
Összefonódás előzetes bejelentése
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Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(2005/C 275/02)

(EGT vonatkozású szöveg)

1. 2005. október 28 -án a Bizottság a Tanács 139/2004/EK (1) rendelete 4. cikke szerint bejelentést kapott
az Iberian Capital Fund (GP) Limited („Iberian Capital”, Spanyolország) vállalat tervezett összefonódá-
sáról, amely szerint az előbbi közös irányítást szerez a Tanács rendeletének 3. cikke (1) bekezdése b)
pontja szerint a Dédalo Grupo Gráfico S.L. („Dedalo”, Spanyolország) vállalat felett részesedés vásárlása
útján. A Dédalo jelenleg a Prisaprint S.L. („Prisaprint”, Spanyolország), a Polestar-Watmoughs Nether-
lands B.V. („Polestar”, Hollandia) és az Inversiones Ibersuizas S.A. („Ibersuizas”, Spanyolország) irányítása
alatt áll; A tranzakciót követően ez a három vállalat az Iberian Capital-al együtt gyakorol közös irány-
ítást a Dédalo felett.

2. Az érintett vállalatok üzleti tevékenysége a következő:

– Iberian Capital esetében: befektetési tevékenység,

– Dédalo esetében: grafikai művészeti tevékenységek,

– Prisaprint esetében: szerkesztés, nyomtatás és könyvek, magazinok, újságok stb. kiadása,

– Polestar esetében: nyomtatás és magazinok, katalógusok, valamint direct mail-ek stb. kötése,

– Ibersuizas esetében: befektetési tevékenységek.

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 egy-
szerűsített 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 észrevé-
telek beküldhetők a Bizottsághoz faxon (fax: (32-2) 296 43 01 vagy 296 72 44) vagy postai úton az
alábbi hivatkozási számmal COMP/M.3983 – Polestar/Prisa/Ibersuizas/Iberian Capital/Dédalo a
következő címre:
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