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1. 2009. október 16-án a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet ( 1 ) (a továbbiakban: az EK összefo
nódás-ellenőrzési rendelete) 4. cikke szerint bejelentést kapott a CPI CEE Management LLC (a továbbiakban: 
CPI CEE, Egyesült Államok) és a Gazit Midas (a továbbiakban: Gazit, Jersey) által tervezett összefonódásról, 
amely szerint e vállalkozások átváltható kötvényeik és opciós utalványaik törzsrészvényre történő átváltása 
útján közös irányítást szereznek az EK összefonódás-ellenőrzési rendelete 3. cikke (1) bekezdésének b) 
pontja értelmében az Atrium European Real Estate Limited (a továbbiakban: Atrium, Jersey) felett. 

2. Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő: 

— A CPI CEE-t a Citibank international plc egyik üzleti egysége, a Citi Property Investor (a továbbiakban: 
CPI) kezeli és nyújt számára tanácsadást. A CPI a Citigroup globális ingatlanbefektetés-kezelő üzletága, 

— A Gazit Group egy multinacionális ingatlanbefektetési vállalkozás, amely jövedelemtermelő vagyontár
gyak, főként szupermarketekhez kapcsolt bevásárlóközpontok megvételében, fejlesztésében és kezelé
sében érintett Európa, Észak-Amerika és Izrael egész területén, 

— Az Atrium egy ingatlanokkal foglalkozó részvénytársaság, amely Közép- és Kelet-Európa, a Független 
Államok Közössége és Törökország egész területén rendelkezik kiskereskedelmi egységekkel, főként 
bevásárlóközpontokkal, illetve foglalkozik ezek fejlesztésével. 

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 ( 2 ) szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról 
szóló közleménye 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.5645 – CPI CEE/Gazit Midas/Atrium European Real Estate hivatkozási szám feltüntetése mellett 
lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon (+32 22964301 vagy 22967244) vagy postai úton a következő címre: 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
Merger Registry 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË
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