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1. 2008. augusztus 26-án a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést
kapott a Morgan Stanley (Egyesült Államok) irányítása alá tartozó Morgan Stanley Real Estate Fund VI
International-GP, LLC (a továbbiakban: MSREF VI, Egyesült Államok) és az InterContinental Hotels Group,
plc (a továbbiakban: IHG, Egyesült Királyság) által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozások
részesedés vásárlása és menedzsmentszerződések útján közös irányítást szereznek a tanácsi rendelet 3. cikke
(1) bekezdésének b) pontja értelmében hét, az Európai Unió területén működő és jelenleg az IHG tulajdo-
nában álló InterContinental védjegyű szálloda felett (a továbbiakban: szálloda-portfólió), valamint az MSREF
eszközvásárlás útján teljes irányítást szerez a tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében
egy jelenleg az IHG irányítása alá tartozó Crowne Plaza védjegyű szállodaüzem (a továbbiakban: Crowne
Plaza Wiesbaden Hotel, Németország) felett.

2. Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

– az MSREF VI esetében: ingatlan-beruházás és –kezelés,

– az IHG esetében: a világ különböző pontjain elhelyezkedő szállodák tulajdona, irányítása és franchise-
rendszerű vállalkozásban történő működtetése.

3. A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás a
139/2004/EK rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja. A Bizottság a
139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról
szóló közleménye (2) szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

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.5164 – MSREF/Crowne Plaza Wiesbaden Hotel hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni
a Bizottsághoz 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-1049 Brussels (Brüsszel)
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