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EF-ORGANER
 KOMMISJONEN

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1557 - EDF/Louis Dreyfus)

1. Kommisjonen mottok 22. juli 1999 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning,
der foretakene Electricité de France («EDF») og S.A. Louis Dreyfus & Cie («Louis Dreyfus»)
overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over EDF Trading
Ltd («EDFT»), et nyopprettet foretak som utgjør et fellesforetak.

2. Denne meldingen ble erklært ufullstendig 29.07.1999. De berørte foretak har nå sendt inn de
nødvendige tilleggsopplysninger. 16.08.1999 ble meldingen fullstendig i henhold til artikkel 10 nr. 1
i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Følgelig fikk meldingen virkning 17.08.1999.

3. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- EDF: produksjon, overføring, fordeling og forsyning av elektrisitet,

- Louis Dreyfus: varehandel, oljerafinering og handel med energiprodukter, ulike typer virksomhet
innen særlig handel og skipsfart,

- EDFT: handel og markedsføring av energiprodukter, særlig innen fellesskap og på løs- og
terminmarkedet for energiprodukter.

4. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke gjort
endelig vedtak på dette punkt.

5. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT
C 240 av 25.8.1999. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.1557 - EDF/Louis Dreyfus, til følgende adresse:

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

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.

(2) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1630 - Air Liquide / BOC)

1. Kommisjonen mottok 16. august 1999 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1 ), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning,
der foretaket L�Air Liquide S.A.overtar delvis kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3
nr. 1 bokstav b) over foretaket BOC Group plc ved et offentlig overtakelsestilbud kunngjort
13.07.1999. Det offentlige overtakelsestilbudet vil bli gjennomført i fellesskap med den amerikanske
gruppen Air Products and Chemicals Inc. Umiddelbart etter at det offentlige overtakelsestilbudet er
gjennomført, vil BOCs virksomhet og eiendeler bli overdratt Air Liquide og Air Products. Denne
melding omfatter bare de deler av BOCs virksomhet som Air Liquide har til hensikt å overta, dvs.
virksomhet innenfor EØS samt noe av BOCs virksomhet utenfor EØS.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- Air Liquide: produksjon og distribusjon av gass til industriell bruk og tilknyttet virksomhet,

- BOC: hovedsakelig produksjon og distribusjon av gass til industriell bruk og tilknyttet
virksomhet, vakuumteknologisystemer og distribusjonstjenester.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke gjort
endelig vedtak på dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT
C 239 av 24.8.1999. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.1630 - Air Liquide / BOC til følgende adresse:

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

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1644 � Wienerberger/DSCB/Steinzeug)

1. Kommisjonen mottok 16. august 1999 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1 ), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning,
der foretakene Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG («DSCB»), Tyskland, og Wienerberger
Baustoffindustrie AG («Wienerberger»), Østerrike, overtar felles kontroll som definert i
rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket Steinzeug GmbH («StG»), Tyskland,
ved kjøp av aksjer.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- DSCB: produksjon og distribusjon av keramikkprodukter til bygging og bygninger, teknisk
utstyr til bygninger, rør av steintøy og tilbehør,

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.

(2) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.
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- Wienerberger: produksjon og distribusjon av mursteinsprodukter, plastrør, prefabrikerte
teglsteinsprodukter og tilknyttede produkter,

- StG: rør av steintøy og tilbehør.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke gjort
endelig vedtak på dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT
C 239 av 24.8.1999. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.1644 - Wienerberger/DSCB/Steinzeug, til følgende
adresse:

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

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.1498 � Aegon/TransAmerica)

Kommisjonen vedtok 7. juni 1999 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav
b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk og vil bli
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås

- i papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner (se oversikt
på siste side),

- i elektronisk form i �CEN�-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 399M1498.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Dersom
De ønsker nærmere opplysninger om abonnement, bes De henvende Dem til:

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

99/EØS/37/04
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.1536 � Wind/Enel STC)

Kommisjonen vedtok 29. juni 1999 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav
b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk og vil bli
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås

- i papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner (se oversikt
på siste side),

- i elektronisk form i �CEN�-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 399M1536.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Dersom
De ønsker nærmere opplysninger om abonnement, bes De henvende Dem til:

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

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1682 - Ashland/Superfos)

1. Kommisjonen mottok 20. august 1999 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning,
der foretaket Ashland Inc («Ashland») overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3
nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Superfos a/s («Superfos») ved offentlig overtakelsestilbud
kunngjort 9.8.1999.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- Ashland: energi- og kjemikalieforetak med virksomhet innen motorveibygging og brolegging i
USA og distribusjon av kjemikalier og spesialkjemikalier i Europa,

- Superfos: asfaltproduksjon og veibygging i USA, plastemballasje i Europa, kontraktsfylling
og distribusjon av aerosoler i Europa samt distribusjon av kjemikalier i nordeuropeiske land.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke gjort
endelig vedtak på dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen for Kommisjonen.

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.

(2) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.

99/EØS/37/06
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Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT
C 241 av 26.9.1999. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.1682 - Ashland/Superfos, til følgende adresse:

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

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.1438 � British Aerospace/GEC Marconi)

Kommisjonen vedtok 25. juni 1999 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav
b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk og vil bli
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås

- i papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner (se oversikt
på siste side),

- i elektronisk form i �CEN�-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 399M1438.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Dersom
De ønsker nærmere opplysninger om abonnement, bes De henvende Dem til:

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

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.1547 � Lufthansa/Amadeus/Start)

Kommisjonen vedtok 2. august 1999 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav
b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk og vil bli
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås

- i papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner (se oversikt
på siste side),

- i elektronisk form i �CEN�-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 399M1547.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Dersom
De ønsker nærmere opplysninger om abonnement, bes De henvende Dem til:

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