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1. W dniu 17 stycznia 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Sharp Corporation (Japonia) kontrolowane przez 
przedsiębiorstwo Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. (Tajwan) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporzą
dzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad częścią przedsiębiorstwa Skytec UMC Ltd 
(Cypr), które jest obecnie w całości kontrolowane przez Skytec Group Limited (Cypr) w drodze zakupu udziałów/akcji.

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

— Sharp prowadzi działalność na całym świecie w zakresie opracowywania, produkcji oraz sprzedaży różnych produk
tów elektronicznych, w tym odbiorników telewizyjnych z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi („LCD”), monitorów 
LCD, paneli słonecznych, telefonów komórkowych, projektorów wideo, wielofunkcyjnych urządzeń drukujących, 
kuchenek mikrofalowych, klimatyzatorów i kas rejestrujących. Sharp jest spółką zależną przedsiębiorstwa Hon Hai,

— Hon Hai, przedsiębiorstwo prowadzące działalność pod nazwą Foxconn, jest tajwańską spółką publiczną z siedzibą 
w Tucheng, Tajpej, Tajwan, notowaną na giełdzie papierów wartościowych w Tajwanie. Świadczy ono zewnętrzne 
usług wytwarzania sprzętu elektronicznego na rzecz producentów oryginalnych produktów elektronicznych, takich 
jak komputery, telefony komórkowe i konsole do gier wideo. Hon Hai prowadzi działalność w Amerykach, Azji 
i Europie,

— Skytec Group Limited jest właścicielem Skytec UMC LTD, które to przedsiębiorstwo projektuje, produkuje i dystry
buuje telewizory pod własnymi markami (UMC i Eternity) i pod markami innych podmiotów.

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 rozporządzenia 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 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.8263 – Sharp Corporation/Skytec UMC Ltd, 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).
(2) Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
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