
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB24.10.1996 Nr.48/00

I EES-STOFNANIR

1. EES-ráðið

2. Sameiginlega EES-nefndin

3. Sameiginlega EES-þingmannanefndin

4. Ráðgjafarnefnd EES

II EFTA-STOFNANIR

1. Fastanefnd EFTA-ríkjanna

2. Eftirlitsstofnun EFTA

3. EFTA-dómstóllinn

III EB-STOFNANIR

1. Ráðið

2. Framkvæmdastjórnin

2000/EES/19/01 Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/JV.46 � Callahan Invest/Kabel Nordrhein-Westfalen) .................................. 1

2000/EES/19/02 Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.1879 � Boeing/Hughes) ........................................................................... 2

2000/EES/19/03 Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.1961 � NHS/MWCR) ............................................................................. 3

3. Dómstóllinn

ISSN 1022-9337

Nr. 19
7. árgangur

27.4.2000

ÍS
L

E
N

SK
 ú

tg
áf

a

við Stjórnartíðindi EB

EES-viðbætir



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB27.4.2000 Nr.19/1

EB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/JV.46 � Callahan Invest/Kabel

Nordrhein-Westfalen)

1. Framkvæmdastjórninni barst 14.4.2000 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 Blackstone Group og Capital Communications CDPQ Inc.
öðlast, í gegnum fjárfestingarfyrirtækið Callahan Invest, sameiginleg yfirráð yfir fyrirtækinu Kabel
Nordrhein-Westfalen GmbH & Co. KG, sem er óbeint dótturfyrirtæki Deutsche Telekom AG, með
kaupum á 55% hlutabréfa þess, sem er í samræmi við b-lið 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Blackstone Group: einkarekinn viðskiptabanki sem veitir fjármálaráðgjafarþjónustu, einkum
í tengslum við fjárfestingu í hlutabréfum og fasteignum,

- Capital Communications CDPQ: einkarekin fjárfestingarsamstæða sem fjárfestir í fyrirtækjum
á sviði fjarskipta, hljóð- og myndmiðlaframleiðslu, þráðlaustri tækni margmiðlum og
útgáfustarfsemi,

- Kabel Nordrhein-Westfalen: fyrirtæki sem Deutsche Telekom flutti til fyrirliggjandi
kapalstjónsvarpsstarfsemi sína í þýska fylkinu Nordrhein-Westfalen.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun hvað þetta atriði
varðar 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 114, 20.4.2000. 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. COMP/JV.46
� Callahan Invest/Kabel Nordrhein-Westfalen, á eftirfarandi heimilisfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B
avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 /Brussels.

2000/EES/19/01

(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. COMP/M.1879 � Boeing/Hughes)

1. Framkvæmdastjórninni barst 18.4.2000 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 Boeing Company (Boeing), USA, öðlast, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr.
fyrrnefndrar reglugerðar, heildaryfirráð yfir gervihnattaviðskiptum Hughes Electronics Corpora-
tion (Hughes), USA, sem samanstendur af fyrirtækjunum Hughes Space and Communications
Company, Spectrolab Inc. og Hughes Electron Dynamics, með kaupum á hlutum.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Boeing: framleiðsla á almennum loftförum, starfsemi á sviði varnar- og geimiðnaðar, þar með
talin framleiðsla og markaðssetning á gervihnöttum,

- Hughes: hönnun og framleiðsla á gervihnöttum og �búnaði.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun hvað þetta atriði
varðar 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 121, 29.4.2000. 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. COMP/
M.1879 � Boeing/Hughes, á eftirfarandi heimilisfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B
avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 /Brussels.

(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.

2000/EES/19/02
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.1961 � NHS/MWCR)

1. Framkvæmdastjórninni barst 18.4.2000 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 Nuova Holding Subalpina S.p.A. (NHS), sem tilheyra
Sanpaolo/IMI-samstæðunni og fyrirtækið MWCRLux S.a.r.l., sem stjórnað er af Schroders-
samstæðunni, öðlast, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar, sameiginleg yfirráð
yfir ítalska fyrirtækinu MWCR S.p.A. með kaupum á hlutum.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- NHS: almenn bankastarfsemi og fjármálaþjónusta,

- MWCRLux S.a.r.l: almenn bankastarfsemi og fjármálaþjónusta.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun hvað þetta atriði
varðar 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 121, 29.4.2000. 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. COMP/
M.1961 � NHS/MWCR, á eftirfarandi heimilisfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B
avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 /Brussels.

(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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