
A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK 

BIZOTTSÁG 

Összefonódás előzetes bejelentése 

(Ügyszám COMP/M.5685 – Louis Dreyfus/Fin Lov/SBM/Mangas Gaming) 

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

(2009/C 315/04) 

1. 2009. december 14-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet ( 1 ) 4. cikke szerint és a 4. cikk (5) 
bekezdése alapján tett beterjesztést követően bejelentést kapott a Louis Dreyfus S.A.S. (a továbbiakban: LD, 
Franciaország), a Financières Lov S.A.S. (a továbbiakban: Fin Lov, Franciaország) és a Société Anonyme des 
Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco (a továbbiakban: SBM, Monaco) által tervezett összefo
nódásról, amely szerint e vállalkozások részesedés vásárlása útján közös irányítást szereznek a rendelet 
3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a Mangas Gaming S.A.S. (a továbbiakban: MG, Francia
ország) felett. 

2. Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő: 

— az LD esetében: alapanyagok (rizs, cukor, etanol, kávé, gyapot, citrusfélék, olajnövények stb.), energia és 
ingatlanok forgalmazása, 

— a Fin Lov esetében: a Lov Grouphoz tartozó holdingtársaság. A Lov Group elsősorban az audiovizuális 
alkotások, a szállodaipar, az on-line játékok (az MG-n keresztül), az energia és az on-line zeneterjesztés 
területén tevékenykedik, 

— az SBM esetében: a szállodaipar, a vendéglátóipar, a kaszinók és az ingatlanok területén tevékenykedik. 
Az on-line játékokkal az MG-ben való részvételén keresztül foglalkozik, 

— az MG esetében: on-line játékok. 

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.5685 – Louis Dreyfus/Fin Lov/SBM/Mangas Gaming 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

HU C 315/8 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.12.23. 
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