
Összefonódás előzetes bejelentése

(COMP/M.4228 sz. ügy – Mibau Holding GmbH/Foster Yeoman Baumineralien GmbH/Figdor Bau-
stoffhandel GmbH (JV))

Egyszerűsített eljárásra kijelölt ügy

(2006/C 173/05)

(EGT vonatkozású szöveg)

1. 2006. július 14-én a 139/2004/EK (1) tanácsi rendelet 4. cikkének megfelelően bejelentés érkezett a
Bizottsághoz egy tervezett összefonódásról, amelyen keresztül a HeidelbergCement csoport és Hans-Jürgen
Hartmann úr ellenőrzése alatt álló Mibau Holding GmbH (a továbbiakban: „Mibau”, Németország) és a
Foster Yeoman csoport által ellenőrzött Foster Yeoman Baumineralien GmbH (a továbbiakban: „FY”,
Németország) az említett tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében részvényvásár-
lással közös ellenőrzést szerez a Figdor Baustoffhandel GmbH (a továbbiakban: „Figdor”, Németország)
vállalkozás egésze felett.

2. Az érintett vállalatok gazdasági tevékenységei a következők:

– a Mibau esetében: építőanyagok termelése és forgalmazása, nevezetesen a beton-és aszfalttermelés aggre-
gátumai, sóder, homok, kvarckavics és építőkő;

– az FY esetében: a beton-és aszfalttermelés aggregátumainak forgalmazása, aszfalt-és betontermékek;

– a Figdor esetében: ásványi eredetű építőanyagok kezelése, tárolása és forgalmazása Wilhelmshaven
környékén (Németország).

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 szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról
szóló bizottsági közlemény (2) 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.4228 – Mibau Holding GmbH/Foster Yeoman Baumineralien GmbH/Figdor
Baustoffhandel GmbH (JV), hivatkozási szám feltüntetése mellett faxon ((32-2) 2964301 vagy 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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