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EB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN

Samfylking sem tilkynnt hefur verið um fyrirfram
(Mál nr. IV/M.549 -  Svenska Cellulosa/PWA)

1. Framkvæmdastjórninni barst 17. 1. 1995 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt 4. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1) þar sem fyrirtækið Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SAC)
öðlast í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins heildaryfirráð yfir PWA Papierwerke
Waldhof-Aschaffenburg AG (PWA).

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja:

- SCA: hreinlætisvörur, flutningsumbúðir, vörur úr sellulósa, grafíkpappír,

- PWA: flutningsumbúðir, vörur úr sellulósa, grafíkpappír.

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 hvað
þetta atriði varðar frestað þar til síðar.

4. Framkvæmdastjórnin gefur þriðja aðila sem á 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
Stjtíð. EB nr. C 20, 25.1.1995. Athugasemdirnar er unnt að senda til framkvæmdastjórnarinnar í gegnum
bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01) eða í pósti, undir tilvísunarnúmeri IV/M.549 - Svenska Cellulosa/PWD,
og er heimilisfangið:

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

95/EES/2/01

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

Tilkynning um fyrirtæki um sameiginlegt verkefni
(Mál nr. IV/C3/35.331)

1. Framkvæmdastjórninni barst 14. desember 1994 tilkynning um fyrirhugað fyrirtæki um sameiginlegt
verkefni, samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins nr. 17/62(2), þar sem Glaxo Holdings p.l.c. og
Warner-Lambert Company munu mynda fyrirtæki um sameiginleg verkefni innan EES til að þróa
og markaðssetja afbrigði af lyfseðilskyldum Glaxo-vörum sem seldar eru í lausasölu (,,OTC“). Til
að byrja með munu aðilarnir eingöngu mynda fyrirtæki um sameiginlegt verkefni í Breska
konungsríkinu, einkum til að þróa ranitídin-vöru Glaxo, Zantac, sem lausasöluvöru.

2. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að fyrirtækið um sameiginlega verkefnið
sem tilkynnt hefur verið um geti fallið undir gildissvið reglugerðar ráðsins nr. 17/62.

(2) Stjtíð. EB nr. 13, 21. 2. 1962, bls. 204.
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3. Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum sem eiga hagsmuna að gæta kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum varðandi fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.

Athugasemdir skulu hafa borist framkvæmdastjórninni eigi síðar en tíu dögum eftir þessa birtingu í
Stjtíð. EB nr. C 15, 23. 1. 1995. Unnt er að senda athugasemdirnar í gegnum bréfasíma (nr. +32 2 296
42 73) eða í pósti, undir tilvísunarnúmeri IV/C3/35.331, og er heimilisfangið:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate C
Office 2/82
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussels

Samfylking sem tilkynnt hefur verið um fyrirfram
(Mál nr. IV/M.540 - Cegelec/AEG)

1. Framkvæmdastjórninni barst 17. 1. 1995 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt 4. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1) þar sem fyrirtækið Cegelec, dótturfyrirtæki Alcatel/
Alsthom-samstæðunnar öðlast í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins yfirráð, með
hlutabréfakaupum, yfir deild innan AEG sem annast drifbúnað (,,drive systems Division“).

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja:

- Alcatel/Alsthom: fjarskiptakerfi, orka og flutningur, rafmagnsbúnaður, rafgeymar,

- Cegelec:  rafmagnsbúnaður,

- AEG: raftækni, orka og flutningur, sjálfvirknibúnaður.

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 hvað
þetta atriði varðar frestað þar til síðar.

4. Framkvæmdastjórnin gefur þriðja aðila sem á 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
Stjtíð. EB nr. C 20, 25. 1. 1995. Athugasemdirnar er unnt að senda til framkvæmdastjórnarinnar í
gegnum bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01) eða í pósti, undir tilvísunarnúmeri IV/M.540 - Cegelec/AEG,
og er heimilisfangið:

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