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1. W dniu 17 czerwca 2011 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1 ), Komisja 
otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Daimler AG („Daimler”, 
Niemcy) i Rolls-Royce Group plc („Rolls-Royce”, Zjednoczone Królestwo), za pośrednictwem przedsiębior
stwa Engine Holding GmbH (Niemcy), przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną pośrednią kontrolę nad przedsiębiorstwem Tognum 
AG („Tognum”, Niemcy) oraz nad zakładem Rolls-Royce’a w Bergen („Bergen”, Norwegia) w drodze zakupu 
udziałów/akcji. 

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

— w przypadku przedsiębiorstwa Daimler: produkcja i sprzedaż samochodów najwyższej jakości 
i pojazdów użytkowych, a także świadczenie usług finansowych w zakresie pojazdów samochodowych, 
w tym finansowania, leasingu, ubezpieczenia i zarządzania flotą, 

— w przypadku przedsiębiorstwa Rolls-Royce: projektowanie i produkcja silników dla lotnictwa cywilnego 
oraz układów zasilania dla przemysłu lotniczego, morskiego i energetycznego. Rolls-Royce działa także 
w sektorze gospodarki morskiej, projektując statki i produkując wyposażenie statków, zwłaszcza 
systemy napędowe statków, urządzenia pokładowe i układy sterowania. Za pośrednictwem zakładu 
w Bergen Rolls-Royce działa także w sektorze projektowania, produkcji i sprzedaży silników tłokowych 
na olej napędowy i gaz oraz zespołów generatorów do zastosowań w pojazdach niedopuszczonych do 
ruchu drogowego (takich jak wytwarzanie energii elektrycznej i zastosowania morskie), 

— w przypadku przedsiębiorstwa Engine Holding GmbH: spółka nabywcza specjalnego przeznaczenia, 
której jedynym celem było wystosowanie oferty przejęcia dla wszystkich pozostałych akcji Tognum, 
a następnie objęcie udziałów i zarządzanie nimi w przedsiębiorstwie Tognum oraz w zakładzie 
w Bergen, 

— w przypadku przedsiębiorstwa Tognum: projektowanie, produkcji i sprzedaży silników tłokowych na 
olej napędowy i gaz oraz zespołów generatorów do zastosowań w pojazdach niedopuszczonych do 
ruchu drogowego (takich jak zastosowania przemysłowe, zastosowania w zakresie wytwarzania energii 
elektrycznej i zastosowania morskie). 

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.
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( 1 ) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).



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.6172 – Daimler/ 
Rolls-Royce/Tognum/Bergen, 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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