399M1549.
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

99/EES/35/15



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EBNr.35/10 12.8.1999

ÍS
L

E
N

SK
 ú

tg
áf

a
Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

(Mál nr. IV/M.1612 � Wal-Mart/Asda)

Framkvæmdastjórnin ákvað 23.7.1999 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. 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
verður fáanleg:

- í pappírsútgáfu á söluskrifstofum opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna,

- í tölvutæku formi í ,,CEN�-útgáfu af CELEX-gagnagrunninum, undir skjalanúmeri 399M1612.
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
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