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EVROPSKÁ KOMISE
Bez námitek k navrhovanému spojení
(Případ COMP/M.6948 – Telenor/Globul/Germanos)
(Text s významem pro EHP)

(2013/C 238/01)
Dne 3. července 2013 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky
a prohlásit jej za slučitelné se společným trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1
písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude
zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství.
Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:
— v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské
soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat
jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu
hospodářského odvětví,
— v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod
číslem 32013M6948. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.

Bez námitek k navrhovanému spojení
(Případ COMP/M.6998 – Carlyle/Chesapeake Paperboard Business)
(Text s významem pro EHP)

(2013/C 238/02)
Dne 12. srpna 2013 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky
a prohlásit jej za slučitelné se společným trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1
písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude
zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství.
Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:
— v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské
soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat
jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu
hospodářského odvětví,
— v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod
číslem 32013M6998. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.
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