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EF-ORGANER
 KOMMISJONEN

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/EKSF.1313 � Aceralia/Ucin)

1. Kommisjonen mottok 29. juli 1999 melding i henhold til artikkel 66 i traktaten om opprettelse av
Det europeiske kull- og stålfellesskap (EKSF-traktaten) om en planlagt foretakssammenslutning
der Aceralia, som tilhører Arbed-konsernet i Luxembourg, overtar enekontroll som definert i EKSF-
traktatens artikkel 66 over Ucin ved kjøp av aksjer.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Arbed-konsernet: produksjon og distribusjon av stål,

� Ucin: produksjon og distribusjon av stålprodukter for bygningsindustrien.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for EKSF-traktatens artikkel 66. 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 229 av 12.8.1999. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse IV/EKSF.1313 � Aceralia/Ucin, 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 Brussel

99/EØS/35/01
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 12.8.1999Nr. 35/2

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1640 � Aceralia/Ucin)

1. Kommisjonen mottok 29. 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 foretaket Aceralia SA, som tilhører Arbed-konsernet i Luxembourg, overtar kontroll som definert
i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det spanske foretaket Ucin ved kjøp av aksjer.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Arbed-konsernet: produksjon og distribusjon av stål,

� Ucin: produksjon og distribusjon av stålprodukter for bygningsindustrien.

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 229 av 12.8.1999. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.1640 � Aceralia/Ucin, til følgende adresse:

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

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1559 � Stn Atlas Marine Electronics/Sait Radio Holland

1. Kommisjonen mottok 6. 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 Stn Atlas Holding GmbH (�Stn Atlas�), Tyskland, som er kontrollert av Rheinmetall
AG, og Sait-Radio Holland S.A. (�Sait RH�), Belgia, overtar felles kontroll som definert i
rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det nye foretaket �NewJV� ved kjøp av aksjer i
et nyopprettet foretak, som utgjør et fellesforetak.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Stn Atlas: produksjon av elektroniske systemer for marinefartøyer samt land- og luftstridskrefter,

� Sait RH: salg av elektronisk utstyr og elektroniske tjenester for marine formål, produksjon og
salg av elektronisk utstyr for land- og romkommunikasjon, tjenester på området marin
telekommunikasjon,

� NewJV: produksjon og salg av elektronisk utstyr og elektroniske tjenester for marine formål.

99/EØS/35/02

99/EØS/35/03

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

(2) EFT nr. L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.
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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 233 av 14.8.1999. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.1559 � Stn Atlas Marine Electronics/Sait Radio
Holland, til følgende adresse:

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

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.1432 � Agfa-Gevaert/Sterling)

Kommisjonen vedtok 15.4.1999 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:

� som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

� i elektronisk form i �CEN�-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 399M1432.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Dersom
De ønsker nærmere opplysninger om abonnering, bes De henvende Dem til:

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

99/EØS/35/04
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 12.8.1999Nr. 35/4

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.1558 � Cinven/Investcorp/Zeneca Chemicals)

Kommisjonen vedtok 25.6.1999 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:

� som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

� i elektronisk form i �CEN�-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 399M1558.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Dersom
De ønsker nærmere opplysninger om abonnering, bes De henvende Dem til:

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

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.1585 � DFDS/FLS Industries/Dan Transport)

Kommisjonen vedtok 14.7.1999 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:

� som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

� i elektronisk form i �CEN�-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 399M1585.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Dersom
De ønsker nærmere opplysninger om abonnering, bes De henvende Dem til:

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

99/EØS/35/06

99/EØS/35/05
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.1603 � General Motors Acceptance Corporation/AAS)

Kommisjonen vedtok 22.7.1999 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:

� som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

� i elektronisk form i �CEN�-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 399M1603.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Dersom
De ønsker nærmere opplysninger om abonnering, bes De henvende Dem til:

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

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1632 � Reckitt + Colman/Benckiser)

1. Kommisjonen mottok 2. 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 Reckitt & Colman plc og Benckiser N.V. fusjonerer som definert i rådsforordningens artikkel 3
nr. 1 ved tilbud om aksjebytte.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Reckitt & Colman plc: produksjon og salg av produkter for husholdningsrenhold, produkter
for tøyvask og produkter for personlig pleie,

� Benckiser N.V.: produksjon og salg av produkter for husholdningsrenhold og produkter for
tøyvask.

