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1. 2006. november 17-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést
kapott a Merrill Lynch & Co, Inc vállalatcsoporthoz tartozó Merrill Lynch Credit Products, LLP (a továb-
biakban: MLCP, Egyesült Államok) és a Compagnia Finanziaria De Benedetti irányítása alatt álló CIR
Compagnie Industriali Riunite S.p.A, (a továbbiakban: CIR, Italy) által tervezett összefonódásáról, amely
szerint az előbbiek részesedés vásárlása útján közös irányítást szereznek a tanácsi rendelet 3. cikke (1)
bekezdésének b) pontja szerint az Oakwood Financial Fund L.P. (a továbbiakban: Oakwood, Kajmán-
szigetek) felett.

2. Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

– az MLCP esetében: befektetési banki tevékenység és más pénzügyi szolgáltatások;

– a CIR esetében: újság- és magazinkiadás; rádiózás, digitális televíziózás, reklámozás és internetes
ágazatok; autóipari alkatrészek; gáz- és villamos energia-szolgáltatás; magánfinanszírozású egészségügyi
ellátás; bizonytalan kölcsönök;

– az Oakwood esetében: „non conforming” ingatlanokra bejegyzett jelzálogkölcsönök kibocsátása, illetve
adásvétele, gépjárművek „non conforming” részletfizetési szerződései, fizetés- vagy nyugdíjfedezet mellett
kibocsátott kölcsönök, illetve kisebb összegű irodai felszerelések lízingje helyi önkormányzatok és kkv-k
számára.

3. A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett ügylet a 139/2004/EK ren-
delet 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 ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő észre-
vételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket
a COMP/M.4473 – MLCP/CIR/Oakwood hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizott-
sághoz faxon (fax: (32-2) 296 43 01 vagy 296 72 44), vagy postai úton a következő címre:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels
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