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Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
(EGT-vonatkozású szöveg)

(2018/C 46/07)
1. 2018. február 2-án a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint és a 4. cikk (5) bekezdése alapján
tett beterjesztést követően bejelentést kapott egy tervezett összefonódásról.
E bejelentés az alábbi vállalkozásokat érinti:
— Apollo Management, LP (a továbbiakban: Apollo, Egyesült Államok),
— Phoenix Services International LLC (a továbbiakban: Phoenix, Egyesült Államok).
az Apollo az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében közvetve teljes kizáró
lagos irányítást szerez a Phoenix felett.
Az összefonódásra részesedés vásárlása útján kerül sor.
2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

— az Apollo esetében: számos befektetési alap ellenőrzése, amelyek világszerte vállalkozásokba és hitelekbe fektetnek
be különböző ágazatokban, többek között a vegyipar, a vonalhajózás, a kórházak, a biztonság, a pénzügyi szolgálta
tások és az üvegcsomagolások területén,
— a Phoenix esetében: többek között salakkezeléssel, -feldolgozással és -értékesítéssel, valamint fémhulladékok vevői
előírások szerinti visszanyerésével és méretosztályozásával kapcsolatos szolgáltatások nyújtása acélgyártóknak.
3. A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az összefonódás-ellenőrzési
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 összefonódás kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételei
ket nyújtsák be a Bizottságnak.
Az észrevételeknek a közzétételt követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az alábbi hivatkozási számot
minden esetben fel kell tüntetni:
M.8778 – Apollo Management/Phoenix Services
(1) HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (az összefonódás-ellenőrzési rendelet).
(2) HL C 366., 2013.12.14., 5. o.
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Az észrevételeket faxon, e-mailben vagy postai úton lehet a Bizottsághoz eljuttatni. Az elérhetőségi adatok a következők:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax: +32 22964301
Postai cím:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
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