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1. W dniu 26 maja 2015 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłosze
nie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa eBook.de NET GmbH („eBook.de”, Niemcy), kontrolo
wane przez Libri GmbH („Libri”, Niemcy), oraz Heinrich Hugendubel GmbH und Co. KG Buchhandlung und Antiquariat 
(„Hugendubel”, Niemcy), kontrolowane przez DBH Buch Handels GmbH & Co. KG („DBH”, Niemcy), przejmują w rozu
mieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw wspólną kon
trolę w drodze zakupu udziałów/akcji w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą.

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

— w przypadku eBook.de: sprzedawanie konsumentom książek, książek elektronicznych i innych produktów, takich jak 
czytniki książek elektronicznych, audiobooki, kalendarze, płyty CD i DVD oraz zabawki, za pośrednictwem plat
formy internetowej, głównie na terytorium Niemiec,

— w przypadku Hugendubel: sprzedawanie konsumentom książek, książek elektronicznych i innych produktów, takich 
jak czytniki książek elektronicznych, audiobooki, kalendarze, płyty CD i DVD oraz zabawki, w fizycznych punktach 
sprzedaży na terytorium Niemiec oraz za pośrednictwem platformy internetowej, głównie na terytorium Niemiec. 
Hugendubel oferuje również specjalne usługi dla klientów biznesowych oraz podmiotów publicznych, które obej
mują nabywanie literatury fachowej oraz zarządzenie prenumeratą,

— w przypadku nowo utworzonej spółki będącej wspólnym przedsiębiorcą: sprzedawanie konsumentom książek, 
książek elektronicznych i innych produktów, takich jak czytniki książek elektronicznych, audiobooki, kalendarze, 
płyty CD i DVD oraz zabawki, za pośrednictwem platformy internetowej.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie 
kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej 
kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do nie
których koncentracji na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpa
trzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

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 publikacji. Można je 
przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 
lub listownie, podając numer referencyjny: M.7648 – eBook.de/Hugendubel/JV, na poniższy adres:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
(2) Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
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