A Gazdasági Versenyhivatal az összefonódás-bejelentés tényét és az összefonódás korlátozottan megismerhető
adatot nem tartalmazó, a bejelentők által készített rövid összefoglalóját honlapján nyilvánosságra hozza. Ezek
az összefoglalók semmilyen tekintetben nem minősülnek a GVH állásfoglalásának, tartalmukért a GVH
felelősséget nem vállal. Javasoljuk esetleges észrevételeik – a bejelentés beérkezésének feltüntetett
időpontjához képest - mihamarabbi megküldését a fuzios@gvh.hu e-mail címre, annak érdekében, hogy a GVH
azokat figyelembe tudja venni. Felhívjuk a figyelmet, hogy a megküldött észrevételekkel kapcsolatosan a GVHnak nincsen válaszadási vagy figyelembe vételi kötelezettsége, az észrevételeket a GVH nem őrzi meg és nem
is továbbítja harmadik felek részére.

A White Japan Acquisition Co., Ltd. ("WJA") egy újonnan létrehozott japán holdingtársaság.
A WJA-t a jelen Tranzakció céljából alapították. A WJA az Egyesült Államokbeli Delaware
államban alapított Apollo Management, L.P. ("Apollo Management") (affiliated) vállalkozásai
által kezelt egyes befektetési alapok közvetett tulajdonában áll. Az Apollo Management
közvetve irányítja az Apollo Global Management Inc. ("AGM", illetve, a konszolidált
leányvállalataival együtt "Apollo", valamint az Apollo (affiliated) vállalkozásai által kezelt
befektetési alapok, az "Apollo Funds") magántőke-befektetési tevékenységét.
A WJA 100%-os részesedést kíván szerezni a MAFTEC Co., Ltd-ben. A MAFTEC Co., Ltd.
egy japán gazdasági társaság, amely a Mitsubishi Chemical Corporation polikristályos
timföldszállal kapcsolatos üzletágát fogja átvenni és folytatni.
Az Apollo egy nagy növekedési potenciállal rendelkező, globális alternatív vagyonkezelő. Az
AGM az Egyesült Államok joga szerint lett létrehozva, és a New York állambeli New York
városban található a központja. Az Apollo integrált befektetési platformján keresztül, amely a
befektetési fokozattól a magántőkéig a teljes kockázat-nyereség spektrumot felöleli, innovatív
tőkebefektetési megoldásokat kínál a vállalkozások számára, és a tőkeszerkezet valamennyi
részébe befektet.
A polikristályos timföldszállal kapcsolatos üzletág tevékenysége alumínium- és
szilíciumforrásokból származó polikristályos timföldszál gyártásából és értékesítéséből áll.
Mivel ennek a terméknek kiváló a hőállósága és megbízhatóan funkcionál rendkívül magas
hőmérsékleten is, világszerte használják tartó- és rögzítőszerkezetként, hogy működés közben
megvédje a gépjárművek kipufogógázának tisztítására szolgáló katalizátorban a kerámiabetétet
a rezgéstől és ütődéstől; továbbá acélipari és egyéb berendezések belső hőszigetelésére is
használják.
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