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1. W dniu 13 maja 2016 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłosze
nie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. („Hon Hai”, 
Tajwan), prowadzące działalność pod nazwą Foxconn, przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całością przedsiębiorstwa Sharp Corporation („Sharp”, 
Japonia) w drodze zakupu udziałów.

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

— w przypadku przedsiębiorstwa Hon Hai: świadczenie zewnętrznych usług wytwarzania sprzętu elektronicznego na 
rzecz producentów oryginalnych produktów elektronicznych, takich jak komputery, telefony komórkowe, konsole do 
gier wideo i telewizory,

— w przypadku przedsiębiorstwa Sharp: projektowanie, produkcja i sprzedaż produktów elektronicznych, takich jak pro
dukty zawierające wyświetlacze ciekłokrystaliczne sterowane cienkowarstwowymi tranzystorami (TFT-LCD), w tym 
odbiorniki telewizyjne LCD i monitory LCD, panele słoneczne, telefony komórkowe, projektory wideo, drukarki wielo
funkcyjne, kuchenki mikrofalowe, klimatyzatory, kasy, czujniki CMOS (complementary metal-oxide-semiconductor) i CCD 
(charge-coupled device) oraz pamięć flash.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia w spra
wie 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.8023 – Hon Hai Precision/Sharp, 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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