
Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.3490 – TPG Partners IV, L.P./DLJ Merchant Banking III, Inc./Grohe AG)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(2004/C 160/03)

(EGT vonatkozású szöveg)

1. 2004. június 4-én a Bizottság a Tanács 139/2004/EK (1) rendelete 4. cikke szerint bejelentést kapott a
Credit Suisse Group-hoz tartozó egyes egyesült államokbeli vállalkozások, név szerint TPG Partners IV, L.P.
(„TPG IV”, Egyesült Államok) több befektetési alapot magába foglaló csoport, amelyet a TPG Advisors IV,
Inc. És a DLJ Merchant Banking III, Inc. („DLJ MB”, Egyesült Államok) irányít tervezett összefonódásáról,
amely szerint az előbbiek közös irányítást szereznek a Tanács rendeletének 3. cikke (1) bekezdése b) pontja
szerint a német GROHE AG („Grohe”, Németország) felett részesedés vásárlása útján.

2. Az érintett vállalatok üzleti tevékenysége a következő:

– TPG IV esetében: magántőke befektetések,

– DLJ MB esetében: magántőke befektetések,

– CS Group esetében: banki és biztosítási szolgáltatások,

– Grohe esetében: egészségügyi termékek.

3. A Bizottság, előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás a
139/2004/EK rendelet hatálya alá tartozhat. Ettől eltekintve, e kérdésről a Bizottság a végleges döntés jogát
fenntartja. A Bizottság, a Tanács 4064/89/EGK (2) rendelete (most a Tanács 139/2004/EK rendelete) alá
tartozó, bizonyos összefonódásokra vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye szerint az ügyet
egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4. A Bizottság felkéri az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetleges észrevételeiket
nyújtsák be a Bizottsághoz.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10. napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételek
beküldhetők a Bizottsághoz faxon (fax szám: +32/2/296.43.01 vagy 296.72.44) vagy postai úton az alábbi
hivatkozási számmal COMP/M.3490 – TPG Partners IV, L.P./DLJ Merchant Banking III, Inc./Grohe AG a
következő címre:

Európai Bizottság
Verseny Főigazgatóság,
Fúziós Iktatási Osztály
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(1) HL L 24., 2004.1.29., 1. o.
(2) HL C 217., 2000.7.29., 32. o. A Tanács 4064/89/EGK rendeletét a Tanács 1310/97/EK rendelete módosította.


