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Samfylking sem tilkynnt hefur verið um fyrirfram
(Mál nr. IV/M.698 - NAW/Saltano/Contrac)

1. Framkvæmdastjórninni barst 25. 1. 1996 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu, samkvæmt 4. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1), þar sem fyrirtækin NAW Nutzfahrzeuge AG, undir
yfirráðum Daimler-Benz AG, og Saltano (SGPS), LDA, undir yfirráðum Salvador Caetano I.M.V.T.,
S.A., öðlast, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins, sameiginleg yfirráð yfir fyrirtækinu
Contrac GmbH með hlutabréfakaupum.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja:

- NAW: framleiðsla, samsetning og sala á ökutækjum sem notuð eru í atvinnuskyni, sem og
varahlutum o.fl.,

- Saltano: sala á vélknúnum ökutækjum og varahlutum, sem og viðhaldsþjónusta,
- Contrac: þróun, iðnframleiðsla og sala á vélum og búnaði, einkum flugvallar- og

flugafgreiðslubúnaði o.þ.h.

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 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
Stjtíð. EB nr. C 49, 20. 2. 1996. Athugasemdirnar er unnt að senda til framkvæmdastjórnarinnar um
bréfasíma (nr. +32 2 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/M. 698 - NAW/Saltano/Contrac,
og er heimilisfangið:

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

Samfylking sem tilkynnt hefur verið um fyrirfram
(Mál nr. IV/M.704 - Unilever/Diversey)

1. Framkvæmdastjórninni barst 19. 2. 1996 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu, samkvæmt 4. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1), þar sem fyrirtækið Unilever Canada Limited, undir
yfirráðum Unilever PLC samstæðunnar, öðlast, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins,
yfirráð yfir heimsviðskiptum fyrirtækisins Diversey Corporation á sviði hreinsiefna með hlutabréfa-
og eignakaupum.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja:

- Unilever Canada: neytendavörur, og í gegnum viðskiptastarfsemi Lever Industrial Interna-
tional, hreinsivörur fyrir iðnfyrirtæki og stofnanir,

- Diversey Corporation: hreinsivörur og kerfi fyrir iðnfyrirtæki og stofnanir.
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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 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
Stjtíð. EB nr. C 55, 24. 2. 1996. Athugasemdirnar er unnt að senda til framkvæmdastjórnarinnar um
bréfasíma (nr. +32 2 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/M.704 - Unilever/Diversey, og er
heimilisfangið:

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

Samfylking sem tilkynnt hefur verið um fyrirfram
(Mál nr. IV/M.714 - Preussag/ELCO Looser)

1. Framkvæmdastjórninni barst 13. 2. 1996 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu, samkvæmt 4. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1), þar sem fyrirtækið Preussag AG, Hannover (D), öðlast, í
skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins, yfirráð yfir fyrirtækinu ELCO Looser AG, Zürich
(CH) með yfirtökuboði sem var auglýst þann 8. 2. 1996.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja:

- Preussag: stálframleiðsla og framleiðsla á málmum sem ekki innhalda járn, orka og hráefni,
viðskipti og flutningar, mannvirkjagerð og skipasmíðar, upplýsingatækni, hita- og
loftkælingarkerfi,

- ELCO: hitakerfi (brennslutæki og hitakatlar), málning og lökk.

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 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
Stjtíð. EB nr. C 53, 22. 2. 1996. Athugasemdirnar er unnt að senda til framkvæmdastjórnarinnar um
bréfasíma (nr. +32 2 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/M.714 - Preussag/ELCO Looser,
og er heimilisfangið:

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