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1. W dniu 31 marca 2010 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1 ), Komisja 
otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Unito Versandhandels 
GmbH (Unito, Austria), należące do Otto Group (Niemcy), przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw kontrolę nad różnymi aktywami przedsiębior
stwa Quelle Versand AG i.L. (w likwidacji) (Szwajcaria) i jego jednostki zależnej Spengler Versand AG 
(Szwajcaria) (zwanych łącznie „Quelle Schweiz Assets”, Szwajcaria). Otto Group przejęła w ostatnim czasie 
różne aktywa (znaki towarowe i zgłoszenia znaków towarowych, patent, nazwy domen, prawa autorskie 
i prawa do wykorzystywania danych klientów) przedsiębiorstwa Primondo Group i.L. (sprawa 
COMP/M.5721 – Otto/Primondo Assets). 

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

— w przypadku Otto Group: przedsiębiorstwo handlowo-usługowe, działające na skalę międzynarodową 
w sektorach: detalicznym (zwłaszcza zakupów na odległość), usług finansowych i usługowym, 

— w przypadku Quelle Schweiz Assets: znaki towarowe i zgłoszenia znaków towarowych, nazwy domen, 
prawa autorskie, dane o produktach oraz prawa do wykorzystywania danych klientów Quelle Versand 
AG i.L. i Spengler Versand AG, działających zwłaszcza w sektorze zakupów na odległość w Szwajcarii. 

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporzą
dzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. 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), pocztą elektroniczną na adres: COMP- 
MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.5840 – Otto/Quelle 
Schweiz Assets, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej: 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
Merger Registry 
J-70 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË
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( 1 ) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).
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