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1. 2008. április 23-án a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott a
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group (a továbbiakban: Vienna Insurance Group,
Ausztria) által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozás részesedés vásárlása útján teljes irányítást
szerez a tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében az Erste Bank der oesterreichischen
Sparkassen AG (a továbbiakban: EB, Ausztria) ellenőrzése alá tartozó következő vállalkozások felett:
Sparkassen Versicherung (a továbbiakban: s-Versicherung, Ausztria), BCR Asigurari de Viata S.A. (a továb-
biakban: BCR Life, Románia), BCR Asigurari S.A. (a továbbiakban: BCR Non-life, Románia), Pojišťovna České
spořitelny, a.s. (a továbbiakban: PCS, Cseh Köztársaság), Poist'ovňa Slovenskeij sporitel'ne, a.s. (a továb-
biakban: P-SLSP, Szlovákia), és Erste Sparkasse Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továb-
biakban: ESB, Magyarország) (a továbbiakban együttesen: EBV).

2. Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

– a Vienna Insurance Group esetében: életbiztosítások és életbiztosítástól eltérő biztosítások Ausztriában és
Kelet-Európában,

– az s-Versicherung esetében: életbiztosítások és életbiztosítástól eltérő biztosítások Ausztriában,

– a BCR Life esetében: életbiztosítások Romániában,

– a BCR Non-life esetében: életbiztosítástól eltérő biztosítások Romániában,

– a PCS esetében: életbiztosítások a Cseh Köztársaságban,

– a P-SLSP esetében: életbiztosítások Szlovákiában,

– az ESB esetében: életbiztosítások Magyarországon.

3. A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett ügylet a 139/2004/EK rende-
let hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

4. A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő észrevé-
teleiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a
COMP/M.5075 – Vienna Insurance Group/EBV hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizott-
sághoz faxon (fax: (32-2) 296 43 01 vagy 296 72 44) vagy postai úton a következő címre:

European Commission (Európai Bizottság)
Directorate-General for Competition (Versenypolitikai Főigazgatóság)
Merger Registry (Fúziós Iktatási Osztály)
J-70
B-1049Brussels (Brüsszel)

2008.5.7.C 112/38 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU

(1) HL L 24., 2004.1.29., 1. o.


