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1. W dniu 19 sierpnia 2016 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo FIH Mobile Limited („FIH”, Kajmany) zamierza doko
nać zakupu od Microsoft Mobile Oy („Microsoft MO”, Finlandia) oraz od niektórych podmiotów powiązanych 
z Microsoft MO: 1. 100 % wniesionego kapitału statutowego przedsiębiorstwa Microsoft Mobile (Vietnam) Limited Lia
bility Company („MMV”); i 2. niektórych innych aktywów (razem „cel”), które są wykorzystywane w prowadzeniu dzia
łalności związanej z telefonami wielofunkcyjnymi obecnie realizowanej przez Microsoft („działalność związana z telefo
nami wielofunkcyjnymi”). MMV jest spółką zależną przedsiębiorstwa Microsoft i producentem telefonów na potrzeby 
działalności związanej z telefonami wielofunkcyjnymi.

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

— FIH jest spółką zależną przedsiębiorstwa Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., prowadzącego działalność pod nazwą 
Foxconn („Hon Hai”, Tajwan); Hon Hai jest dostawcą zewnętrznych usług wytwarzania sprzętu elektronicznego na 
rzecz producentów oryginalnego sprzętu w zakresie produktów elektronicznych takich jak komputery, telefony 
komórkowe, konsole do gier wideo i telewizory. Hon Hai prowadzi działalność w Amerykach, Azji i Europie,

— Microsoft MO jest spółką zależną przedsiębiorstwa Microsoft Corporation („Microsoft”, Stany Zjednoczone Ame
ryki). Microsoft prowadzi działalność przede wszystkim w dziedzinie projektowania, rozwoju i dostarczania opro
gramowania komputerowego, niektórych urządzeń w ramach sprzętu oraz powiązanych usług. Główne obszary 
działalności Microsoft MO to projektowanie, licencjonowanie i wspieranie rozwoju produktów oprogramowania, 
usług w zakresie technologii i urządzeń w ramach sprzętu związanych z mobilnymi telefonami komórkowymi.

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.8109 – FIH Mobile/Feature Phone Business of Microsoft Mobile, na poniż
szy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji 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).
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