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1. W dniu 1 lutego 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłosze
nie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Micro Focus (Zjednoczone Królestwo) przejmuje, 
w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad działalnością 
w dziedzinie oprogramowania przedsiębiorstwa Hewlett Packard Enterprise Company („HPE”, Stany Zjednoczone). Pro
ponowana transakcja zostanie ostatecznie dokonana w wyniku połączenia jednostki zależnej przedsiębiorstwa Micro 
Focus z nowo utworzoną jednostką zależną HPE, która będzie prowadziła działalność HPE w dziedzinie oprogramowa
nia. Ponadto przedsiębiorstwo Micro Focus (za pośrednictwem swojej jednostki zależnej SUSE LLC („SUSE”) i HPE 
zawarły porozumienie, na mocy którego HPE przeniesie na rzecz Micro Focus niektóre aktywa związane z należącymi 
do HPE „Helion OpenStack” i „Stackato products”.

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

— w przypadku przedsiębiorstwa Micro Focus: rozwój języka programowania COBOL oraz rozwiązania w zakresie 
mainframe, rozwiązania w zakresie dostępu i tożsamości oraz bezpieczeństwa, rozwój narzędzi w zakresie zarza
dzania operacjami informatycznymi, rozwiązania w zakresie połączeń przyjmujących, współpraca i rozwiązania sie
ciowe oraz SUSE, system operacyjny otwartego oprogramowania,

— w przypadku działalności HPE w dziedzinie oprogramowania: rozwijanie oprogramowania dla przedsiębiorstw, 
w tym oprogramowania w zakresie zarządzania usługami biznesowymi, zarządzania cyklem życia aplikacji, testowa
nia aplikacji mobilnych, analizy dużych zbiorów danych, zarządzania usługami i portfelem, automatyzacji i organi
zacji oraz bezpieczeństwa przedsiębiorstw.

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 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.8223 – Micro Focus/HPE Software Business, 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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