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1. W dniu 23 października 2007 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1),
Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Infineon Techno-
logies AG („Infineon AG”, Niemcy) oraz Siemens AG („Siemens”, Niemcy), przejmują w rozumieniu art. 3
ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Infineon Technologies GmbH &
Co KG („Infineon GmbH & Co KG”, Niemcy) w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce stano-
wiącej wspólne przedsiębiorstwo.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

— w przypadku przedsiębiorstwa Infeon AG: projektowanie, produkcja i dystrybucja elektronicznych urzą-
dzeń półprzewodnikowych, kart czipowych, urządzeń zabezpieczających, a także elektronika, łączność
bezprzewodowa i kablowa oraz przetwarzanie danych,

— w przypadku przedsiębiorstwa Siemens: produkcja, transport i dystrybucja energii, systemy automaty-
zacji i kontroli, rozwiązania dla sektora ochrony zdrowia, systemy transportowe, systemy oświetlenia,
usługi finansowe oraz usługi związane z nieruchomościami, technologie informacyjne i komunikacyjne,

— w przypadku przedsiębiorstwa Infineon GmbH & Co KG: projektowanie, produkcja i dystrybucja bipolar-
nych półprzewodników o wysokiej mocy (prostowniki/diody o wysokiej mocy, tyrystory o wysokiej
mocy).

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporzą-
dzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej
kwestii.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat
planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publi-
kacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie,
podając numer referencyjny: COMP/M.4892 — Infineon/Siemens/JV na następujący adres Dyrekcji Gene-
ralnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:
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Merger Registry
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