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1. 2006. június 12-én a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikkének megfelelően bejelentés érkezett a
Bizottsághoz egy tervezett összefonódásról, amelyen keresztül az Advent International Corporation (a
továbbiakban: Advent, USA) vállalkozás részvényvásárlással az említett tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekez-
désének b) pontja értelmében több alapon keresztül ellenőrzést szerez a German RWE Solutions AG (a
továbbiakban: RWE Solutions, Németország) vállalkozás felett. Az Advent az RWE Solutions leányvállalatai,
az SAG Holding GmbH, a Nukem Holding GmbH, a Lahmeyer International GmbH, az RWE Space Solar
Power GmbH, az RWE Solutions France SAS és az RWE Solutions Ibérica S.L. vállalkozások felett teljes
ellenőrzés, az RWE Industrielösungen GmbH (a továbbiakban: RWE Industrial Solutions, Németország)
felett pedig az RWE AG-val (a továbbiakban: RWE, Németország) együtt közös ellenőrzés megszerzését
tervezi.

2. Az érintett vállalkozások gazdasági tevékenységei a következők:

– az Advent esetében: magántőke-kezelő vállalkozás;

– az RWE AG esetében: energia, víz, ipari szolgáltatások, kőolaj és nyomtatórendszerek;

– RWE Solutions AG:

i) az SAG Holding GmbH esetében: tevékenységek az energetikai infrastruktúra-ipar ágazatban;

ii) a Nukem Holding GmbH esetében: nukleáris létesítmények leszerelése;

iii) a Lahmeyer International GmbH esetében: műszaki tanácsadás az energetikai, vízenergetikai és
hidraulikus infrastruktúra területén;

iv) az RWE Space Solar Power GmbH esetében: napkollektorok gyártása műholdak számára;

v) az RWE Solutions France SAS esetében: kapcsolt energiatermelő erőművek építése és üzemeltetése;

vi) az RWE Solutions Ibérica S.L. esetében: kombinált hő- és villamos energiát termelő erőművek
építése és üzemeltetése;

vii) az RWE Industrial Solutions esetében: műszaki, beszerzési és építési szolgáltatások.

3. A Bizottság az előzetes vizsgálat alapján úgy ítéli meg, hogy a bejelentett ügylet a 139/2004/EK ren-
delet hatálya alá tartozhat. A végső döntés jogát azonban fenntartja a kérdésben. Meg kell jegyezni, hogy a
139/2004/EK tanácsi rendelet (2) hatálya alá tartozó meghatározott összefonódások kezelésének egyszerűsí-
tett eljárásáról szóló bizottsági közlemény alapján az ügy kezelése történhet a közleményben ismertetett
eljárás szerint.

4. A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy a tervezett összefonódással kapcsolatos eset-
leges észrevételeiket juttassák el a Bizottsághoz.

Az észrevételeknek e közzététel megjelenését követő 10 napon belül meg kell érkezniük a Bizottsághoz.
Az észrevételeket a COMP/M.4260 – Advent/RWE Solutions hivatkozási szám feltüntetése mellett faxon
((32-2) 2964301 vagy (32-2) 2967244) vagy postán lehet eljuttatni a Bizottsághoz az alábbi címre:

European Commission
Competition DG
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels
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