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Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.8091 – SEB Internationale/WMF Group)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 391/06)

1. W dniu 14 października 2016 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała 
zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo SEB SA („SEB”, Francja), za pośrednictwem nale
żącej do niego w całości spółki zależnej SEB Internationale SAS („SEB Internationale”, Francja), przejmuje, w rozumieniu 
art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsię
biorstwem WMF Group GmbH („WMF”, Niemcy), za pośrednictwem jego spółki dominującej Finedining Topco GmbH 
(„Finedining”, Niemcy).

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

— SEB jest spółką giełdową i światowym producentem elektrycznych i nieelektrycznych urządzeń kuchennych oraz 
małych urządzeń elektrycznych gospodarstwa domowego i urządzeń do pielęgnacji ciała. SEB jest również produ
centem przyborów kuchennych pod markami: Tefal, Lagostina, All-Clad oraz OBH Nordica, przyborów do pieczenia 
oraz wyrobów do przechowywania żywności,

— WMF jest producentem i dystrybutorem ekspresów do kawy oraz zastawy stołowej do zastosowań profesjonalnych. 
Jego część odpowiedzialna za klientów indywidualnych zajmuje się produkcją i dystrybucją przyborów kuchennych 
(tj. garnków, patelni i szybkowarów), przyborów do pieczenia, sprzętów kuchennych i sztućców oraz elektrycznych 
urządzeń kuchennych. WMF dystrybuuje produkty przeznaczone dla konsumentów pod markami: WMF, Silit oraz 
Kaiser.

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.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 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.8091 – SEB Internationale/WMF Group, 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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