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EB-STOFNANIR
framkvæmdastjórnin
Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

2009/EES/12/01

(Mál COMP/M.4993 – EDF/EnBW/Kogeneracja)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 11. febrúar 2009 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB)
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem franska fyrirtækið EDF International, sem
lýtur yfirráðum Electricité de France SA („EDF“), og þýska fyrirtækið Energie Baden-Württemberg
AG („EnBW“) öðlast með hlutafjárkaupum í sameiningu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í
1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar, í pólska fyrirtækinu Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich
Kogeneracja S.A („Kogeneracja“).

2.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

EDF: framleiðsla, flutningur, dreifing og sala á raforku

–

EnBW: framleiðsla, flutningur, dreifing og sala á raforku

–

Kogeneracja: framleiðsla á raforku og varma í Póllandi

3.

Að lokinni frumathugun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, geti
fallið undir gildissvið reglugerðar (EB) nr. 139/2004. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun. Hafa
ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um
í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna
samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2).

4.

Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa
fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.
Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi
birtist í Stjtíð. ESB (C 43, 21. febrúar 2009). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01
og +32 (0)22 96 72 44) eða í pósti, með tilvísuninni COMP/M.4993 – EDF/EnBW/Kogeneracja, á
eftirfarandi póstfang:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)
(2)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.
Stjtíð. ESB C 56, 5.3.2005, bls. 32.

Nr. 12/2

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

26.2.2009

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

2009/EES/12/02

(Mál COMP/M.4998 – EDF/EnBW/ERSA)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 11. febrúar 2009 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB)
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem franska fyrirtækið EDF International, sem lýtur
yfirráðum Electricité de France SA („EDF“), og þýska fyrirtækið Energie Baden-Württemberg AG
(„EnBW“) öðlast með hlutafjárkaupum í sameiningu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr.
fyrrnefndrar reglugerðar, í pólska fyrirtækinu Elektrownia “Rybnik” S.A. („ERSA“).

2.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

EDF: framleiðsla, flutningur, dreifing og sala á raforku

–

EnBW: framleiðsla, flutningur, dreifing og sala á raforku

–

ERSA: framleiðsla, meðhöndlun og dreifing á raforku í Póllandi

3.

Að lokinni frumathugun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, geti
fallið undir gildissvið reglugerðar (EB) nr. 139/2004. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun. Hafa
ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um
í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna
samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2).

4.

Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa
fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.
Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist
í Stjtíð. ESB (C 43, 21. febrúar 2009). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01 og
+32 (0)22 96 72 44) eða í pósti, með tilvísuninni COMP/M.4998 – EDF/EnBW/ERSA, á eftirfarandi
póstfang:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)
(2)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.
Stjtíð. ESB C 56, 5.3.2005, bls. 32.
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

2009/EES/12/03

(Mál COMP/M.5408 – Fortress/Unicredit/Torre)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 13. febrúar 2009 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB)
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem lúxemborgska fyrirtækið Fortezza RE S.à.r.l.
(„Fortezza“), sem tilheyrir bandarísku samsteypunni Fortress Investment Group LLC („Fortress“),
og ítalska fyrirtækið Pioneer Investment Management S.G.R.p.A. („Pioneer“), sem tilheyrir ítölsku
samsteypunni Unicredit Group („Unicredit“), öðlast með hlutafjárkaupum í sameiningu yfirráð, í
skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar, í ítalska fyrirtækinu Torre SGR S.p.A.
(„Torre“) sem lýtur sem stendur yfirráðum Fortezza að fullu.

