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1. W dniu 22 października 2009 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1 ), 
Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Magna Interna
tional Inc. („Magna”, Kanada), Sberbank Savings Bank of Russia („Sberbank”, Federacja Rosyjska) oraz 
General Motors Company („GM”, Stany Zjednoczone) przejmują w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozpo
rządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Adam Opel GmbH („NewOpel”, Niemcy) w drodze 
zakupu udziałów/akcji. 

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

— Przedsiębiorstwo Magna jest dostawcą części samochodowych. Prowadzi działalność w zakresie projek
towania, opracowywania oraz produkcji systemów, zestawów, modułów i komponentów dla przemysłu 
samochodowego, jak również rozwijania technologii i montażu pojazdów. Produkty i usługi przedsię
biorstwa Magna są sprzedawane głównie producentom samochodów oraz lekkich pojazdów dostaw
czych, 

— Przedsiębiorstwo Sberbank jest jedną z największych instytucji kredytowych w Rosji i Europie Wschod
niej. Jego główną działalnością gospodarczą są operacje w zakresie usług bankowości korporacyjnej 
i detalicznej na terenie Federacji Rosyjskiej, 

— Główną działalnością gospodarczą GM jest produkcja pojazdów samochodowych. Pośrednio, przez 
swoją spółkę zależną Delphi, GM jest także dostawcą części samochodowych, 

— Przedsiębiorstwo NewOpel jest producentem pojazdów samochodowych. 

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 (+32 22964301 lub 22967244) lub listownie, podając numer 
referencyjny: COMP/M.M.5596 – Magna/Sberbank/GM/Opel, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. 
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