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3.
Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua asetuksen
(ETY) N:o 4064/89 soveltamisalaan. Asiaa koskevan lopullisen päätöksen tekoa on kuitenkin lykätty. On
huomattava, että asiaan sovelletaan mahdollisesti yksinkertaistettua menettelyä komission yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 mukaan
antaman tiedonannon (1) mukaisesti.
4.
Komissio kehottaa asianomaisia kolmansia osapuolia esittämään sille mahdolliset ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.
Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksitse ((32-2) 296 43 01 tai 296 72 44) tai postitse viitteellä
COMP/M.2981 – Knauf/Alcopor, seuraavaan osoitteeseen:
Euroopan komissio
Kilpailun pääosasto
Linja B – Yrityskeskittymien valvonnan erityisryhmä
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel.
(1) EYVL C 217, 29.7.2000, s. 32.

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä
(Asia COMP/M.3013 – Carlyle Group/Edscha)
(2002/C 283/07)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

1.
Komissio vastaanotti 13. marraskuuta 2002 neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 (1), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1310/97 (2), 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla Caymansaarilta peräisin oleva yritys CEP General Partner LP, joka kuuluu
yhdysvaltalaisen The Carlyle Group -yhtymään (”Carlyle”), hankkii mainitun asetuksen 3 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan saksalaisessa yrityksessä Edscha AG (”Edscha”), ostamalla osakkeita.
2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

— Carlyle: pääomasijoituskonserni, jonka määräysvallassa on erilaisia yrityksiä, kuten autonosia ja suulakepuristettuja alumiinituotteita valmistava Honsel International Technologies,
— Edscha: autonosien, erityisesti saranajärjestelmien ja avoautojen kattojärjestelmien valmistaja.
3.
Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua asetuksen
(ETY) N:o 4064/89 soveltamisalaan. Asiaa koskevan lopullisen päätöksen tekoa on kuitenkin lykätty.
4.
Komissio kehottaa asianomaisia kolmansia osapuolia esittämään sille mahdolliset ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.
Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksitse ((32-2) 296 43 01 tai 296 72 44) tai postitse viitteellä
COMP/M.3013 – Carlyle Group/Edscha, seuraavaan osoitteeseen:
Euroopan komissio
Kilpailun pääosasto
Linja B – Yrityskeskittymien valvonnan erityisryhmä
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel.
(1) EYVL L 395, 30.12.1989, s. 1; oikaisu: EYVL L 257, 21.9.1990, s. 13.
(2) EYVL L 180, 9.7.1997, s. 1; oikaisu: EYVL L 40, 13.2.1998, s. 17.
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