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1. W dniu 1 sierpnia 2016 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Kion (Niemcy) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 
lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Dematic (Luk
semburg) w drodze zakupu udziałów/akcji.

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

— w przypadku przedsiębiorstwa Kion: produkcja wózków widłowych, sprzętu magazynowego oraz innych maszyn 
przemysłowych. Kion oferuje elektryczne wózki widłowe, wózki widłowe na olej napędowy i LPG, maszyny będące 
wyposażeniem magazynów, platformy oraz ciągniki, a także maszyny używane. Ponadto Kion oferuje usługi 
posprzedażne, w tym naprawę, konserwację, obsługę i szkolenia kierowców, a także zarządzanie stanem magazynu, 
system kontroli transportu i zarządzania flotą, jak również systemy stojaków i systemy RFID. Poprzez Egemin Kion 
oferuje rozwiązania w zakresie automatyzacji łańcucha dostaw,

— w przypadku przedsiębiorstwa Dematic: projektowanie, wytwarzanie, scalanie i serwisowanie szeregu zautomatyzo
wanych rozwiązań systemowych, które są wykorzystywane w operacjach składowania i dystrybucji. Systemy te 
zwiększają efektywność magazynów i łańcucha dystrybucji dzięki zautomatyzowanemu traktowaniu towarów. Przed
siębiorstwo Dematic ma siedzibę w Luksemburgu i prowadzi działalność na całym świecie.

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 zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania nie
których koncentracji na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do roz
patrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

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.8140 – Kion/Dematic, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konku
rencji Komisji Europejskiej:

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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