31.8.2006

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προηγούµενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση COMP/M.4377 — Doughty Hanson/Caudwell Group Mobile Distribution Business)
Υπόθεση υποψήφια για απλοποιηµένη διαδικασία
(2006/C 209/04)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1.
Στις 17 Αυγούστου 2000, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση µιας προτεινόµενης συγκέντρωσης σύµφωνα µε
το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συµβουλίου (1) µε την οποία η επιχείρηση Doughty
Hanson & Co. Limited («Doughty Hanson», Ηνωµένο Βασίλειο.) αποκτά µε την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού του Συµβουλίου έλεγχο του συνόλου της επιχείρησης Caudwell Group
Mobile Distribution Business («Mobile Distribution Business», Η.Β.) µε αγορά µετοχών.
2.

Οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

— για την Doughty Hanson: ιδιωτική εταιρεία µετοχικού κεφαλαίου·
— για την Mobile Distribution Business: διανοµή και επισκευή κινητών χειροσυσκευών και εξαρτηµάτων, καθώς
και συναφείς υπηρεσίες (π.χ. προσαρµογή κινητών τηλεφώνων, πώληση συµβάσεων βάσει τιµής σε καταναλωτές
και επιχειρήσεις, πώληση επιταγών κινητής τηλεφωνίας) καθώς και πρόσληψη επαγγελµατιών.
3.
Κατά την προκαταρκτική εξέταση, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση θα µπορούσε
να εµπέσει στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 139/2004. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική
απόφαση επί του σηµείου αυτού. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε µια απλοποιηµένη διαδικασία αντιµετώπισης ορισµένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συµβουλίου (2)
σηµειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια για να αντιµετωπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται
στην ανακοίνωση.
4.
Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόµενους τρίτους να υποβάλουν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις για την προτεινόµενη συγκέντρωση στην Επιτροπή.
Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ηµερών από την ηµεροµηνία της
παρούσας δηµοσίευσης, µε την αναφορά COMP/M. 4377 — Doughty Hanson/Caudwell Group Mobile Distribution Business. Οι παρατηρήσεις µπορούν να σταλούν στην Επιτροπή µε φαξ [αριθµός (32-2) 296 43 01 ή
296 72 44] ή ταχυδροµικά στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γ∆ Ανταγωνισµού
Μητρώο Συγχωνεύσεων
G-70
B-1049 Bruxelles/Brussel.
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