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1. 2009. július 27-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet ( 1 ) 4. cikke szerint bejelentést kapott a 
Nordea Bank AB (a továbbiakban: Nordea Bank, Svédország) irányítása alá tartozó Nordea Investment Funds 
S.A. (a továbbiakban: Nordea, Luxemburg), valamint a Società Cattolica di Assicurazione soc. coop. (a 
továbbiakban: Cattolica, Olaszország), a Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. (a továbbiakban: CaRiFe, 
Olaszország) és a Cassa di Risparmio di San Miniato (a továbbiakban: CaRiSMi, Olaszország) irányítása 
alá tartozó Vegagest SGR S.p.A. (a továbbiakban: Vegagest, Olaszország) által tervezett összefonódásról, 
amely szerint e vállalkozások részesedés vásárlása útján közös irányítást szereznek a tanácsi rendelet 3. cikke 
(1) bekezdésének b) pontja értelmében a jelenleg a Vegagest kizárólagos irányítása alá tartozó Systema Asset 
Management SGR S.p.A. (a továbbiakban: NorVega, Olaszország) felett. 

2. Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő: 

— a Nordea esetében: vagyonkezelési szolgáltatások, 

— a Nordea Bank esetében: pénzügyi szolgáltató csoport az észak-európai és a balti-tengeri térségben, 

— a Vegagest esetében: vagyonkezelési szolgáltatások, valamint magántőke-alapok létrehozása és kezelése, 

— a Cattolica esetében: egy, a biztosítási ágazatban működő olasz csoport holdingvállalata, 

— a CaRife esetében: egy, a bank- és pénzügyi szektorban működő olasz csoport holdingvállalata, 

— a CaRiSMi esetében: egy, a bank- és pénzügyi szektorban működő olasz csoport holdingvállalata, 

— a NorVega esetében: jelenleg semmilyen üzleti tevékenységet nem folytat. 

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.
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( 1 ) HL L 24., 2004.1.29., 1. o. 
( 2 ) HL C 56., 2005.3.5., 32. o.



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.5593 – Nordea/Vegagest/Norvega hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizott
sághoz faxon (+32 22964301 vagy 22967244) vagy postai úton a következő címre: 

Európai Bizottság 
Versenypolitikai Főigazgatóság 
Fúziós Iktatási Osztály 
J-70 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË
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