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1. 2009. július 15-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet ( 1 ) 4. cikke szerint bejelentést kapott a 
Mubadala Development Company PJSC (a továbbiakban: Mubadala, Abu Dhabi) és a United Technologies (a 
továbbiakban: UTC) csoporthoz tartozó Sikorsky Aircraft Corporation (a továbbiakban: Sikorsky, USA) által 
tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozások újonnan alapított közös vállalkozásban szerzett 
részesedés útján közös irányítást szereznek a tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében 
a MIL MRO JV (a továbbiakban: JV, Egyesült Arab Emírségek) felett. 
2. Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő: 
— az UTC esetében: csúcstechnológiai termékek és szolgáltatások épületrendszerek, valamint a repülési és 

űrhajózásipar számára világszerte, 
— a Mubadala esetében: globális befektető olyan stratégiai ágazatok széles skálájába, mint az energia, 

közművek, ingatlanok, a köz- és a magánszféra együttműködése (PPP), repülési és űrhajózásipar, alap
anyagipar és szolgáltatások, 

— a JV esetében: karbantartás, javítás és generáljavítás (MRO-szolgáltatások) merev szárnyas és a forgó 
szárnyas katonai légi járművek számára, valamint ehhez kapcsolódó átalakítások és korszerűsítési szol
gáltatások, ellátásilánc-menedzsment szolgáltatások és karbantartási szerződés menedzsment. 

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 
észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak. 
Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a 
COMP/M.5528 – Mubadala/UTC/JV hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz 
faxon (+32 22964301 vagy 22967244) vagy postai úton a következő címre: 
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