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1. 2005. július 13-án/-én a Bizottság a Tanács 139/2004/EK (1) rendelete 4. cikke szerint [és a 4(5). cikk
alapján tett beterjesztést követően] bejelentést kapott a Permira Holdings Ltd. („PHL”, Egyesült Királyság) és
Permira Europe Ltd. („PEL” Egyesült Királyság) vállalatok tervezett összefonódásáról, amely szerint a PHL
teljes irányítást szerez a Tanács rendeletének 3. cikke (1) bekezdése b) pontja szerint a PEL-ben értékpa-
pírok vásárlása útján.

2. Az érintett vállalatok üzleti tevékenysége a következő:

– PHL vállalat esetében: kockázati tőke társaság, amelynek tevékenysége a következő területeken öleli fel:
telekommunikációs szolgáltatások, autós segélynyújtás és pénzügyi szolgáltatások, valamint személy és
teher hajók üzemeltetés, illetve fogyasztási cikkek kis- és nagykereskedelme

– PEL vállalat esetében: kockázati tőke társaság, amelynek tevékenysége a következő területeken öleli fel:
elektronikai alkatrészek, utazásszervezés, gépjárművek zárrendszerei, autó berendezések,, speciális vegyi
anyagok, tárolási rendszerek, luxus jachtok, szállodák üzemeltetése, fizetős TV üzemeltetése, sport és
fitness klubok üzemeltetése, optika, női ruházat és csempe gyártás.

3. A Bizottság, előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett tranzakció a 139/2004/EK
rendelet hatálya alá tartozhat. Ettől eltekintve, e kérdésről a Bizottság a végleges döntés jogát fenntartja. A
Bizottság, a Tanács 139/2004/EK (2) rendelete alá tartozó, bizonyos összefonódásokra vonatkozó egyszerű-
sített 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: (32-2) 296 43 01 vagy 296 72 44) vagy postai úton az alábbi
hivatkozási számmal COMP/M.3895 – PHL/PEL a következő címre:

Európai Bizottság
Verseny Főigazgatóság,
Fúziós Iktatási Osztály
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