C 320/26

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Προηγούµενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης
(Υπόθεση αριθ. COMP/M.3519 — Electra/ThyssenKrupp Fahrzeugguss)
Υπόθεση υποψήφια για απλοποιηµένη διαδικασία
(2004/C 320/14)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1.
Στις 16 ∆εκεµβρίου 2004, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση µιας προτεινόµενης συγκέντρωσης σύµφωνα µε
το άρθρο 4 του κανονισµού (EK) αριθ. 139/2004 του Συµβουλίου (1) µε την οποία η επιχείρηση Electra European Fund LP (Guernsey) αποκτά µε την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού του
Συµβουλίου έλεγχο των επιχειρήσεων ThyssenKrupp Rautenbach Castings GmbH και ThyssenKrupp Aluminium-Technik µε εξαίρεση την ισπανική θυγατρική ThyssenKrupp Guss S.A., από κοινού ThyssenKrupp Fahrzeugguss business Group («TKFG», Γερµανία), που επί του παρόντος ελέγχονται από τον όµιλο ThyssenKrupp
Automotive AG Group, µε αγορά µετοχών.
2.

Οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

— για την Electra Group: εταιρεία επενδύσεων σε ιδιωτικό µετοχικό κεφάλαιο,
— για την TKFG: ανάπτυξη, κατασκευή και προµήθεια χυτών στοιχείων από ελαφρύ µέταλλο για αυτοκίνητα.
3.
Κατά την προκαταρκτική εξέταση, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα συναλλαγή θα µπορούσε
να εµπέσει στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (EK) αριθ. 139/2004. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική
απόφαση επί του σηµείου αυτού. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε µια απλοποιηµένη διαδικασία αντιµετώπισης ορισµένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 (2) του Συµβουλίου
σηµειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια για να αντιµετωπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται
στην ανακοίνωση.
4.
Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόµενους τρίτους να υποβάλουν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις για την προτεινόµενη συγκέντρωση στην Επιτροπή.
Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ηµερών από την ηµεροµηνία της
παρούσας δηµοσίευσης, µε την αναφορά COMP/M.3519 — Electra/ThyssenKrupp Fahrzeugguss. Οι παρατηρήσεις µπορούν να σταλούν στην Eπιτροπή µε φαξ [αριθµός φαξ (32-2) 296 43 01 ή 296 72 44] ή ταχυδροµικά
στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γ∆ Ανταγωνισµού
Μητρώο Συγχωνεύσεων
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel.

(1) ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.
(2) ∆ιατίθεται στην ιστοσελίδα της Γ∆ COMP:
http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf.
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