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1. W dniu 19 stycznia 2016 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Sanofi SA („Sanofi”, Francja) i przedsiębiorstwo
Google Inc. („Google”, Stany Zjednoczone), za pośrednictwem spółki zależnej Verily Life Sciences LLC („Verily”, Stany
Zjednoczone) będącej w całości jego własnością, przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie
kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad nowo utworzoną spółką będącą wspólnym przedsiębiorcą
(„JV”), w drodze zakupu akcji/udziałów.
2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

— grupa Sanofi prowadzi na skalę światową działalność w zakresie badań, opracowywania, produkcji i wprowadza
niem do obrotu produktów leczniczych. Sanofi oferuje zwłaszcza szereg rozwiązań służących leczeniu cukrzycy,
— spółkę Verily ustanowiono w celu zgrupowania projektów związanych z naukami o życiu prowadzonych przez
Google,
— JV będzie oferować usługi w zakresie zarządzania cukrzycą i leczenia jej. JV może ponadto prowadzić sprzedaż nie
których produktów (takich jak specjalistyczne urządzenia do ciągłego monitorowania poziomu glukozy, pompy insu
linowe i insulina), które można stosować oprócz usług.
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 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je prze
syłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub
listownie, podając numer referencyjny: M.7813 – Sanofi/Google/DMI 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).