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 227 av 10.8.1999. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.1632 � Reckitt + Colman/Benckiser, til følgende
adresse:

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

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

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

99/EØS/35/07

99/EØS/35/08
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 12.8.1999Nr. 35/6

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1661 � Crédit Lyonnais/Allianz-Euler/JV)

1. Kommisjonen mottok 30. 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 Crédit Lyonnais og Allianz, sistnevnte gjennom sitt datterselskap AGF-Euler, overtar
felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over JV ved kjøp av aksjer
i et nyopprettet foretak som utgjør et fellesforetak.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

�  Crédit Lyonnais: bankvirksomhet og finansielle tjenester, særlig fordringsdiskontering,

� Allianz/AFG/Euleur: forsikring og finansielle tjenester, særlig kredittforsikring og fordrings-
diskontering,

�  JV: fordringsdiskontering.

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 227 av 10.8.1999. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.1661 � Crédit Lyonnais/Allianz-Euler/JV, til følgende
adresse:

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

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.1580 � CAI/Platinum)

Kommisjonen vedtok 28.6.1999 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:

� som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

� i elektronisk form i �CEN�-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 399M1580.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Dersom
De ønsker nærmere opplysninger om abonnering, bes De henvende Dem til:

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

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

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

99/EØS/35/09

99/EØS/35/10
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.1470 � Goodyear/Sumitomo)

Kommisjonen vedtok 23.7.1999 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:

� som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

� i elektronisk form i �CEN�-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 399M1470.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Dersom
De ønsker nærmere opplysninger om abonnering, bes De henvende Dem til:

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

Innledning av formell behandling
(Sak nr. IV/M.1578 � Sanitec/Sphinx)

Kommisjonen besluttet 3. august 1999 å ta ovennevnte sak opp til formell behandling, etter å ha kommet
til at det foreligger alvorlig tvil med hensyn til om den meldte foretakssammenslutningen er forenlig med
det felles marked. Dette innebærer at andre trinn i undersøkelsen av den meldte foretakssammenslutningen
innledes. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav c) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89.

Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

For at merknadene skal bli tatt fullt ut hensyn til under den formelle behandlingen, bør de være Kommisjonen
i hende senest 15 dager etter at dette ble offentliggjort, i EFT C 227 av 10.8.1999. Merknadene kan sendes
Kommisjonen per faks (faksnr. 32 2 296 43 01/296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.1578 �
Sanitec/Sphinx, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate General for Competition (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1040 Brussel

99/EØS/35/12

99/EØS/35/11
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 12.8.1999Nr. 35/8

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1618 � Bank of New York/Royal Bank

of Scotland Trust Bank)

1. Kommisjonen mottok 29. 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 foretaket Bank of New York International Financing Corporation (�BNY�), som eies av Bank
of New York Company, Inc., ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Royal Bank of Scotland Trust Bank (�RBSTB�), som
eies av Royal Bank of Scotland.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

� BNY: bankvirksomhet og finansielle tjenester,

� RBSTB: investeringsforvaltning, depottjenester og bankvirksomhet.

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 225 av 7.8.1999. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296
72 44) eller med post, med referanse IV/M.1618 � Bank of New York/Royal Bank of Scotland Trust
Bank, til følgende adresse:

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

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1660 � Bank of New York/Royal Bank

of Scotland/RBSI Security Services)

1.  Kommisjonen mottok 29. 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 foretaket Bank of New York International Financing Corporation (�BNY�), som eies av Bank
of New York Company, Inc., ved kjøp av aksjer overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket RBSI Security Services (Holdings) Limited (�Security
Services�) sammen med Royal Bank of Scotland International (Holdings) Limited (�RBSI Holdings
Ltd�).

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

� BNY: bankvirksomhet og finansielle tjenester,

� RBSI Holdings Ltd: bankvirksomhet og finansielle tjenester,

� Security Services: fondsforvaltning og depottjenester.

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

(2) EFT nr. L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.
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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 225 av 7.8.1999. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296
72 44) eller med post, med referanse IV/M.1660 � Bank of New York/Royal Bank of Scotland/RBSI
Security Services), til følgende adresse:

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

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.1549 � Deutsche Post/ASG)

Kommisjonen vedtok 8.7.1999 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:

�  som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

� i elektronisk form i �CEN�-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 399M1549.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Dersom
De ønsker nærmere opplysninger om abonnering, bes De henvende Dem til:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
tel: +352 2929 42455, faks: +352 2929 42763
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.1612 � Wal-Mart/Asda)

Kommisjonen vedtok 23.7.1999 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:

� som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

� i elektronisk form i �CEN�-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 399M1612.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Dersom
De ønsker nærmere opplysninger om abonnering, bes De henvende Dem til:

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