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1. W dniu 15 lutego 2005 r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, dokonane na
podstawie art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), zgodnie z którym Wiener Börse AG
(„WBAG”, Austria), Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft („OeKB”, Austria), Raiffeisen Zentral-
bank Österreich AG („RZB”, Austria), Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG („Erste”, Austria) and
HVB Bank Hungary Rt („HVBH”, Węgry) należące do HVB Group (Niemcy) nabywają kontrolę w rozu-
mieniu art. 3 ust. 1 lit. b) wymienionego rozporządzenia nad Budapesti Értéktőzsde Rt. (Budapesztańska
Giełda Papierów Wartościowych „BGPW”, Węgry), Budapesti Árutőzsde Rt. (Budapesztańska Giełda Towa-
rowa, „BGT”, Węgry) and Központi Elszámolóház és Értékár Rt. („KELER”, Węgry) w drodze zakupu akcji
oraz umowy wspólników.

2. Dziedziny działalności gospodarczej zainteresowanych przedsiębiorstw są następujące:

— WBAG: giełdowa wymiana papierów wartościowych oraz generalna wymiana towarowa w Austrii,

— OeKB: funkcja austriackiego centralnego depozytariusza papierów wartościowych, usługi bankowe i
finansowe,

— RZB, Erste and HVB: działalność banków austriackich w zakresie usług bankowych i finansowych.

— BGPW: prowadzenie giełdowej wymiany papierów wartościowych na Węgrzech,

— BGT: prowadzenie wymiany towarowej na Węgrzech,

— KELER: działanie jako Centrum Clearingowe i Depozytowe dla BGPW.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do ostatecznej decyzji w
tej kwestii, iż zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres zastosowania rozporządzenia (WE)
nr 139/2004.

4. Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej
koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji.
Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub
listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.3511 — WIENER BÖRSE ET AL/BUDAPEST
STOCK EXCHANGE/BUDAPEST COMMODITY EXCHANGE/KELER/JV, na adres:

European Commission
Directorate-General for Competition,
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel
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