
Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.4104 – Aker Yards/Chantiers de l'Atlantique)

(2006/C 47/10)

(EGT vonatkozású szöveg)

1. 2006. február 20-án a Bizottság a Tanács 139/2004/EK (1) rendelete 4. cikke szerint bejelentést kapott
a norvég Aker ASA csoport („Aker ASA”) irányítása alá tartozó Aker Yards ASA („Aker Yards”), valamint
az Aker Yards ASA teljes tulajdonába tartozó Aker Yards France Holding AS vállalatok tervezett összefonó-
dásáról, amely szerint az előbbiek irányítást szereznek a Tanács rendeletének 3. cikke (1) bekezdése b)
pontja szerint a francia Chantiers de l'Atlantique vállalat eszközeinek és tevékenységeinek jelentős része
felett, újonnan alapított közös vállalkozásban szerzett részesedés útján. A Chantiers de l'Atlantique az
Alstom Holdings teljes tulajdonában lévő leányvállalata, ez utóbbi pedig az Alstom SA (Franciaország)
része.

2. Az érintett vállalatok üzleti tevékenysége a következő:

– Aker Yards esetében: nemzetközi hajóépítő csoport, amely szofisztikált hajókra szakosodott, beleértve a
luxus- és komphajókat;

– Aker ASA esetében: világszinten kiterjedt tevékenységekkel rendelkező ipari csoport, amely jelen van a
hajóépítésben az Aker Yards és az Aker American Shipping vállalatain keresztül;

– Chantiers de l'Atlantique esetében: francia hajógyár, amely magas hozzáadott értékű hajókat épít, bele-
értve a luxushajókat, az LNG terminálokat és a tengerjáró hajókat. AMR leányvállalatán keresztül pedig
jelen van lakókocsik és ipari gépek védőfelületeinek gyártásában.

3. A Bizottság, előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett tranzakció a 139/2004/EK
rendelet hatálya alá tartozhat. Ettől eltekintve, e kérdésről a Bizottság a végleges döntés jogát fenntartja.

4. A Bizottság felkéri az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetleges észrevételeiket
nyújtsák be a Bizottsághoz.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10. napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételek
beküldhetők a Bizottsághoz faxon (fax szám: (32-2) 296 43 01 vagy 296 72 44) vagy postai úton az alábbi
hivatkozási számmal COMP/M.4104 – Aker Yards/Chantiers de l'Atlantique a következő címre:
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