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1. W dniu 22 grudnia 2015 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja Europejska 
otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Western Digital Corporation („Wes
tern Digital”, Stany Zjednoczone Ameryki) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kon
troli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem SanDisk Corporation („SanDisk”, Stany 
Zjednoczone Ameryki), w drodze zakupu udziałów/akcji.

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

— w przypadku przedsiębiorstwa Western Digital: opracowywanie i produkcja rozwiązań w zakresie przechowywania 
danych na potrzeby tworzenia treści cyfrowych, zarządzania nimi i ich ochrony; Western Digital produkuje napędy 
dysków twardych do różnych zastosowań, w tym do komputerów osobistych, elektroniki użytkowej, przetwarzania 
w chmurze i aplikacji centrów danych, dyski półprzewodnikowe klasy korporacyjnej i dyski hybrydowe; Western 
Digital produkuje również zewnętrzne urządzenia służące przechowywaniu danych, także dla przedsiębiorstw, oraz 
tworzy oprogramowanie rozwiązań w zakresie przechowywania,

— w przypadku przedsiębiorstwa SanDisk: producent elektronicznych nośników do przechowywania danych, który 
specjalizuje się w rozwiązaniach z użyciem pamięci flash, a także dyskach półprzewodnikowych klasy korporacyjnej 
i dyskach półprzewodnikowych do urządzeń używanych przez konsumenta oraz kartach przenośnych, pamięciach 
USB i wbudowanych produktach flash do aplikacji przenośnych i połączonych oraz do elektroniki użytkowej; San
Disk prowadzi działalność także w zakresie oprogramowań i produktów konsumpcyjnych oraz rozwiązań z użyciem 
pamięci flash, w tym dysków półprzewodnikowych, dla centrów danych przedsiębiorstw i platform obliczeniowych.

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.

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.7772 – Western Digital/SanDisk, 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).
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