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1. W dniu 24 maja 2013 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1 ), Komisja 
otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Yamaha Motor Co., Ltd 
(„Yamaha”, Japonia), i Kayaba Industry Co., Ltd („KYB”, Japonia) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem KYB 
Motorcycle Suspension Co., Ltd („JV”, Japonia) w drodze zakupu udziałów/akcji. 

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

— w przypadku przedsiębiorstwa Yamaha: produkcja i dostawca motocykli, skuterów, rowerów elektrycz
nych, statków, łodzi żaglowych, skuterów wodnych, basenów, statków pomocniczych, łodzi rybackich, 
silników zaburtowych, 4-kołowych pojazdów terenowych, pojazdów typu side-by-side, silników do 
gokartów, wózków golfowych, silników uniwersalnych, generatorów, pomp wodnych, skuterów śnież
nych, niewielkich odśnieżarek, silników do pojazdów, urządzeń do montażu powierzchniowego, urzą
dzeń inteligentnych, helikopterów bezzałogowych do zastosowania przemysłowego, napędów elektrycz
nych do wózków inwalidzkich oraz kasków, 

— w przypadku przedsiębiorstwa KYB: produkcja i dostawca aktywnych systemów zawieszenia o rozmai
tych zastosowaniach, w tym w pojazdach silnikowych (wstrząsy), motocyklach i pociągach, oraz urzą
dzeń hydraulicznych do pojazdów silnikowych, statków powietrznych i do zastosowania w przemyśle. 

3. Przedsiębiorstwo KYB Motorcycle Suspension Co., Ltd będzie prowadzić działalność w zakresie 
produkcji i sprzedaży systemów zawieszenia do motocykli (w tym, w bardzo ograniczonym zakresie, do 
pojazdów terenowych i skuterów śnieżnych) oraz urządzeń, części i akcesoriów do takich systemów. JV 
będzie prowadzić działalność głownie w Azji i oczekuje się, że jego sprzedaż w EOG będzie bardzo 
ograniczona. 

4. Po wstępnej analizie Komisja Europejska uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres 
rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja Europejska zastrzega 
sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem 
Komisji Europejskiej w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy 
rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw ( 2 ) sprawa ta może kwalifikować się do rozpat
rzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu. 

5. Komisja Europejska 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.6904 – Yamaha/ 
KYB/KYB Motorcycle Suspension JV, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Euro
pejskiej: 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
Merger Registry 
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”). 
( 2 ) Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32 („obwieszczenie Komisji w sprawie uproszczonej procedury”).
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