2.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Fortezza: kaup, eignarhald, umsýsla og sala á hlutabréfum og eignarhlutum í fyrirtækjum í
Lúxemborg og í öðrum löndum

–

Fortress: bandarískt fjárfestinga- og eignastýringarfyrirtæki með starfsemi víða um heim sem
hefur umsjón með fjáreignum ýmissa hópa fjárfesta, til að mynda lífeyrissjóða, styrktarsjóða
og stofnana, fjármálafyrirtækja, sjóðasjóða og auðugra einstaklinga

–

Pioneer: fjárfestingastýringarfyrirtæki með starfsemi víða um heim sem miðlar viðskiptavinum
sínum einkum hlutum í verðbréfasjóðum og vogunarsjóðum

–

Unicredit: ítalskur banki með starfsemi víða um heim sem selur margvíslega banka- og
fjármálaþjónustu, m.a. bankaþjónustu við einstaklinga og fyrirtæki ásamt fjárfestingabanka- og
eignastýringarþjónustu

–

Torre: ítalskt eignastýringarfyrirtæki sem sinnir útgáfu og umsýslu fjármálaafurða á grundvelli
fasteigna á Ítalíu

3.

Að lokinni frumathugun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, geti
fallið undir gildissvið reglugerðar (EB) nr. 139/2004. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun. Hafa
ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um
í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna
samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2).

4.

Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa
fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.
Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist
í Stjtíð. ESB (C 45, 24. febrúar 2009). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01 og
+32 (0)22 96 72 44) eða í pósti, með tilvísuninni COMP/M.5408 – Fortress/Unicredit/Torre, á
eftirfarandi póstfang:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)
(2)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.
Stjtíð. ESB C 56, 5.3.2005, bls. 32.
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

2009/EES/12/04

(Mál COMP/M.5468 – GDF Suez/GEK)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 17. febrúar 2009 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB)
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem fyrirtækið Electrabel International Holdings
BV, sem er dótturfélag í óbeinni eigu hins franska GDF Suez SA og að fullu í eigu þess fyrirtækis,
og gríska fyrirtækið GEK SA öðlast með hlutafjárkaupum í sameiningu yfirráð, í skilningi stafliðar
b) í 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar, í fyrirtækjunum Heron Thermoelectric SA og Heron II
Viotia Thermoelectric Station SA, sem starfa samkvæmt grískum lögum og eru bæði í eigu GEKsamsteypunnar að fullu.

2.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

GDF Suez SA: framleiðsla, flutningur, geymsla, dreifing og sala á jarðgasi og framleiðsla og
sala á raforku; sorpumsýsla; þjónusta sem tengist vatnsnotkun

–

GEK SA: byggingastarfsemi, iðnframleiðsla, sérleyfisrekstur, fasteignir og orka

3.

Að lokinni frumathugun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, geti
fallið undir gildissvið reglugerðar (EB) nr. 139/2004. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun. Hafa
ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um
í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna
samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2).

4.

Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa
fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.
Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist
í Stjtíð. ESB (C 46, 25. febrúar 2009). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01 og
+32 (0)22 96 72 44) eða í pósti, með tilvísuninni COMP/M.5468 – GDF Suez/GEK, á eftirfarandi
póstfang:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)
(2)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.
Stjtíð. ESB C 56, 5.3.2005, bls. 32.
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 12/5

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

2009/EES/12/05

(Mál COMP/M.5470 – Gilde/Plukon)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 18. febrúar 2009 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB)
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem hollenska fyrirtækið Gilde Buy Out Fund
III („Gilde“) öðlast með hlutafjárkaupum að fullu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr.
fyrrnefndrar reglugerðar, í hollenska fyrirtækinu Plukon Royale B.V. („Plukon“).

2.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Gilde: fjárfestingar í óskráðum félögum

–

Plukon: holdakjúklingaslátrun og vinnsla alifuglakjöts

3.

Að lokinni frumathugun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, geti
fallið undir gildissvið reglugerðar (EB) nr. 139/2004. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun. Hafa
ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um
í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna
samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2).

4.

Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa
fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.
Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist
í Stjtíð. ESB (C 46, 25. febrúar 2009). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01 og
+32 (0)22 96 72 44) eða í pósti, með tilvísuninni COMP/M.5470 – Gilde/Plukon, á eftirfarandi
póstfang:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)
(2)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.
Stjtíð. ESB C 56, 5.3.2005, bls. 32.

